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Förkortningar
AB = Aktiebolag
AIK = Allmänna idrottsklubben
AOst = Lag om Allmänna ordningsstadgan (1956:617)
DIF = Djurgårdens idrottsförening
DS = Departementskrivelse
EU = Europeiska Unionen
EU-domstolen = Europadomstolen
EUF = Europeiska unionens funktionssätt
FF = fotbollsförening
FIFA = Fédération Internationale de Football Association
HD = Högsta domstolen
IdrottsAB = Idrottsaktiebolag
IF = Idrottsförening
IL = Inkomstskattelag
Kap = Kapitel
LAS = Lag (1956:618) om allmän sammankomst
MD = Marknadsdomstolen
RF = Regeringsformen
RF = Riksidrottsförbundet
RH = Rättsfall från hovrätterna
SKV = Skatteverket
SOU = Statliga offentliga utredningar
SvFF = Svenska fotbollsförbundet
Prop = Proposition
ÖSK = Örebro sportklubb

Sammanfattning
Enligt 2 kap. 26§ ordningslagen ska en arrangör som arrangerar en offentlig tillställning med
vinstsyfte betala för polisens kostnader för att upprätthålla ordningen vid en sådan
tillställning. Utifrån denna utgångspunkt har jag i denna uppsats för avsikt att jämföra
bestämmelsen i ordningslagen mot EU:s konkurrensregler för att utreda om undantaget för
ideella föreningar kan utgöra ett statligt stöd till ideella fotbollslag som spelar
fotbollsallsvenskan.
I uppsatsen görs det först en redogörelse för bakgrunden till varför ideella föreningar undantas
från polisens kostnader för ordningshållning vid offentliga tillställningar. Sedan belys vilka
skillnader och likheter som finns mellan ideella föreningar och IdrottsAB. Därefter klarläggs
förutsättningarna för att idrotten ska omfattas av EU:s konkurrensregler och om 2 kap. 26§
ordningslagen är förenenligt med EU:s regler om statligt stöd.
Av uppsatsen framgår det att det finns få skillnader mellan IdrottsAB och ideella
fotbollsföreningar som deltar i fotbollsallsvenskan. Även om IdrottsAB per definition är ett
aktiebolag måste de fortsatt uppfylla samma värdegrund som de en ideell förening gör. Både
ideella föreningar och IdrottsAB arrangerar matchspel med vinstsyfte och det är stor risk att
båda även omfattas av EU-rättens definition av vad som utgör företag, dvs. ekonomisk
verksamhet. Därmed kan EU-s konkurrensregler bli aktuella och tillämpas på stöd som utgår
till idrotten. EU:s regler om statligt stöd kan följaktligen tillämpas på det stöd som ett
betalningsunderlag för ordningshållning i samband med offentliga tillställningar innebär,
under förutsättningen att alla rekvisit i artikel 107.1 EUF är uppfyllda. Det vill säga att stödet
måste utgå från staten, innebära gynnande av företag, snedvrida konkurrensen och påverka
handeln mellan medlemsstater. Av vad som framgår av uppsatsen finns det stor risk att
samtliga rekvisit är uppfyllda.
De slutsatser som dras av uppsatsen är att idrotten kan omfattas av EU:s konkurrensregler
eftersom idrottslig verksamhet kan innebära omfattande ekonomisk verksamhet. I ljuset av en
utvidgad tillämpning av företagsbegreppet är det anmärkningsvärt att frågan om ett
betalningsundantag för ordningskostnader inte har utretts vidare. Speciellt när svenska staten i
egna utredningar har konstaterat att ett undantag från att betala polisens kostnader för
ordningshållning kan innebära en omfattande subvention till den som undantas från att betala
dessa kostnader.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund

Det har under en tid uppmärksammats i nyhetsmedia att polisen har ändrat sin tillämpning av
2 kap. 26§ ordningslagen (1993:1617).1 Ändringen innebar att konserter och festivaler som
har ett kommersiellt syfte fortsättningsvis ska betala för polisens kostnader för
ordningshållning och säkerhet vid sådana sammankomster. Av ett avgörande från
kammarrätten2 från våren 2011 framgår det att bolagiserade idrottsklubbar måste betala för
kostnader i samband med offentliga tillställningar, däremot behöver inte klubbar som är
ideella betala för dessa kostnader. Karmmarrättens domslut fick till följd att
stockholmspolisen så sent som hösten 2011 ändrade sina riktlinjer3 för bedömningen av
huruvida polisen ska ta betalt för ordningen vid olika idrottstillställningar. De nya riktlinjerna
innebar en ändrad syn på betalningsansvar för bolagiserade idrottsklubbar och då i synnerhet
sådana tillställningar som anordnas av idrottsaktiebolag (IdrottsAB). Den ändrade
tillämpningen som kammarrättens domslut innebar, har främst kritiserats av dem som
drabbats av den nya tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. 26§ ordningslagen.4 Som
exempel på den kritik som har framförts, är att den nya tillämpningen kommer att leda till en
privatiserad poliskår.5 Det har även förts fram åsikter om att den nya praxisen är felaktig och
orättvis, då vissa klubbar ska betala men andra klubbar slipper betala.6
De klubbar som slipper att betala och på sätt omfattas av ett avgiftsundantag, är sådana
klubbar som med utgångspunkt ur skattelagstiftningen definieras som ideella föreningar. För
att undersöka varför vissa idrottslag i fotbollsallsvenskan ska betala för polisens kostnader för
ordningshållning i samband med dessa tillställningar har jag valt att studera det lagrum som
reglerar betalningsansvaret för dessa sammankomster och tillställningar.

