
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D20/21-08 
Datum för beslut: 2020-12-23 
Beslut meddelat: 2020-12-23 
 
Anmäld part: Jonathan Nilsson Förening: FC Helsingborg 
 
Jonathan Nilsson, FC Helsingborg, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 
14 kap. 2 § för en förseelse i match mellan IK Sirius IBK – FC Helsingborg i SSL herr den 19 december 
2020. 
 
Anmälare är Daniel Holm, SIBF Videogrupp. 
 
- - - - - 
  
BESLUT 
 
Anmälan lämnas utan bifall. 
 
- - - - - 
 
BAKGRUND 
 
Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan jämte videosekvens även tagit del av yttrande med 
bildbevis från Jonathan Nilsson. 
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande. 
 
Anmälaren gör gällande att Jonathan Nilsson har på ett vårdslöst sätt tacklat en motståndare som 
får bedömas som otillbörligt då det förelegat risk för skada. 
I åberopad videosekvens ses Jonathan Nilsson löpa in mot mitten av planen från sargposition där IK 
Sirius IBK:s Billy Nilsson (hädanefter motspelaren) kommer drivande med boll. Nilsson misslyckas 
med sin brytning av boll och delar istället ut en tackling mot motspelare. Tacklingen träffar 
motspelarens huvud. 
 
VG anser att Nilsson har utfört tacklingen medvetet då han vrider upp kroppen för att tackla med 
sin axel. Nilsson bör ses som vårdslös i situationen och därför får anses ha agerat otillbörligt. VG har 
bedömt att tacklingen inte ska anses vara av karaktären blindside. Detta då tacklingen inte utförs 
mot en spelare som är omedveten om att tacklingen skall ske och således inte kan försvara sig mot 
tacklingen. Nilsson har dock i situationen varit den part som haft bäst översikt över situationen men 
inte gjort något försök att undvika tacklingen. 
 
Jonathan Nilsson har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i 
huvudsak följande. 
 
I anmäld situation tappar Nilsson bollen på mittplan och backcheckar tillbaka i central yta för att 
vinna tillbaka bollen. Motspelaren får till sig bollen och utmanar mot FC Helsingborgs back, i vilket 
han helt och hållet byter riktning mot central yta. Nilsson kliver in i situationen med klubban först 
och försöker vinna bollen genom att stöta sin klubba på backhand framåt i banan för att få med sig 
bollen offensivt. Nilsson missar bollen. I och med sitt försök till bollvinst så vrider han upp kroppen i 
en naturlig rörelse när klubban flyttas i brytningsförsöket. Motspelaren kommer emot Nilsson i hög 
hastighet och hans rörelseförflyttning ger Nilsson en kort reaktionstid att undvika kollisionen helt i 
hans försök att bryta bollen. När motspelaren passerar Nilsson får de kontakt i Nilssons 
skuldra/ryggslut, vilket visar på att Nilsson hann undvika en mer allvarlig kollision på den korta 
reaktionstiden. Nilsson har vridit upp kroppen i samband med brytningen och stannat av sin fart så 
han nästan är stilla stående. Motspelaren kommer in med hög hastighet och en finurlig dragning 
gör situationen svårhanterad för Nilsson som är försvarande spelare att undvika närkontakt i sitt 
försök att bryta bollen på ett regelrätt sätt. De åberopade bilderna visar att Nilssons avsikt är att 
bryta bollen och i absolut största möjlighet undvika kollisionen. 



- - - - - 
 
SKÄL 
 
JN gör följande bedömning.  
 
Den anmälde går enligt nämndens mening primärt in med klubban för att stöta bort bollen. Den 
kollision som uppstår med motspelaren blir oundviklig och JN noterar att den anmälde inte 
förstärker sina rörelser i något moment. Således är det inte tal om vare sig en medveten handling 
som sker i syfte att skada motspelaren eller sådan handling som är att anse som grovt oaktsam. 
 
Anmälan ska därför lämnas utan åtgärd och spelaren är därmed fri från ansvar avseende vad han 
anmälts för. 
 
- - - - - 
 
ÖVERKLAGANDE 
 
Part som är missnöjd med beslutet får överklaga till Riksidrottsnämnden. För att RIN skall pröva 
ärendet krävs att klagoskriften inkommit inom två (2) veckor från den dag beslutet meddelades, dvs. 
senast den 2021-01-06. 
 
Överklagan ska i första hand skickas till riksidrottsforbundet@rf.se 
Riksidrottsnämnden har särskilt informerat om att deras post under rådande omständigheter kanske 
inte kommer bevakas på daglig basis varför handlingar som skickas per post till dem kan få en längre 
handläggningstid. (adress: Riksidrottsförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm).  

 
 
 
Svenska Innebandyförbundet 
Juridiska nämnden 
     
     
Christian Almström   Linda Noppa e.u. 
Ordförande    Förbundsjurist 
 
 
I avgörandet har deltagit: 
 
Christian Almström (ordf.), Roger Häggkvist, Sofia Ahlehjelm, Fredrik Borlie, Greger Sandell per 
capsulam. 
 
Beslutet är enhälligt. 
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