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Reglemente för Elitlicensen
Reglementet fastställdes av Representantskapet den 1 december 2017 och träder i kraft den 1 januari 2018.
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare tillämpliga bestämmelser samt annan av Svenska
Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

1 art: Inledande bestämmelser
1.1

Allmänt

Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan får delta i respektive serie
endast efter att ha erhållit SvFF:s Licensnämnds (Licensnämndens) godkännande i
enlighet med de villkor som föreskrivs i detta reglemente samt tillhörande
anvisningar. Dock fordras inte Licensnämndens godkännande för föreningar som
inför kommande säsong uppflyttats till Superettan eller Damallsvenskan.
Om bestämmelser i förevarande reglemente och anvisningar står i strid med
varandra gäller reglementet.
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida
inte annat anges.

1.2

Kriterier

De obligatoriska kriterier förening måste uppfylla för att erhålla elitlicens är indelade
i två kategorier.
Kategori A: Om förening inte uppfyller A-kriterium ska licens inte beviljas, såvida
inte särskilda skäl föreligger. Föreligger sådana särskilda skäl får i stället påföljd
utdömas enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (se www.rf.se).
Kategori B: Om förening inte uppfyller B-kriterium får påföljd utdömas enligt SvFF:s
tävlingsregler eller 14 kap. RF:s stadgar, men förening ska beviljas licens.

1.3

Beslutsorgan

1.3.1

Licensnämnden

Licensnämnden prövar om elitlicens ska beviljas i enlighet med förevarande
bestämmelser.
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1.3.2

Appellationsnämnden

Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut får, inom två veckor från dagen
för beslutet påkalla prövning hos SvFF:s Appellationsnämnd
(Appellationsnämnden). Appellationsnämndens beslut får inte överklagas.
1.3.3

Disciplinnämnden

SvFF:s Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) prövar bestraffningsärenden enligt
SvFF:s tävlingsregler och 14 kap. RF:s stadgar.
Disciplinnämndens beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar får
överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).
Disciplinnämndens beslut i ärenden om tävlingsbestraffning får enligt SvFF:s
tävlingsregler överklagas hos Besvärsnämnden. För att Besvärsnämnden ska ta upp
ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Besvärsnämndens beslut får
överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs
prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.
1.3.4

SvFF:s Tävlingskommitté

SvFF:s Tävlingskommitté (TK) prövar frågor om undantag enligt art.3.
TK:s beslut får överklagas hos Förbundsstyrelsen i enlighet med 7 kap SvFF:s
Tävlingsbestämmelser. För att Förbundsstyrelsen ska ta upp ett ärende till prövning
krävs prövningstillstånd.

1.4

Påföljder

1.4.1

Ej uppfyllda A-kriterier

Representationslag i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan tillhörande
förening som inte uppfyllt den av SvFF föreskrivna ordningen enligt art. 2.1 ska inte
beviljas licens, såvida inte särskilda skäl föreligger.
Förening som inte beviljats elitlicens ska vid seriesammansättning av SvFF, efter
förslag från TK, nedflyttas en serienivå. Det lag som befinner sig på högst nivå i
seriesystemet ska nedflyttas när förening har representationslag för både herrar och
damer. Befinner sig lagen på samma nivå ska båda lagen nedflyttas.
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Förening som dels efter seriens eller kvalspelets genomförande ska nedflyttas en
serienivå enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser, dels ska flyttas ner som en konsekvens
av elitlicensen, ska nedflyttas två serienivåer.
Förening som efter seriens eller kvalspelets genomförande enligt SvFF:s
tävlingsbestämmelser ska uppflyttas från Superettan till Allsvenskan, men ska
nedflyttas som en konsekvens av elitlicensen, behåller sin plats i Superettan.
1.4.2

Ej uppfyllda B-kriterier

Förening som inte uppfyllt B-kriterium får bestraffas med tillrättavisning eller böter
upp till 500 000 kr i enlighet med 14 kap RF:s stadgar.
Förening i Damallsvenskan som inte uppfyllt B-kriterium enligt art.3 p. 2-5 får dock
endast bestraffas med straffavgift upp till 25 000 kr vid varje enskilt tillfälle.

