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Överlämnande av tillsynsärende om 
genomförandet av misstänkta 
kampsportsmatcher i Mixed Material Arts den 13 
mars 2021 i Göteborg MMA:s lokaler  
Beslut
Länsstyrelsen överlämnar ärendet och dess handlingar till 
Kampsportsdelegationen för eventuell ytterligare utredning. 

Beskrivning av ärendet
Den 15 mars 2021 inkom Svenska MMA Förbundet (SMMAF) i e-post till 
Länsstyrelsen med en skrivelse om att en till förbundet ansluten förening, 
Göteborg MMA, lördagen den 13 mars 2021 genomfört kampsportsmatcher som 
inte skett enligt tillstånd som förbundet meddelats av Kampsportsdelegationen. 
Länsstyrelsen startade med anledning av detta ett tillsynsärende. 

I skrivelsen har SMMAF bland annat framfört följande. Göteborg MMA har 
lördagen den 13 mars 2021 genomfört ett typ av klubbmästerskap och arrangerar 
flera MMA-matcher i sin lokal. Matcherna har inte sanktionerats av SMMAF, 
deltagarna utdelar spark och slag mot huvudet samt så utses en vinnare. Därför 
anser SMMAF att detta faller inom ramen för Kampsportslagen. Vidare är även 
personen som vinner matchen känd och är endast 15 år och matchens regler är A-
klass som är från 18 år (med förkunskapskrav). Personen som är domare är 
huvudinstruktör på Göteborg MMA samt även styrelseledamot i SMMAF. 
SMMAF har bifogat bilder och länkar till sociala medier, där man bland annat 
videosekvens kan se en av de misstänkta matcherna. 

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

Den 13 april 2021 meddelade Länsstyrelsen SMMAF, på deras egen begäran, 
anstånd att få inkomma med yttranden senast den 27 april 2021. 
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Den 14 april 2021 inkommer SMMAF med ett videoklipp som Länsstyrelsen 
efterfrågat över en av matcherna den 13 mars 2021.

SMMAF har den 26 april 2021 inkommit med sitt yttrande och har i den framfört, 
bland annat, följande. Den anmälan som gjordes av SMMAF:s förra styrelse var i 
sig felaktig. Den skickades in av den före detta ordföranden utan föregående 
styrelsemöte eller utredning av händelsen. Inga personer inblandade i händelsen 
eller personer som närvarade var tillfrågade om sina upplevelser. SMMAF har 
parallellt med detta ärende även startat en internutredning av huruvida denna 
anmälan tillkommit under en jävsituation. 

SMMAF har nu genomfört en omfattande utredning av ärendet där före detta 
ordförande, flera personer som var på plats under aktuellt tillfälle, samt 
personerna inne i MMA-buren som syns i videosekvensen 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.

SMMAF:s utredning påvisar att personerna befinner sig i en MMA-bur, men att 
det är en vanlig träning som pågår och samtliga yttranden från personer på plats 
styrker detta. Coachen/tränaren som är i buren tillsammans med idrottarna kan 
uppfattas vara en domare men han är där för att instruera idrottarna och stoppa 
träningen om den eskalerar. Den så kallade ”domaren” på videosekvensen är 
således en coach/tränare och 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 och tränade och 
samtliga yttranden från personer på plats styrker detta. Det var vanlig träning och 
det rörde sig aldrig om semi- eller fullkontakt och tränaren är närvarande och 
övervakar så att träningen inte går överstyr. Detta styrks av yttranden från 
idrottarna samt 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/coachen och handlade aldrig om någon form av 
bedömning eller antydan till vinst och enligt tränarens/coachens 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. Detta är missvisande och är ett 
missförstånd enligt hans egna yttrande. I sitt yttrande skriver han också att han 
aldrig hade för avsikt att utge sig för att gå en MMA-match.

Mot bakgrund av SMMAF:s utredning kan förbundet inte se att händelsen är 
träningsmatcher och således inte tillståndspliktiga. Dock konstaterar vi att det, för 
en person som inte var närvarade, och utan hela utredningen som underlag och 
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med endast videosekvensen som grund, kan ses som en olaglig match. SMMAF 
kommer därför att tilldela Göteborgs MMA en erinran. SMMAF och Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet har en pågående dialog kring detta ärende, och 
kommer inom kort tillsammans tillskriva Länsstyrelsen och 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 SMMAF med sin erinran som det tilldelat Göteborg 
MMA och BJJ IF och att förbundet informerat Disciplinnämnden. 

Alla handlingar i ärendet bifogas beslutet, se bilagor. 

Motivering till beslutet
SMMAF har, genom sin nya ordförande och sin utredning, bedömt att det inte har 
genomförts några kampsportsmatcher den 13 mars 2021 och har inte hänvisat till 
vilken av sina tillstånd och regelverk som Göteborg MMA skulle ha överträtt. 

