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Elektronisk delgivning

Meddelande om varning för åsidosättande av villkor 

Kampsportsdelegationens beslut
Kampsportsdelegationen meddelar Svenska MMA Förbundet en 
varning enligt 11 § lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa 
kampsportsmatcher.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 30 november 2021 att överlämna ett 
ärende, om genomförande av misstänkta kampsportsmatcher i Mixed 
Martial Arts den 13 mars 2021 i Göteborg MMA:s lokaler, till 
Kampsportsdelegationen för eventuell ytterligare utredning med 
diarienummer 216-2372-2021. 

Länsstyrelsen motiverade sitt beslut i huvudsak enligt följande. Den 
misstänkta kampsportsmatch som ses i en videosekvens måste antas 
vara en sådan tillståndspliktig kampsportsmatch som avses i 
kampsportlagen utifrån ett lekmannamässigt perspektiv. Dessutom 
gjorde Länsstyrelsen tolkningen utifrån videosekvensen att det var 
fråga om en kampsportsmatch som går under regelverket 
Tävlingsregler – Amatör MMA Klass-A i Kampsportsdelegationens 
meddelade tillstånd den 9 februari 2018 med diarienummer 216- 
6757-2017. 

Enligt 1.2 i regelverket ska en tävlingsarrangör inkomma med 
sanktion för att arrangera en match tre månader före aktuellt 
tävlingsdatum och enligt 6.2 i regelverket ska den tävlande vara minst 
18 år. Länsstyrelsen konstaterade att en sådan sanktion inte hade 
inkommit till Svenska MMA Förbundet. Vidare framgick att en 
person som är med i en videosekvens är minderårig. Länsstyrelsen har 
därför gjort bedömningen att Göteborg MMA och Svenska MMA 
Förbundet har brutit mot Kampsportsdelegationens tillstånd.

Svenska MMA Förbundet har fått möjlighet att yttra sig över 
Länsstyrelsens beslut, men något yttrande har inte kommit in till 
Kampsportsdelegationen. 

Beslut 

Datum
2022-09-09

 

Ärendebeteckning 
216-9191-2021

Kampsportsdelegationen 
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Bakgrund
Den 15 mars 2021 inkom Svenska MMA Förbundet i e-post till 
Länsstyrelsen med en skrivelse om att en, till förbundet ansluten 
förening - Göteborg MMA, lördagen den 13 mars 2021 genomfört 
kampsportsmatcher. Dessa har inte genomförts enligt det tillstånd som 
förbundet har fått beviljat av Kampsportsdelegationen. Länsstyrelsen 
startade med anledning av detta ett tillsynsärende med diarienummer 
216-2372-2021. 

I skrivelsen har Svenska MMA Förbundet framfört bland annat 
följande. Göteborg MMA har lördagen den 13 mars 2021 genomfört 
ett typ av klubbmästerskap och arrangerat flera MMA-matcher i sin 
lokal. Dessa matcher har inte sanktionerats av Svenska MMA 
Förbundet. Deltagarna utdelar spark och slag mot huvudet samt så 
utses en vinnare. Svenska MMA Förbundet har gjort bedömningen att 
dessa matcher faller inom ramen för Kampsportslagen. En av 
personerna som vinner en av matcherna är endast 15 år och matchens 
regler är A-klass som är från 18 år (med förkunskapskrav). Personen 
som är domare i matcherna är huvudinstruktör på Göteborg MMA och 
även styrelseledamot i Svenska MMA Förbundet. Svenska MMA 
Förbundet har bifogat bilder och länkar till sociala medier där man 
bland annat kan se den videosekvens på den misstänkta matchen som 
nämns i skrivelsen. 

Den 26 mars 2021 begär Länsstyrelsen att Svenska MMA Förbundet 
ska komplettera ärendet med en redogörelse som innehåller mer 
detaljerad information gällande omständigheterna vid de aktuella 
kampsportsmatcherna. Dessutom ska förbundet komplettera med 
information om vilket av deras tillstånd med tillhörande regelverk som 
överträtts och på vilket sätt. Vidare begär Länsstyrelsen att Svenska 
MMA Förbundet redovisar vilka åtgärder som förbundet avser att 
vidta med anledning av det inträffade.

Den 13 april 2021 meddelade Länsstyrelsen Svenska MMA 
Förbundet, på deras egen begäran, anstånd att få inkomma med 
yttrande senast den 27 april 2021.