1

Se http://www.dn.se/kultur-noje/riksrevisionen-pressade-polisen-att-ta-betalt (2012-08-30)
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4388-10
3
Polisens allmänna riktlinjer, Ersättning för polisbevakning, RA- 510- 1704/11, utfärdat av rikspolisstyrelsen.
2011-04-29
4
Se http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/polisens-extraskatt-for-idrottsevenemang-orimlig (2012-0830)
5
Se http://www.fokus.se/2012/03/polis-till-salu/ 2012-06-14
6
Se http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/sport/article14608764.ab 2012-06-14
2
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1.2

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är således att ta reda på vad som omfattas av avgiftsundantaget som
regleras i 2 kap. 26§ andra stycket ordningslagen, det vill säga varför ideella föreningar
undantas och om det undantaget är anpassat till dagens idrottsrörelse. Således kommer jag
först att utreda betalningsskyldigheten i sin helhet för att sedan övergå till att belysa varför
bolagiserade idrottsföreningar ska betala för polisens kostnader för ordningshållning och
säkerhet i samband med offentliga tillställningar. För att det ska bli en så tydlig framställning
som möjligt kommer jag därför att illustera konsekvenserna som lagstiftningen får med den
kanske mest kommersiella idrotten idag, nämligen fotbollen. Genom att tillämpa
betalningsundantaget i 2 kap 26§ ordningslagen på idrotten fotboll är förhoppningen att
följderna av betalningsundantaget kommer att bli tydliga. Syftet omfattar även att utreda om
utformning av lagstiftningen kan innebära att den inte är anpassat till dagens verklighet på så
sätt att lagstiftningen medför oavsedda negativa effekter på det sätt den tillämpas.
Som utgångspunkt för min uppsats har jag valt att använda ett uttalande som gjordes i en
departementsskrivelse från 2001. I skrivelsen uttrycktes en oro över att det kan finnas risk för
att olika subventioner eller stöd till idrotten kan snedvrida konkurrensen och eventuellt strida
mot EU:s konkurrensregler.7 Av skrivelsen framgick även att poliskostnader för kommersiella
idrottsverksamheter utgjorde en offentlig subvention av stort ekonomiskt värde.8 Det
förklarades inte närmare på vilket sätt dessa kostnader kunde vara en subvention. Emellertid
framgick det av skrivelsen att subventionen inte utgjorde ett problem eftersom både ideella
föreningar och IdrottsAB undantogs då dessa verksamheter enligt skrivelsen skulle betraktas
som grundlagsskyddade allmänna sammankomster.9 Då frågan om huruvida poliskostnader
kan innebära konkurrenshinder och utgöra en subvention inte följdes upp, har jag för avsikt att
utreda dessa frågor och i synnerhet om en sådan offentlig subvention kan utgöra ett olagligt
statligt stöd.
Med utgångspunkt från ovanstående syften avser jag att besvara följande frågor:

7
8
9

DS 2001:54 Idrotten i Sverige och EU – en rapport från EU-idrottsarbetsgruppen WADA s. 145 - 151
DS 2001:54 Idrotten i Sverige och EU – en rapport från EU-idrottsarbetsgruppen WADA s. 150
DS 2001:54 Idrotten i Sverige och EU – en rapport från EU-idrottsarbetsgruppen WADA s. 150
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 Vad är en offentlig tillställning?
-

Är det förenligt med regeringsformen att ta ut en avgift för polisbevakning?

 Vad är en ideell förening utifrån bestämmelsen i 2 kap 26§ ordningslagen?


Varför undantas ideella föreningar från betalningsansvar?

Vad är ett idrottsaktiebolag? (IdrottsAB)?
-

Varför undantas inte denna associationsform från betalningsansvar enligt dagens
tillämpning av ordningslagen 2 kap. 26§?

 Finns det några hinder mot dagens utformning av ordningslagen 2 kap. 26§?
-

Kan det utgöra statligt stöd att undanta ideella föreningar från avgift för
ordningshållning och säkerhet vid offentliga tillställningar?