Vid en genomgång av handlingarna i ärendet anser Länsstyrelsen att det för en 
vanlig lekman som ser bilderna och videosekvensen som delats på sociala medier, 
tillsammans med att personen i videosekvensen uttalar sig om att det är en MMA-
debut, skulle kunna tolkas som en sådan kampsportsmatch som avses enligt 1 § 
kampsportslagen och lagens förarbeten. Länsstyrelsen anser att frågan om vad 
som är en tillståndspliktig kampsportsmatch är en svårbedömd tolkningsfråga. 
Länsstyrelsen gör dock bedömning, i det här fallet, att den misstänkta 
kampsportsmatchen som ses i videosekvensen, utifrån ett lekmannamässigt 
perspektiv, måste antas vara en sådan tillståndspliktig kampsportsmatch som 
avses i kampsportslagen. 

Utifrån videosekvensen gör Länsstyrelsen tolkningen att detta är 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. Det är utrett att en sådan sanktion inte har inkommit till SMMAF. 
Enligt 6.2 i regelverket ska den tävlande vara minst 18 år. Personen som är med i 
videosekvensen och som har publicerat den på sina sociala medier är minderårig.

Mot bakgrund av ovanstående gör Länsstyrelsen bedömningen att Göteborg 
MMA och SMMAF har brutit mot Kampsportsdelegationens tillstånd och 
överlämnar därför ärendet och dess handlingar till Kampsportsdelegationen för 
eventuell ytterligare utredning.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Tillstånd hos Kampsportsdelegationen 
Kampsportsdelegationen har den 9 februari 2018 (dnr 216-6757-2017) bifallit 
SMMAF:s ansökan om regeländringar i befintliga tillstånd. 
Kampsportsdelegationens beslut om tillstånd från den 16 april 2009 med dnr 216-
05899-2009, den 3 december 2010, dnr 216-05801-2010, den 3 december 2010 
med dnr 216-05802-2010, den 9 september 2010 med dnr 216-03912-2010 och 
den 8 juni 2015 med dnr 216-6431-2015, gäller i övrigt oförändrat.

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

Enligt 1.2. i regelverket Tävlingsregler - Amatör MMA Klass-A (från tillstånd med 
dnr 216-6757-2021) ska tävlingsarrangören ansöka om sanktion för att arrangera 
tävling senast tre (3) månader före aktuellt tävlingsdatum (undantag av SMMAF 
arrangerade tävlingar).

Enligt 6.2 i regelverket Tävlingsregler - Amatör MMA Klass-A 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 
(kampsportsmatch) 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 eller uppvisningsmatch har 
det uttalats bland annat följande i lagens förarbeten. 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 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 förhållanden (prop. 
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2007/06:147 s. 25).  De former av matcharrangemang som omfattas av kravet på 
tillstånd innefattar såväl tävlingsmatch som tränings- och uppvisningsmatch. 
Avgörande är om arrangemanget sker under matchliknande förhållanden, 
exempelvis i fråga om matchlängd, antalet ronder och domarbedömning. Träning i 
kampsport omfattas inte av tillståndskravet, under förutsättning att 
träningsmomenten inte utförs under matchliknande förhållanden (prop. 
2007/06:147 s. 52).

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 (kampsportsförodningen) 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 har meddelats.

För tillsynen har Länsstyrelsen som tillståndsmyndighet rätt att på begäran få de 
upplysningar och handlingar av tillståndshavaren som behövs för tillsynen i 
enlighet med 10 § kampsportslagen.

Tillståndsmyndigheten får, i det här faller Kampsportsdelegationen, enligt 11 § 
kampsportslagen om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt 
3 §, meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar. Om 
tillståndshavaren allvarligt bryter mot villkoren, får tillståndsmyndigheten 
återkalla tillståndet i dess helhet. En varning får förenas med krav på rättelse inom 
viss tid. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att 
gälla under viss tid. Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat 
anges i beslutet.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Christina Schöön med länsjurist Suri am Ende 
som föredragande.

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

Bilagor
1. Information om misstänkt överträdelse av tillstånd från SMMAF
2. Länsstyrelsens begäran om yttrande 
3. SMMAF:s begäran om anstånd 
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4. Länsstyrelsens beviljande av anstånd
5. Videosekvens över en av matcherna
6. SMMAF:s yttrande till Länsstyrelsen 
7. Komplettering med SMMAF:s erinran till Göteborg MMA
8. Komplettering med SMMAF:s information till disciplinnämnden 
9. Komplettering med SMMAF:s information till anslutna föreningar om 

tillståndplikt
10. Kampsportsdelegationens tillstånd meddelat den 2 februari 2018 med dnr 

216-6757-2021
11.  Tävlingsregler – Amatör MMA Klass-A

Kopia till 
Svenska MMA Förbundet 


