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Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23)
(Ku2012/694/MFI)
Konkurrensverket har inga synpunkter på den rubricerade skrivelsen om
anmälningsplikt vid idrottsarrangemang.
Vad avser rubricerat betänkande avgränsar Konkurrensverket sitt yttrande till de
delar som antas kunna påverka konkurrensförhållanden i enlighet med verkets
uppdrag att verka för väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens till
nytta för konsumenterna.
16 Ordningslagen (1993:1617) vad avser kostnader för polisbevakning
Utredaren föreslår att kostnaderna för polisbevakning under vissa förutsättningar
bör likställas mellan s.k. IdrottsAB och ideella föreningar. Motivet för detta anges
huvudsakligen vara att undvika att det skapas alltför stora ekonomiska skillnader
– benämnt en konkurrensmässig klyfta – mellan de elitlag inom främst fotboll och
ishockey som bedriver verksamhet helt som ideella föreningar, respektive de lag
som bedriver verksamhet inom ramen för ett IdrottsAB. Utredaren anger som ett
bärande motiv för sin avgränsning att lagstiftarens syfte med gällande undantag i
ordningslagen var att samtliga idrottsorganisationer som anordnar en offentlig
tillställning skulle omfattas av undantaget.
Från konkurrenssynpunkt är det väsentligt att alla potentiella arrangörer
behandlas lika. Det innebär att associationsform, ägande och eventuell anslutning
till intresseförening bör sakna betydelse för om arrangören av ett publikt
idrottsevenemang blir ersättningsskyldig för eventuell polisbevakning eller inte.
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Utredarens förslag på vilka idrottsorganisationer, utöver ideella föreningar, som
inte ska behöva bära kostnaderna för polisbevakning vid offentligt anordnad
tillställning utgör förvisso en konkurrensmässig förbättring jämfört med dagens
situation. Trots detta kan det emellertid konstateras att förslaget till ny reglering
inte utformats på ett konkurrensneutralt sätt. Undantag från ersättningsskyldigheten ska enligt förslaget endast gälla sådana aktiebolag som deltar i seriespel
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
konkurrensverket@kkv.se

YTTRANDE
2012-08-29 Dnr 324/2012

2 (2)

anordnade av specialförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) och som till mer än
50 procent ägs av en ideell förening. Det innebär att idrottsorganisationer inom RF
kommer att gynnas framför idrottsorganisationer som valt att stå utanför RF, eller
som nekats inträde i RF. Vidare kan vissa bolag komma att gynnas framför andra
beroende på vem som är ägare. Konkurrensverket saknar motivering i
betänkandet för detta och ser i övrigt inga bärande skäl för att införa en sådan
diskriminering.
Konkurrensverket avstyrker därför utredarens förslag.

_____________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit
biträdande avdelningschefen Kristian Viidas.

Dan Sjöblom
Kristian Viidas