1.3

Avgränsningar

För att uppsatsen inte ska bli allt för omfattande och möjlig att genomföra inom den givna
tidsramen kommer jag att avgränsa min uppsats till att studera hur 2 kap. 26 § ordningslagen
tillämpas på fotbollsklubbar som bedriver tävlingsverksamhet på elitnivå, det vill säga
klubbar som deltar i högsta eller näst högsta serien i Sverige. Det skulle bli för omfattande att
undersöka betalningsansvaret för både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
eller alla olika former av idrotter. Även om syftet är att belysa hur betalningsundantaget
tillämpas på fotbollen, kommer jag att använda och redogöra för relevanta
domstolsavgöranden för att utreda relevanta begrepp som till exempel vinstsyfte och vad som
avses med ett företag. Anledningen till det är att det i dagsläget finns få avgöranden som på
ett tydligt sätt belyser dessa begrepp i en fotbollskontext. Jag kommer även endast studera om
2 kap. 26§ ordningslagen kan utgöra statligt stöd i enligt med artikel 107.1 i fördraget
europeiska unionens funktionssätt (EUF). Anledningen till att jag avgränsar mig till att utreda
om det kan utgöra statligt stöd är för att det med den givna tidsramen skulle bli för omfattande
att även utreda andra konkurrensbestämmelser som eventuellt skulle kunna vara relevanta.
Jag kommer följaktligen inte utreda om nämnda bestämmelse strider mot andra
konkurrensbestämmelser eller andra bestämmelser som till exempel bestämmelser om
kommunalt stöd. Uppsatsen kommer inte heller att redogöra för EU-rätten i sin helhet utan
fokusera på det som är relevant för att besvara frågan om nämnda bestämmelse i
ordningslagen kan utgöra ett olagligt statligt stöd. En ytterligare avgränsning är uppsatsen inte
kommer att undersöka ordningslagen eller polisens uppgifter i sin helhet, utan endast fokusera
på det som är relevant för offentliga tillställningar.
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1.4

Metod och disposition

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att studera relevant svensk lagtext, relevanta
artiklar EUF, doktrin och relevant praxis från både svenska domstolar och EU- domstolen. Jag
kommer även att studera polisbeslut och riktlinjer för polisen, i den mån dessa beslut och
riktlinjer berör tillstånd och avgiftsuttaget vid offentliga tillställningar. Polisens riktlinjer är
inte normalt sätt en rättsdogmatisk rättskälla. Anledningen till att polisens riktlinjer är av vikt
att studera är för att dessa fungerar som harmoniseringsdokument för polisen. På så sätt har
dessa riktlinjer en inverkan på polisens beslut och därmed blir de relevanta för uppsatsen.
Det tillvägagångssättet som kommer att tillämpas för att besvara de nämnda frågorna innebär
att jag först kommer att redovisa under vilka förutsättningar det är tillåtet arrangera en sådan
offentlig tillställning, samt studera hur lagbestämmelsen tillämpas i praktiken. Detta medför
att jag kommer att definiera rekvisiten i den aktuella bestämmelsen för att sedan utreda
tillämpningen av dem. I uppsatsen kommer det även att redogöras för vad som är en offentlig
tillställning, för att sedan definiera vad vinstsyfte är och vad som inryms i detta begrepp.
Därefter kommer jag fortsätta med att utreda skillnaderna mellan ideella föreningar och
IdrottsAB. För att på så sätt belysa varför den ena verksamhetsformen undantas och varför
den andra måste betala för polisens kostnader för ordningshållning och säkerhet i samband
med offentliga tillställningar. Slutligen kommer jag utreda om 2 kap. 26§ ordningslagen kan
innebära ett statligt stöd för ideella föreningar. För att kunna svara på den frågan kommer jag
studera de relevanta artiklarna 107- 108 EUF om statligt stöd, men även belysa på vilket sätt
Sverige måste förhålla sig till EU- rätten och vilka verkningar den har i Sverige.
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2. Ordningslag
2.1

Inledning

Ordningslagen infördes 1993 och är en sammanslagning av två äldre lagar, lag (1956:618) om
allmän sammankomst (LAS) och lag om Allmänna ordningsstadgan (1956:617) (AOst). För
att förstå dagens ordningslag och de bakomliggande anledningarna till lagens utformning, är
det nödvändigt att gå bakåt i tiden och studera tidigare utformning av AOst. Vid en sådan
tillbakablick framgår det att lagstiftningen och synen på vem som ska betala för ordningen vid
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster har varierat över tid.