Den 14 april 2021 inkommer Svenska MMA Förbundet med ett 
videoklipp på en av de misstänkta matcherna från den 13 mars 2021.

Den 26 april 2021 inkommer Svenska MMA Förbundet med sitt 
yttrande och har i det framfört, i huvudsak, följande. Den anmälan 
som gjordes av Svenska MMA Förbundets förra styrelse var i sig 
felaktig. Den skickades in av den före detta ordföranden utan ett 
styrelsemöte eller en utredning av händelsen. Inga personer 
inblandade i händelsen eller personer som närvarade var tillfrågade 
om sina upplevelser. 
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Svenska MMA Förbundet har parallellt med detta ärende även startat 
en internutredning om denna anmälan tillkommit under en 
jävsituation. Svenska MMA Förbundet har nu genomfört en 
omfattande utredning av ärendet där före detta ordförande, flera 
personer som var på plats under aktuellt tillfälle och personerna inne i 
MMA-buren som syns i en videosekvens fått lämna sina redogörelser 
för händelsen. Videosekvensen som delats på sociala medier av den 
minderåriga personen, som själv figurerar i videosekvensen, är 
grunden till anmälan. 

Svenska MMA Förbundets utredning påvisar att personerna befinner 
sig i en MMA-bur men att det är en vanlig träning som pågår. 
Samtliga yttranden från personer på plats styrker detta. 

Den så kallade ”domaren” på videosekvensen är en tränare. Tränaren 
är där för att endast instruera idrottarna och stoppa träningen om den 
eskalerar. Samtliga yttranden från personer på plats styrker detta.

Personerna som befinner sig utanför matchytan i videosekvensen kan 
uppfattas som åskådare, men det rör sig om personer som var där för 
träning. Samtliga yttranden från personer på plats styrker detta. 

Det var en vanlig träning, det rörde sig aldrig om semi- eller 
fullkontakt. Dessutom är tränaren närvarande och övervakar så att 
träningen inte går överstyr. Detta styrks av yttranden från idrottarna 
och samtliga personer på plats. 

Videosekvensen visar endast en del av träningen och den avslutades 
inte utan fortgick. Samtliga yttranden från personer på plats styrker 
detta. 

Det var en uppmuntrande gest från tränaren på videoklippet och 
handlade aldrig om någon form av bedömning eller antydan till vinst. 
Enligt tränarens yttrande höjer han båda idrottarnas armar, men det 
syns inte på den klippta videosekvensen. 

Personen som är med i videosekvensens uttalande i sociala medier om 
att det rör sig om en MMA-debut och en MMA-match. är missvisande 
och är ett missförstånd enligt honom själv. I sitt yttrande skriver han 
också att han aldrig hade för avsikt att utge sig för att gå en MMA-
match. 

Mot bakgrund av utredningen kan Svenska MMA Förbundet inte 
annat än se att händelsen och matcherna är sådana som inte är 
tillståndspliktiga. Dock konstaterar förbundet att videosekvensen, för 
en person som inte var närvarade och utan hela utredningen som 
underlag, kan uppfattas innehålla tillståndspliktiga kampsportmatcher. 
Därför kommer Svenska MMA Förbundet att tilldela Göteborg MMA 
en erinran. 
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Svenska MMA Förbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
har en pågående dialog kring detta ärende och kommer inom kort 
tillskriva Länsstyrelsen för att be om ett förtydligande av hur man ser 
på tolkningen av lagen och förarbetena samt vilka rekvisit som skall 
uppfyllas för att det ska bedömas som en match.

Den 6 maj 2021 inkommer Svenska MMA Förbundet med sin erinran 
som det tilldelat Göteborg MMA & BJJ IF. Förbundet har även 
informerat Disciplinnämnden.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Tillstånd hos Kampsportsdelegationen 
Kampsportsdelegationen har den 9 februari 2018 med diarienummer 
216-6757-2017 bifallit Svenska MMA Förbundets ansökan om 
regeländringar i befintliga tillstånd. Kampsportsdelegationens beslut 
om tillstånd från den 16 april 2009 med diarienummer 216-05899-
2009, den 3 december 2010, diarienummer 216-05801-2010, den 3 
december 2010 med diarienummer 216-05802-2010, den 9 september 
2010 med diarienummer 216-03912-2010 och den 8 juni 2015 med 
diarienummer 216-6431-2015, gäller i övrigt oförändrat. 