2 art: Ekonomikriterier
2.1

A-kriterier

• Varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor.
• Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår.
• Senast den 16 mars ska den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända
och underskrivna årsredovisningen, inklusive förvaltningsberättelsen, samt
revisionsberättelsen finnas Licensnämnden tillhanda. I de fall verksamhet finns i
olika
juridiska former, ska såväl koncernens som de olika juridiska personernas
årsredovisningar inrapporteras.
• Föreningarna får inte ha negativt eget kapital i årsredovisningen per
den 31 december. Förening med negativt eget kapital den 31 december ska senast
den 31 mars nästföljande år till Licensnämnden ge in en handlingsplan som
beskriver hur föreningen under innevarande kalenderår ska eliminera det
negativa egna kapitalet. Om Licensnämnden bedömer handlingsplanen som
orealistisk eller om föreningen själv anger att det är omöjligt att eliminera det
negativa egna kapitalet vid årets slut, ska föreningen senast den 1 oktober till
Licensnämnden avlämna ett periodiserat bokslut per den 31 augusti samma år
som inte visar negativt eget kapital. Detta bokslut ska vara undertecknat av
styrelse och granskat av minst en auktoriserad eller godkänd revisor.
Förening som har negativt eget kapital den 31 december det år som
man arbetat under handlingsplan ska senast den 1 oktober nästkommande år till
Licensnämnden avlämna ett periodiserat bokslut per den 31 augusti. Detta bokslut
ska vara undertecknat av styrelse och granskat av minst en auktoriserad eller
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godkänd revisor.
De föreningar som ska lämna in ett periodiserat bokslut, enligt ovan, ska även
lämna in en likviditetsplan som visar att föreningen kan klara sina betalningar
under det återstående kalenderåret.
Förening som uppfyllt eget kapitalkriteriet genom periodiserat bokslut per den 31
augusti och senare under samma år redovisat negativt eget kapital per den 31
december ska vid nästa års licensprövning, utöver krav att ett periodiserat bokslut
ska upprättas per den 31 augusti som visar noll eller positivt eget kapital och att
likviditetsplan visar att föreningen kan klara sina betalningar under resten av året,
visa en prognos för helårsbokslutet per den 31 december som vid inte orealistiska
antaganden visar att det egna kapitalet inte är negativt.
•

Per den 31 augusti gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna
skulder, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i
förekommande fall, till klubbdirektör, ekonomichef, medieansvarig, läkare,
fysioterapeut, säkerhetsansvarig, SLO-ansvarig, ansvarig för tillträde till arenan
mm för funktionsnedsatta, huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag eller
ungdomsansvarig, och inte heller några klara och förfallna skulder avseende skatt
eller arbetsgivaravgift. Förening får inte heller ha någon klar och förfallen skuld
på betydande belopp, som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till
annan medlemsförening eller utländska klubb avseende spelarövergång.
Förening får inte ha en klar och förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller
SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar. Att ovan skulder inte
föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg, underskrivet av såväl
föreningsstyrelse som föreningens revisor/revisorer. Intyget ska vara
Licensnämnden till handa senast den 1 oktober. En skuld anses vara förfallen när
förfallodagen passerats och skulden inte reglerats. En skuld anses vara klar när
den inte är tvistig. Med betydande belopp avses sammantaget två prisbasbelopp.

• Senast den 1 oktober ska det av styrelsen undertecknade intyg, avseende
föreningens ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten under
hela nästkommande år, vara Licensnämnden tillhanda.

2.2

B-kriterier

• Senast den 31 mars ska den av SvFF fastställda ekonomirapporten avseende det
gångna verksamhets- och räkenskapsåret vara SvFF tillhanda.
• Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan.
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3 art: Kriterier rörande personal och administration
3.1 Säkerhetspersonal
3.1.1 Säkerhetsansvarig
För Allsvenskan och Superettan gäller följande B-kriterium:
• Förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig.
Personen ska som minimikrav ha genomgått av SvFF godkänd säkerhetsutbildning.
Senast den 31 mars aktuell säsong ska aktuell uppgift finnas Licensnämnden
tillhanda.
Förening som på grund av omständigheter varöver man inte råder, inte längre
uppfyller detta krav får efter skriftlig ansökan medges undantag från kravet under
återstoden av innevarande kalenderår.
3.1.2 Organisation för säkerhet och service
För Allsvenskan och Superettan gäller följande B-kriterium:
• I förening ska finnas en organisation med ansvar för säkerhet och service vid
matcharrangemang. I organisationen ska ordningsvakter och publikvärdar ingå.
Arbetet med säkerhet och service ska ske i nära samverkan med berörda
myndigheter.
Senast den 31 mars aktuell säsong ska aktuell uppgift finnas Licensnämnden
tillhanda.

3.2

Tränarpersonal

3.2.1 Allmänt
Med huvudtränare avses nedan den person som har det sportsliga huvudansvaret
för A-lagets fotbollsverksamhet vilket innebär att leda och samordna övrig tränaroch medicinsk personals arbete, ansvara för säsongsplanering, matchcoachning och
laguttagningar.
Att tränaren endast är anmäld till en tränarutbildning innebär inte att utbildningen
är påbörjad.

3.2.2 Seriekrav
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För Allsvenskan och Superettan gäller följande A-kriterium:
• Huvudansvarig tränare ska inneha en giltig UEFA PRO Licence, eller ha påbörjat
utbildningen för UEFA PRO Licence, eller annan motsvarande licens utfärdad av
annan konfederation under FIFA.
Senast den 15 november året före aktuellt licensår ska aktuell tränaruppgift finnas
Licensnämnden tillhanda.
För Damallsvenskan gäller följande B-kriterium:
• Huvudtränare ska vara heltidsanställd eller motsvarande och ska som lägst ha
genomgått eller påbörjat SvFF:s tränarutbildning Avancerad.
• Assisterande tränare ska som lägst ha genomgått eller påbörjat SvFF:s
tränarutbildning BAS.
• Målvaktstränare ska som lägst ha genomgått eller påbörjat SvFF:s
målvaktstränarutbildning BAS.
Senast den 31 mars aktuell säsong ska aktuella uppgifter finnas Licensnämnden
tillhanda.

