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Domarens arbetsmiljö
Bakgrund
SvFF jurist har gjort bedömningen att SDF, i strikt juridisk mening, inte har ett
arbetsgivaransvar för domares arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Det är ju bara vissa
kategorier personer som omfattas av arbetsmiljölagen, och icke-anställda
fotbollsdomare som agerar på uppdrag ingår inte i dessa.
Oavsett arbetsmiljölagens reglering har det – som SFDF konstaterar – tydliggjorts i
tävlingsbestämmelserna (TB) att det inom fotbollen är arrangerande förening (och inte
t.ex. SDF) som har arbetsmiljöansvaret för domare vid matcharrangemang. Det innebär
dock inte, enligt min bedömning, att det är ett arbetsgivaransvar i arbetsmiljölagens
mening – det kan fotbollens regelverk inte ”skapa”.
Vidare; oavsett vad arbetsmiljölagen och TB säger i dessa delar menar SvFF jurist att
alla inom svensk fotboll (föreningar, SDF och SvFF) ett gemensamt ansvar för att på
alla sätt bidra till att domare, och andra funktionärer, har en så trygg och bra match- och
övrig miljö som möjligt.
SFDF: Vem är ansvarig när något hot eller våld har skett? Enligt detta så står vi på
ruta noll och domaren har inget skydd alls!
Vem skyddar domaren när de åker ut till matchen som redan innan bedömts som en
riskmatch?
SFDF och SvFF jurist har diskuterat frågan vidare och anser att det behövs en
nationell riktlinje där den som tillsätter domaren till en match som bedömer att det är en
riskmatch då tar kontakt med domaren och tillsammans med denne gör en gemensam
riskbedömning.
Vid en icke riskmatch skall alltid domaren kunna vända sig till tillsättaren/coachen och
gemensamt gör domarens riskanalys för sin match. I elitfotboll görs ju det redan på det
viset.
Vidare tycker vi det är en principiell bra fråga som går att strukturera upp.
Frågan har även tagits upp med SvFF säkerhetsgrupp (SG) som har svarat att de skall
se vad som kan implementeras på andra nivåer i landet för att skapa en bättre miljö
(tryggare) för våra domare och se vad som kan implementeras på andra nivåer i landet
för att skapa en bättre miljö (tryggare) för våra. Vidare tycker de det är en principiell bra
fråga som går att strukturera upp.
Skapa förutsättningar för att nå distrikten och klubbarna längre ut på linan (i syfte att få
dels en relevant lägesbild kopplat till ev problem/hot/störningar/evenemangsbrister som
finns därute som vi sällan får del av i nuvarande form
Hur ska en sådan inhämtning ske?
Hur ska återrapportering ske och hur man fångar de som råkat illa ut
Vem som gör det och hur det i en framtid skall kunna nå tex SG för att då mer nationellt
skapa forum och spridning av erfarenheter, utbildningar och skapa förutsättningar för
ännu bättre bedömningar för framtiden i syfte att minimera störningar men kanske
främst skapa trygghet i en svår situation.
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Vid kontakt med Arbetsgivaralliansen för idrott och diskussion om boken ”Vill du bli
en professionell arbetsgivare” säger som den sakkunniga inom arbetsmiljö hos dem har
skrivit i boken så gäller inte arbetsmiljölagen men det ger dock inte vare sig Förening
eller kanske Förbund någon lindring i frågan men arbetsmiljöverket blir inte inblandade.
Boken beskriver endast elitfotboll!
Sen kan ju många av dessa ärendena bli rena civilrättsliga för föreningar eller förbund
om de brister i arbetsmiljön som exempel att publik kommer i på plan och hotar eller
utövar våld. Däremot spelare som gör detta så blir det ju bara civilrättsliga mål i så fall.
Han håller dock med i att detta är komplext och att det av största vikt behöver utredas
och komma med en riktlinje för alla inblandade parter inför kommande säsong!
Vad det gäller självständig uppdragstagare så har han ingen syn på det men tycker ändå
att resonemanget i frågan måste utredas.
I boken står att Arbetsgivaren har ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö. Arbetstagaren
utför ett arbete för arbetsgivarens räkning. Vem är alltså arbetsgivare för domaren i en
match?
De arbetsgrupper som kan beröras är ju domare och andra funktionärer som är anlitade
för matchen.
Det saknas nationella riktlinjer kring säkerhet för idrottsanläggningar.