2.2
Historisk översikt av betalningsansvaret för
ordningshållning vid offentliga tillställningar
År 1956 infördes AOst och fram till 1980 – talet låg betalningsansvaret för ordningshållning
vid offentliga tillställningar på den som anordnar en sådan tillställning. Detta innebar att det
även var möjligt att ta betalt av ideella föreningar för polisbevakning/ordningshållning vid
allmänna tillställningar. Genom prop. 1979/80:17 föreslogs och genomfördes det en ändring
av 17 § AOst som innebar att ideella föreningar skulle undantas från skyldigheten att betala
för ordningshållningen vid offentliga tillställningar. Dessa förändringar gjordes i samband
med att det även blev ändrade skatteregler för ideella föreningar i den dåvarande
kommunalskattelagen. Ett av målen med en sådan förändring var att stimulera och underlätta
för idrottsrörelsen, som uppfyller en viktig funktion för t.ex. folkhälsan genom att aktivera
människor.10
I utredningen11 som föregick ändringen av AOst 17§ föreslogs det att ideella föreningar
skulle få en mer fördelaktig behandling vad det gäller kostnader för ordningshållning, på så
sätt att ideella föreningar skulle undantas från kostnader för ordning vid allmänna
tillställningar. Det framgick även vad som enligt utredningen skulle avses vara en ideell
förening. Förslaget var att begreppet skulle följa definitionen som återfanns i
kommunalskattelagen 53§. Förenklat innebar detta att för att vara en ideell förening skulle
föreningen ha ett allmännyttigt ändamål. Att undanta ideella föreningar från betalningsansvar
skulle medföra en ekonomisk lättnad för den ideella föreningen och enligt utredningen låg det
10

Prop. 1979/80:17 s. 17 om ordningshållning vid offentliga tillställningar m.m
Ds Kn 1978:2, Kostnader för ordningshållning vid offentliga tillställningar m.m., betänkande av
ordningsstadgeutredningen.
11
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i linje med idrottsföreningarnas betydelse för samhället.12 Inkomsterna vid en offentlig
tillställning behövdes för att finansiera den övriga verksamheten som är allmännyttig.
Följande uttalande gjordes av departementchefen
”… det ter sig motsägelsefullt att det allmänna å ena sidan ger ett betydande stöd till
idrotten, liksom till annan ideell verksamhet, och å andra sidan förbehåller sig
möjligheten att ta betalt för den ordningshållning som behövs vid tillställningar vilkas
syfte till stor del är att ytterligare bidra till finansieringen av den rent ideella
verksamheten”.13
Propositionen behandlade även frågan, om att idrottsklubbar blir alltmer kommersiella samt
om det skulle medföra ett hinder för ett generellt undantag för ideella föreningar där de
undantas från att betala för ordningshållningen. I förarbetena fördes det en diskussion om
huruvida alla ideella förningar och sportgrenar ska undantas även om tillställningen gav en
betydande intäkter för föreningen.14 Det exempel som diskuterades i propositionen var att
fotbollsmatcher och ishockeymatcher samt motortävlingar kan medför stora intäkter för
arrangören och stora kostnader för polisen. Även om dessa tillställningar genererade stora
intäkter ansågs det enligt propositionen fördelaktigt med ett generellt undantag där alla
sportgrenar och tävlingar behandlas lika kostnadsmässigt. Denna bedömning gjordes för att
det ansågs vara långtifrån alla sportgrenar där det fanns omfattande intäkter och det var i
undantagsfall där ett sådant arrangemang medförde höga ordningskostander för polisen. Ett
ytterligare skäl för ett generellt undantag för ideella föreningar var enligt vad som angavs i
propositionen att de inkomster som kommer föreningen till del har stor betydelse för att kunna
finansiera verksamheten i övrigt.15
En annan anledning till att ha ett generellt undantag var enligt utredningen att skälen för en
enhetlig behandling övervägde på grund av att det är svårt att göra en avgränsning mellan
olika arrangemang, då det är långt ifrån alla sportgrenar som genererar betydande intäkter till
arrangören eller kräver insatser av polispersonal.16 Så länge en idrottsförening uppfyller
kraven som ställs i skattelagstiftnigen bör den undantas från kostnader för ordningshållningen,
vilket innebar att det var önskvärt med en enhetlig tillämpning av vad som anses vara ideell
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förening.17 Vidare framgår det av specialmotiveringen att det vid prövning om huruvida en
förening är ideell, så ska denna prövning följa det beslut som har fattats vid
taxeringssammanhang och med stöd av den aktuella paragrafen i kommunalskattelagen. En
annan bedömning ska endast göras om det föreligger särskilda skäl för det.18
Av den allmänna motiveringen till förslaget framgår det att den tidigare lydelse av AOst 17§
innebar att polisen kunde ta betalat för anlitandet av polispersonal eller ordningsvakter i de
fall det behövdes för att upprätthålla ordningen under arrangemanget.19 Likt resonemanget i
utredningen anges i propositionen att de ändrade skattereglerna är ett motiv till att befria
ideella föreningar från att betala för ordningen. Om det fortsatt skulle åläggas ideella
föreningar att betala för polisens ordningshållning skulle skatteförändringen inte få samma
genomslag. Förändringen innebar vidare att de som arrangerar en tillställning i vinstsyfte och
inte är en ideell förening fortsatt ska ersätta polisen för ordningshållningen.20
I propositionen anses att den tidigare ordningen, där ideella föreningar kunde komma att
betala för ordningen vid arrangemang medförde att tillämpningen av bestämmelsen kunde
skilja mellan olika områden. Det fanns en risk att tillämpningen inte var enhetlig, speciellt då
polisstyrelsen kunde ta hänsyn till omständigheter i det särskilda fallet när polisstyrelsen
prövade betalningsfrågan. Detta var enligt propositionen en allvarlig nackdel med den tidigare
utformningen. Genom att införa ett undantag för ideella föreningar från betalningsansvar för
ordningshållning antas det i propositionen, att det blir en mera enhetlig tillämpning och att
undantaget även ger stöd åt föreningar som bidrar till folkhälsan, genom att aktivera och tar
hand om ungdomar.21
Även om förslaget att generellt undanta ideella föreningar från ersättningsskyldighet mottogs
positivt av flera instanser i sina remissvar till regeringen, så framfördes det även farhågor och
kritik. Bland annat ansåg rikspolisstyrelsen att det gick emot nya budgetpolitiska strävan att
inte avgiftsbelägga vissa polisära tjänster som polisen utför. Riksåklagaren ansåg att
lösningen med att hänvisa till skattelagstiftning för att undanta ideella föreningar inte var en
bra lösning, då det utesluter andra juridiska personer med liknande verksamhet. Riksåklagaren
tolkade betänkandet som att det inte skulle vara annordnarens juridiska form utan dess
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verksamhet och syfte som skall vara avgörande för om kostnadsansvar skulle åläggas eller
inte.22