Samtliga tillstånd har förenats med villkoret att kampsportsmatcher 
ska anordnas i enlighet med de tävlingsregler och 
säkerhetsbestämmelser som inlämnats tillsammans med ansökan. 

Tävlingsregler - Amatör MMA Klass-A (från tillstånd med 
diarienummer 216-6757-2017)
Enligt 1.2. i regelverket ska tävlingsarrangören ansöka om sanktion 
för att arrangera tävling senast tre (3) månader före aktuellt 
tävlingsdatum (undantag av Svenska MMA Förbundets arrangerade 
tävlingar).

Enligt 6.2 i regelverket ska den tävlande vara minst 18 år. 

Lagstiftning
Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter 
deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa 
motståndarens huvud får inte anordnas utan tillstånd enligt 1 § lagen 
(2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 
(kampsportslagen). 

När det gäller, vad som avses som tävlings-, tränings och 
uppvisningsmatch, har det i lagens förarbeten (prop.2005/06:147 s. 25 
ff.) uttalats bland annat följande. Med uppvisnings- och träningsmatch 
avses sådana arrangemang som sker under matchliknande 
förhållanden. Detta innebär att arrangemanget i huvudsak skall 
genomföras på samma sätt som en tävlingsmatch. Utmärkande för en 



Beslut 5 (8)Kampsportsdelegationen

2022-09-09 216-9191-2021

tävlingsmatch i kampsport är bland annat att matchlängd och antalet 
ronder bestämts i förväg, att endast deltagarna i kampen och domare 
tillåts befinna sig på den avgränsade yta där kampen äger rum, samt, 
att en eller flera domare utdelar poäng och dömer i matchen. I 
begreppet uppvisnings- och träningsmatch bör dock inte ingå den 
form av träning som endast innebär att vissa bestämda slag övas 
mellan två eller fler utövare och där tränare eller instruktör finns i 
omedelbar närhet till utövarna, med möjlighet att avbryta och ge 
anvisningar. Inte heller utövandet av övriga träningsmoment bör vara 
tillståndspliktig verksamhet, förutsatt att det inte sker under 
matchliknande förhållandena. 

Enligt 3 § kamsportslagen lämnas tillstånd för en eller flera 
kampsportsmatcher på ansökan av anordnaren. Tillstånd får också 
lämnas för viss tid eller tills vidare på ansökan av en organisation som 
är ansvarig för kampsporten. Ett tillstånd får förenas med villkor.

Enligt 9 § kampsportslagen och 1 § förordningen (2006:1068) om 
tillstånd för vissa kampsportsmatcher (kampsportsförordningen) 
utövar Länsstyrelsen i Örebro län, i den utsträckning som behövs, 
tillsyn över kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd enligt 
lagen. Tillsynen omfattar kontroll av att kampsportsmatch anordnas i 
enlighet med det tillstånd och de villkor som meddelats enligt 3 § 
kampsportslagen. 

Av 11 § kampsportslagen framgår att om tillståndshavaren bryter mot 
villkor för sitt tillstånd eller åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen 
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher, ska 
tillståndsmyndigheten ha möjlighet att meddela varning eller återkalla 
tillståndet i vissa delar eller i dess helhet. En varning ska kunna 
kombineras med krav på rättelse inom viss tid. Ett beslut om 
återkallelse av ett tillstånd i vissa delar ska kunna begränsas till att 
gälla under viss tid.

När det avser sanktioner för om tillståndshavaren allvarligt bryter mot 
villkoren framgår bland annat följande av förarbetena till lagen (prop. 
2014/15:62 s. 16). Beroende på karaktären och omfattningen av 
regelbrotten kan tillståndsmyndigheten besluta att meddela en varning 
i stället för att återkalla tillståndet. En varning ska vara skriftlig och 
syftar till att klarlägga vad som gäller enligt tillståndet. Varningen ska 
kunna kombineras med krav på rättelse. 