3.2.3 Tillsättande vid uppstådd tränarvakans
Följande B-kriterium gäller. Om en funktion enligt seriekraven i art 3.2.2. blir vakant
måste föreningen senast 60 dagar från händelsen tillse att funktionen övertas av en
person som uppfyller erforderliga kvalifikationer för respektive uppdrag. Om en
funktion blir vakant till följd av sjukdom eller olycka får SvFF:s TK medge en
förlängning av de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i fråga inte är
tillräckligt återställd för att kunna återgå i tjänst.
Information om tillsättning av en uppkommen vakans måste ges in till SvFF snarast
efter det att händelsen har inträffat.

3.3

Administrativ personal

För Damallsvenskan gäller följande B-kriterium:
• Förening ska ha en heltidsanställd kanslichef/klubbdirektör. Förening ska ha en
dokumenterad arbetsbeskrivning innehållande kanslichefens/klubbdirektörens
arbetsuppgifter och befogenheter.
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• Förening ska ha en ekonomiansvarig som kan vara anställd eller förtroendevald
eller en extern ekonomiansvarig knuten till föreningen genom avtal. Det åligger
föreningen att skriftligen definiera den ekonomiansvariges arbetsuppgifter, ansvar
och befogenheter. Ekonomiansvarig ska minst uppfylla en av följande
kvalifikationer:
a) civilekonom,
b) godkänd eller auktoriserad revisor, eller
c) vara innehavare av ett ”kompetensbevis” utfärdat av SvFF som baseras på
vederbörandes bakgrund inom kvalificerad ekonomihantering under
åtminstone de senaste tre åren.
• Förening ska ha en utsedd sälj-/marknadsansvarig.

• Förening ska ha en utsedd medieansvarig.
Senast den 31 mars aktuell säsong ska aktuella uppgifter finnas Licensnämnden
tillhanda.
Om en funktion blir vakant måste föreningen senast 60 dagar från händelsen tillse att
funktionen övertas av en person som uppfyller erforderliga kvalifikationer för
respektive uppdrag. Om en funktion blir vakant till följd av sjukdom eller olycka får
SvFF:s TK medge en förlängning av de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i
fråga inte är tillräckligt återställd för att kunna återgå i tjänst.
Information om tillsättning av en uppkommen vakans måste ges in till SvFF snarast
efter det att händelsen har inträffat.

3.4

Medicinsk undersökning

För Allsvenskan och Superettan gäller följande A-kriterium:
• Förening ska anta och tillämpa en policy av vilken det ska framgå att samtliga
spelare som ingår i representationslaget ska genomgå en årlig medicinsk
undersökning i enlighet med vad som anges i föreskrifterna för UEFA Champions
League och UEFA Europa League. För att uppfylla de nationella kraven enligt
förevarande bestämmelse behöver dock inte ekokardiografi ingå som en
obligatorisk undersökning.
Medicinsk undersökning ska redovisas på blanketten ”Medicinsk undersökning av
spelare i A-truppen”. Blanketten ska ha inkommit till Licensnämnden senast den 1
oktober året före aktuellt licensår.
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För Damallsvenskan gäller följande B-kriterium:
• En allmän medicinsk undersökning, inklusive hjärtscreening och blodprov
(järnstatus och Hemoglobin) samt förundersökning av skador d.v.s. försäsongstest
av t.ex. muskel- och ledfunktioner (med individuella rehabprogram vid behov)
ska genomföras på alla spelare som ingår i representationslaget. I den medicinska
undersökningen ingår inte ekokardiografi som obligatorisk undersökning.
•
• Samtliga undersökningar ska uppdateras en gång årligen med undantag av viloEKG där kravet är att spelarna genomgår denna undersökning minst vartannat år.
Föreningens medicinska team beslutar om vad som, utöver hjärtscreening och blodprov
(järnstatus och Hemoglobin), ska ingå i den medicinska undersökningen och i
förundersökningen av skador.
Den medicinska undersökningen ska redovisas på blanketten ”Bekräftelse på
genomförd medicinsk undersökning”. Blanketten ska ha inkommit till
Licensnämnden senast den 31 mars aktuell säsong.

3.5

Föreningslokaler

För Damallsvenskan gäller följande B-kriterium:
• Förening ska ha ett kansli från vilket den dagliga verksamheten administreras.
Utrustning för information och kommunikation ska finnas. Föreningen ska tillse
att kansliet är bemannat under kontorstid. Detta ska redovisas till Licensnämnden
senast den 31 mars aktuell säsong.

3.6

Planskötare

För Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan rekommenderas att förening har
en planskötare som genomgått SvFF:s steg 3-utbildning för planskötare eller
motsvarande utbildning som är godkänd av SvFF. Planskötaren rekommenderas
ansvara för skötseln av spelplaner på föreningens ordinarie arena.
Denna rekommendation gäller inte förening vars ordinarie arena har konstgräs.
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