2.3
Betalningsansvaret för offentliga tillställningar enligt
ordningslagen
I ordningslagen återfinns bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar, men även bestämmelser som reglerar ordning och säkerhet vid dessa
sammankomster och tillställningar. Det som är målet med denna uppsats är att fokusera på de
bestämmelser som behandlar offentliga tillställningar och då i synnerhet bestämmelsen om
betalningsansvar för ordning och säkerhet vid offentliga tillställningar. Av bestämmelsen i 2
kap. 26§ ordningslagen framgår det att den som arrangerar en offentlig tillställning är
betalningsansvarig för ordning och säkerhet om tillställningen arrangeras med vinstsyfte. Om
arrangören är en ideell förening i enlighet med 7 kap. 7§ (1999:1229) inkomstskattelagen (IL)
så undantas den från skyldigheten att ersätta kostnaderna för ordningen och säkerheten vid
tillställningen. Det finns även utrymme i det tredje stycket 2 kap. 26 § ordningslagen att
nedsättning eller att efterge ersättningen om det finns särskilda skäl till det.
Utifrån denna bestämmelse är det därför viktigt att ta reda på vad en offentlig tillställning är
och under vilka förutsättningar en sådan får arrangeras. Vidare är det av vikt att studera vad
som utgör en ideell förening enligt inkomstskattelagen, samt att studera möjligheten till
nedsättning eller att efterge ersättningen för poliskostnaderna. Innan detta är gjort går det inte
att applicera 2 kap. 26§ ordningslagen på dagens situation för elitfotbollen.

3 Offentliga tillställningar
3.1

Inledning

Det första rekvisitet för att det ska föreligga betalningsansvar enligt 2 kap. 26§ ordningslagen
innebär ett krav på att det är frågan om en offentlig tillställning. Därför blir det viktigt att först
definiera vad som utgör en offentlig tillställning och även studera hur begreppet har tolkats i
domstolen. Detta kommer att gås igenom i följande avsnitt.
22
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3.2