En återkallelse av ett tillstånd i en viss del kan aktualiseras till 
exempel då tillståndshavaren brutit mot en specifik del av tillståndet 
och det bedöms lämpligt att tillståndet i denna del återkallas. Vid en 
enskild mycket allvarlig händelse eller en serie av upprepade 
händelser kan en återkallelse av hela tillståndet aktualiseras. En sådan 
återkallelse kan, till skillnad från en återkallelse i vissa delar, inte 
begränsas i tid.
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Motivering till beslutet
Kampsportsdelegationen har nu att ta ställning till om det har 
genomförts tillståndspliktiga kampsportsmatcher i Göteborg MMA:s 
lokaler den 13 mars 2021 och om Svenska MMA Förbundet brutit mot 
villkor för sina tillstånd, där ibland tillståndet med uppdaterade 
regeländringar som beslutats den 9 februari 2018 med diarienummer 
216-6757-2017.

Kampsportsmatch
Av den vägledning som finns i förarbetena till lagstiftningen framgår 
bland annat följande. En tillståndspliktig tränings- eller tävlingsmatch 
utmärks av att arrangemanget sker under matchliknande förhållanden. 
Dessutom utmärker sig en kampsportsmatch genom att deltagarna 
konkurrerar om ett resultat (ett vinstmoment där en vinnare utses). 
Vidare är det endast deltagarna i kampen samt domare som får befinna 
sig på den avgränsade yta där kampen äger rum. Slutligen framhålls 
att en tillståndspliktig match utmärks av att en eller flera domare 
dömer i matchen.

Kampsportsdelegationen gör utifrån dessa kriterier bedömningen att 
det, oaktat Svenska MMA Förbundets utredning, har genomförts en 
kampsportsmatch som är tillstånds- och sanktionspliktig i Göteborg 
MMA:s lokaler den 13 mars 2021. 

Kampsportsdelegationen anser alltså utifrån materialet som 
framkommit i ärendet att den kampsportsmatch som genomförts är en 
sådan match som avses i regelverket Tävlingsregler - Amatör MMA 
Klass-A (från tillstånd med regeländringar diarienummer 216-6757-
2017). Göteborg MMA har inte ansökt om sanktion hos Svenska 
MMA Förbundet för matchen i enlighet med 1.2 i regelverket. En av 
personerna som tävlar är även minderårig. 

Kampsportsdelegationen gör därmed bedömningen att Göteborg 
MMA brutit mot regelverket och att Svenska MMA Förbundet, som 
tillståndshavare, åsidosatt sina skyldigheter och brutit mot villkoret att 
kampsportsmatcher ska anordnas i enlighet med de tävlingsregler och 
säkerhetsbestämmelser som inlämnats med ansökan och som godkänts 
av Kampsportsdelegationen. 

Kampsportsdelegationen har därför att ta ställning till om och i så fall 
vilken sanktion som ska meddelas Svenska MMA Förbundet. Utifrån 
de omständigheter som redogjorts för i ärendet och mot beaktande av 
de åtgärder som Svenska MMA Förbundet genomfört gör 
Kampsportsdelegationen bedömningen att en varning ska meddelas 
Svenska MMA Förbundet. 
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Sammanfattning
Kampsportsdelegationen meddelar Svenska MMA Förbundet en 
varning enligt 11 § lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa 
kampsportsmatcher.

Beslutande
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av 
ordföranden Christian Groth (skiljaktig), den medicinskt sakkunnige 
Albert Hietala och den idrottsligt sakkunnige Michael Sjölin. 

Föredragande har varit Länsstyrelsens länsjurist Suri am Ende. I 
beredningen av ärendet har ersättaren för medicinskt sakkunnige Jan 
Lexell och ersättaren för den idrottsligt sakkunnige Tomas Eriksson, 
deltagit. 

Christian Groth är skiljaktig och anför följande. I likhet med 
majoriteten gör jag bedömningen att Göteborg MMA brutit mot 
regelverket och att Svenska MMA Förbundet, som tillståndshavare, 
åsidosatt sina skyldigheter och brutit mot villkoret att 
kampsportsmatcher ska anordnas i enlighet med de tävlingsregler och 
säkerhetsbestämmelser som inlämnats med ansökan och som godkänts 
av Kampsportsdelegationen. Det finns alltså grund för att meddela 
förbundet en sanktion. Med hänsyn till den tid som nu har förflutit 
sedan den aktuella händelsen och med beaktande av de åtgärder som 
Svenska MMA Förbundet har vidtagit anser jag emellertid att sanktion 
nu kan underlåtas.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Länsstyrelsens beslut 
3. Länsstyrelsens akt
4. Videosekvens över en av kampsportsmatcherna
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Örebro län antingen via e-post; 
orebro@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 
Örebro.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
orebro@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange 
diarienummer 216-9191-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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