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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-01-16 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsports-

matcher 

 

Enligt en lagrådsremiss den 18 december 2014 (Kulturdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till lag om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa 

kampsportsmatcher. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Anna 

Spinnell. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

3 a § 

 

I paragrafen, som är ny, föreslås bestämmelser som ska reglera den 

situationen att de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som har 

legat till grund för ett tillstånd ändras medan tillståndet fortfarande 

gäller.  
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Utgångspunkten för den föreslagna regleringen synes vara att änd-

rade tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser ska tillämpas ome-

delbart. Tillståndshavaren ska anmäla ändringarna till tillståndsmyn-

digheten, som ska avgöra om ändringarna kan antas påverka delta-

garnas säkerhet. Om så inte är fallet, ska de nya reglerna och be-

stämmelserna få tillämpas, sedan tillståndsmyndigheten godkänt 

dem. Om det däremot kan antas att deltagarnas säkerhet påverkas, 

ska tillståndsmyndigheten underrätta tillståndshavaren om att denne 

måste göra en ny ansökan om tillstånd. Uppgifterna i en anmälan  

ska - till skillnad från vad som gäller uppgifterna i en ansökan om 

tillstånd - inte lämnas under straffansvar. 

 

Den föreslagna regleringen väcker frågor. 

 

Med den antagna utgångspunkten uppkommer frågan vad som ska 

hända med det ursprungliga tillståndet, om tillståndsmyndigheten 

kommer fram till att en ny ansökan måste göras.  

 

Att tillståndsmyndigheten ska godkänna de nya reglerna och be-

stämmelserna stämmer inte väl överens med vad som i övrigt gäller 

enligt lagen. Det finns ingen annan bestämmelse om att tillstånds-

myndigheten ska godkänna tävlingsregler eller säkerhetsbestämmel-

ser. 

 

En ny ansökan ska göras, om det kan antas att deltagarnas säkerhet 

”påverkas”. Det framstår som alltför ingripande att ett nytt tillstånd 

ska krävas i sådana fall där det står klart att säkerheten påverkas till 

det bättre. Bestämmelsen bör i stället knytas till förutsättningarna för 

tillstånd enligt 2 §. 

 

Slutligen kan det ifrågasättas om inte en anmälan kan innehålla upp-

gifter som motiverar att den avges under straffansvar. 
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Lagrådet föreslår att paragrafen ges en annan struktur. 

 

Utgångspunkten bör vara att en kampsportsmatch anordnas i enlig-

het med ett lämnat tillstånd och med tillämpning av de tävlingsregler 

och säkerhetsbestämmelser som legat till grund för tillståndet. Om 

anordnaren vill tillämpa ändrade regler och bestämmelser, får till-

ståndshavaren ansöka om det hos tillståndsmyndigheten. Till-

ståndsmyndigheten ska bifalla ansökningen, om de nya reglerna 

uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna. I 

annat fall ska ansökningen avslås. Då får anordnaren tillämpa de 

tidigare reglerna och bestämmelserna eller ansöka om nytt tillstånd.  

 

Uppgifterna i en ansökan om tillstånd att tillämpa ändrade tävlings-

regler och säkerhetsbestämmelser ska lämnas på heder och sam-

vete enligt den bestämmelse som föreslås i 5 § tredje stycket. De 

kommer därmed att omfattas av straffansvar. 

 

Lagrådet föreslår att 3 a § ges följande lydelse. 

 

Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler eller säkerhetsbe-

stämmelser efter det att tillstånd har lämnats och anordnaren vill att de nya 

reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas inom ramen för tillståndet, ska 

han eller hon ansöka om det hos tillståndsmyndigheten. 

 

Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna uppfyller 

kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna. 

 

 