Begreppet offentlig tillställning

Vad som utgör offentlig tillställning regleras i 2 kap. 3§ ordningslagen. Av paragrafen
framgår det att en offentlig tillställning är: tävlingar och uppvisningar i sport och idrott,
dansföreställningar, tivolinöjen och festtåg, marknader och mässor, samt andra tillställningar
som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar. I andra stycket
framgår det även att den offentliga tillställningen måste anordnas för allmänheten eller att
allmänheten har tillträde till den. I det sista tredje stycket framgår det också att tillställningar
som har en viss form av begränsning av tillträdet genom inbjuda, medlemskap, ändå kan
anses vara en offentlig tillställning. Med det menas att det ska göras en form av
helhetsbedömning och syftet med detta stycke är att förhindra att anordnare av tillställning
försöker kringgå bestämmelsen genom olika manövrar.23 Om tillträde till en tillställning är
begränsad av krav på medlemskap eller inbjudan, så skall tillställningen ändå anses vara
tillgänglig för allmänheten om den uppenbarligen är del av en rörelse vars verksamhet
uteslutande eller väsentligen består i att anordna offentliga tillställningar. Exempelvis är
uppvisningar i amatörboxning som regelbundet anordnas för särskilt inbjuden publik att
betraktas som offentlig tillställning.24
Begreppet offentlig tillställning ska även anses innefatta en avsikt hos den som anordnar en
tillställning att samla publik. Tillställningar som rent faktisk samlar mycket människor, men
utan att det finns en avsikt till att göra det, anses inte vara offentliga. Sedvanlig reklam eller
förevisningar på till exempel museer anses inte vara offentliga tillställningar. Det är först när
det blir frågan om omfattande och publiktilldragande evenemang som det ska anses som en
tillställning. 25
I specialmotiveringen till 2 kap. 3§ ordningslagen framgår det delvis hur begreppet
tillställning ska tolkas. Det framgår t.ex. att ”tävling och uppvisning i sport och idrott” inte
ska anses vara utömmande. Till exempel motionslopp, där antalet utövare är stort och alla inte
kommer att genomföra loppet, ska även kunna omfattas av begreppet tillställning. Företeelser
som förekommer på sommarland eller liknande anläggningar ska emellertid inte anses vara
tillställningar.26
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Om en tillställning bedöms vara en offentlig tillställning krävs det tillstånd för att få arrangera
en sådan i enligt med 2 kap. 4 § ordningslagen. Det är därför viktigt att förstå vad som avses
med offentliga tillställningar. Det finns flera fall där de som har arrangerat en offentlig
tillställning inte har sökt tillstånd då de själva inte ansåg att det var en offentlig tillställning. I
en bedömning om det är en offentlig tillställning har det blivit frågan om att göra en
bedömning om en tillställning är allmän enligt det andra stycket i 2 kap. 3§ eller om
tillställningen trots att den inte är allmän kan omfattas av det tredje stycket 2 kap. 3§, som
innebär att tillställningen på grund av det stora deltagarantalet eller de faktiska
omständigheterna medför att tillställningen ska vara offentlig.

3.3

Tillämpning av begreppet offentlig tillställning

För att bättre förstå vad som utgör en offentlig tillställning har jag valt att exemplifiera genom
att studera olika rättsfall som visar på hur kriterierna tillämpas i praktiken. På så sett kommer
rekvisiteten för vad som utgör en offentlig tillställning förhoppningsvis bli tydligare. Här
nedan kommer ett antal rättsfall att behandlas.
I RH 1997:83 hade en kulturförening anordnat en dansföreställning som enligt de åtalade
styrelsemedlemmarna var en enskild tillställning, då den var riktade till medlemmar i
föreningen. Antalet besökare till festen hade på förhand begränsats till ca 200 stycken och det
hade även framgått att för att delta i festen behövde besökaren vara medlem i föreningen.
Försäljningen av biljetter sköttes av ett biljettföretag och det var även möjligt att i samband
med köp av biljett för festen att lösa medlemskap i föreningen för en lägre kostnad av 40 kr.
Det hade även förekommit en affischering där ca 30 affischer hade satts upp i syfte att göra
reklam för tillställningen. I hovrättens bedömning av huruvida tillställningen var offentlig
eller inte beaktades ovanstående omständigheter. Det faktum att det gick att lösa medlemskort
till en förhållandevis låg summa och att tillställningen föregicks av affischering var
omständigheter som hovrätten ansåg bidrog till att tillställningen hade till syfte att locka nya
medlemmar. Tillställningen kunde därför inte ha ansetts enbart vara till för medlemmarna
utan var även riktad till allmänheten och att allmänheten bedömdes ha haft tillträde till
tillställningen. Följaktligen ansåg hovrätten att tillställningen skulle betraktas som en offentlig
tillställning i enligt med 2 kap. 3§ ordningslagen.
I RH 2011-05-27, B 1131-11, är det frågan om en fest som utgjorde dansföreställning i
ordningslagens bemärkelse, skulle anses ha varit en offentlig tillställning eller inte. De som
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arrangerade tillställningen hade inte sökt tillstånd för tillställningen. I det aktuella fallet hade
polisen kallats till platsen för att återupprätta ordningen på festen, vilket medförde att den
sedan upplöstes. Deltagarna på festen hade fått en muntlig inbjudan och hade antingen en
direkt eller indirekt kompisrelation till de som arrangerade festen. Detta hade resulterat i att ca
500 personer blivit inbjudna och upptagna på en gästlista till en dansföreställning som
anordnades i en lokal som endast hade utrymme för 280 personer. Denna omständighet ansåg
hovrätten talade för att det skulle anses som en offentlig tillställning, eftersom det var en
omfattande personkrets som hade tillträde till festen. Mot bakgrund av detta ansåg hovrätten
att tillställningen inte kunde vara en sluten tillställning och att arrangörerna hade agerat mot
tillståndsplikten och utdömde därför böter för de tilltalade. Hovrätten gjorde således en annan
bedömning än tingsrätten.
Av tingsrättens domskäl framgår det att en tillställning, enligt ett uttalande i prop. 1956:143 s.
300 f., ur ordnings och säkerhetsynpunkt tillsammans med ett mycket stort antal deltagare i
sammankomsten kan medför att tillställningen ska anses vara offentlig. I detta fall ansåg dock
tingsrätten att platsen för tillställningen var anpassad till deltagarantalet som kom och därför
kunde inte tillställningen anses vara en offentlig tillställning. Målet kom även upp för
prövning i Högsta domstolen.27 HD ansåg att danstillställningen inte var offentlig, eftersom
villkoren för att få tillträde till tillställningen innebar att tillställningen var riktad mot en
bestämd krets av besökare då besökarna fanns upptagna på en gästlista. Därmed var tillträde
till tillställningen villkorat och alla släpptes inte in. Omständigheterna att det var ett stort antal
besökare medförde inte enligt HD att tillställningen blev offentlig.
I ett liknande avgörande där hovrätten över Skåne och Blekinge gjorde en annan bedömning
är RH 2000:12. I de fallet var det frågan om tre personer som anordnade en fest i en festlokal
som de hade hyrt. Personerna som anordnade festen hade tagit fram en form av numrerade
biljetter som utgjorde ett slags entrebevis. Syftet med detta, var enligt personerna som
anordnade festen att ha kontroll över vilka som besökte festen. Dessa biljetter hade sedan
delats ut till ca 100 personer som de kände. Det fanns vidare inget krav på inträde för att delta
i festen, dock har det förekommit att personer har gett ett mindre bidrag på 25 kr för att stödja
hyran av lokalen. Innan hovrätten gjorde sin bedömning uttalar den sig om svårigheterna i
dessa bedömningar. Hovrätten ansåg att en bedömning huruvida en tillställning är offentlig
eller inte ska göras utifrån samtliga relevanta fakta i målet. Med bakgrund av
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omständigheterna ansåg hovrätten inte att tillställningen i fråga utgjorde en offentlig
tillställning. Skälen till denna bedömning var att antalet personer som skulle delta i
tillställningen var relativt begränsat samt att det förekom en slags kontroll för att förhindra
oinbjudna gäster. Det var vidare en tillställning som anordnades utan krav på avgift från
gästerna. Med bakgrund av dessa omständigheter ansåg hovrätten sammantaget att det skulle
betraktas som om det var en avgränsad krets som har haft tillträde till tillställningen. Där med
ansåg domstolen att det inte vara en offentlig tillställning.

3.3.1 Sammanfattning av vad som är offentlig tillställning

Gränsdragningsproblemen för vad som ska anses utgöra en offentlig tillställning blir som
tydligast i praxis. Ovanstående rättsfall belyser delvis vad som är viktigt i bedömningen och
enligt rättsfallen kan det utläsas vad som har betydelse för bedömningen. Faktorer som tyder
på att tillställningen ska anses som offentlig är om tillställningen riktar sig till ett obestämt
stort antal personer i kombination med att avgift krävs för att få tillträde till tillställningen.
Även om det i vissa fall har funnits inbjudan eller krav på medlemskap i refererande rättsfall
har dessa tillställningar ändå bedömts som offentliga eftersom tillställningen i realiteten kan
betraktas som offentliga. För att en tillställning följaktligen ska anses vara sluten bör den som
arrangerar ha en omfattande kontroll över vilka som är där och att tillställningen inte är riktad
till en omfattande krets av personer. Det är tämligen tydligt att fotbollsmatcher på allsvensk
nivå utgör offentliga tillställningar då de är ett idrottsevenemang, d.v.s. uppvisning i sport,
som riktar sig till en omfattande krets av personer där de som deltar i tillställningen löser
biljett till evenemanget, det är följaktligen möjligt för var och en att gå på tillställningen utan
särskild inbjudan eller kontroll.

3.4

Är ordningslagen 2 kap 26§ förenligt med skyddet för de
grundläggande fri- och rättigheterna i regeringsformen?

Det är enligt lagstiftaren särskilt viktigt att rättigheterna i 2 kap. (1974:152) regeringsformen
(RF) fullt ut får genomslag i rättstillämpningen.28 Därför ska jag i detta avsnitt redogöra för
om 2 kap. 26§ ordningslagen strider mot de fri- och rättigheterna som skyddas i
regeringsformens andra kapitel.
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Av 2 kap. 1§ RF framgår det att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad mötesfrihet
och demonstrationsfrihet. Dessa rättigheter får begränsas med stöd av 2 kap. 24 § RF29 samt i
2 kap. 20 § RF30. I 2 kap. 24§ RF framgår det att möte och demonstrationsfriheten får
begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller till trafiken. Vidare
får dessa friheter begränsas av hänsyn till rikets säkerhet. I 2 kap. 20 § RF regleras under vilka
förutsättningar de grundlagsskyddade friheterna får inskränkas genom lag. En sådan
begräsning får endast enligt 2kap. 21§ RF göras om den är godtagbar i ett demokratiskt
samhälle och begräsningen inte innebär en större begränsning än vad som är nödvändigt med
hänsyn till det ändamål som har föranlett begräsningen. Demonstration och mötesfriheten som
regleras i de ovannämnda paragraferna i RF begränsas delvis i 2 kap. ordningslagen. Detta
medför att ordningslagen med stöd av normhierarkin måste uppfylla de rättighetsbegränsade
kriterier som återfinns i regeringsformen, det vill säga att ordningslagen inte får tillföra eller
medföra andra begränsningar än vad som tillåts med stöd av regeringsformen.
För att besvara frågan om offentliga tillställningar är en sådan tillställning som skyddas av
regeringsformen är det först viktigt att utreda vad som skyddas av mötes och
demonstrationsfriheten. Genom en ändring av regeringsformen 1977 utvidgades skyddet för
mötesfriheten till att även omfatta konstnärliga verk. Vilket innebar att sammankomster där
det framförs konstnärliga verk fick samma grundlagsskydd som politiska eller religiösa
sammankomster. Den proposition31 som förekom grundlagsändringen föreslog även att alla
scenografiska framställningar skulle omfattas eftersom det enligt propositionen är svårt att dra
gränsen mellan vad som utgör opinionsbildande teater och andra former av scenisk
framställning. Förslaget innebar även att alla konserter och sammankomster för högläsning
eller filmvisning ska omfattas av mötesfriheten. Emellertid är viktigt att påpeka vad som
avsågs med mötesfrihet, det skulle vara en frihet att anordna och bevista sammankomster för
upplyssning, meningsyttring eller andra liknande syften, samt att framföra konstnärliga verk.
Med liknande syften avses gudstjänster eller andra sammankomster som är till för
religionsyttring.32 Denna ändring föranledde även att Lag (1956;618) om allmänna
sammankomster kom att ändras i enligt med propositionen 1976/77:39.
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För att omfattas av grundlagsskyddet är det tillräckligt om sammankomsten är av enskild
karaktär.33 Av författningskommentaren till 2 kap. 1 § RF framgår att vad som avses som
konstnärligt inte ska innebära att det görs en värdering av kvalitén av det som framförs utan
endast en beteckning av vad som yttras. Om ändamålet med sammankomsten är att framföra
ett verk som av sin typ kan hänföras till en konstnärlig uttrycksform bör det anses som att det
ska omfattas av grundlagsskyddet i regeringsformen även i de fall där det konstnärliga värdet
inte är särskilt framträdande.34
Offentliga tillställningar omfattas således inte av grundlagsskyddet, då syftet med att samla
människor på en plats inte ligger inom ramen för det som regleras i grundlagen. Syftet att
samla människor i en sådan offentlig tillställning som regleras i ordningslagen, är av
nöjeskaraktär och det utgör inte en del av de grundläggande rättigheterna som skyddas i 2
kap. 1§ regeringsformen. Då det som skyddas av i 2 kap. 1§ regeringsformen är
sammankomster som har en konstnärlig karaktär.

3.5

Villkor och ordningsföreskrifter för att få arrangera en
offentlig tillställning

I 2 kap. 16 § ordningslagen framgår att den som arrangerar en allmän sammankomst eller en
offentlig tillställning ska svara för att det råder god ordning vid tillställningen eller
sammankomsten. Dessutom framgår det av andra stycket att polisen får meddela
ordningsföreskrifter som innehåller villkor som behövs för att upprätthålla ordning och
säkerhet vid sammankomsten eller tillställningen. Villkoren får innefatta en skyldighet för
arrangören att anlita personal för att upprätthålla ordning. Det är viktigt att även påpeka att
villkoren inte får medföra att arrangören belastas med onödiga kostnader eller att
tillställningen onödigtvis försvåras på något sätt.
Bestämmelsen tar sikte på varje sammankomst eller tillställning, vilket innebär att
bestämmelsen inte är begränsad till tillstånds- eller anmälningspliktiga arrangemang. Det har
ansetts som en förutsättning att den som arrangerar en tillställning eller en sammankomst kan
fullgöra de skyldigheter om ordning och säkerhet för att få arrangera ett sådant
arrangemang.35 Polisens möjlighet att meddela villkor som behövs för att upprätthålla ordning
och säkerhet vid sammankomsten eller tillställningen begränsas inte till kravet på tillstånd.
33
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Även arrangemang som är tillståndsbefriade kan tvingas följa polisens villkor. I de fall då
tillstånd behövs, ska villkoren för tillställningen tas in i beslutet om tillstånd.36 Ett exempel på
sådana villkor som polisen ställer upp i samband med beslut om tillstånd för att få arrangera
fotbollsmatcher är att anordnaren ska tillhandahålla ett minsta antal ordningsvakter för att
upprätthålla säkerheten och att berusade personer som bedöms kunna störa ordningen inte ska
få tillträde till arenan. Vidare kan polisen förordna säkerhetsåtgärder som arrangören ska
följa. Sådana åtgärder kan vara att viss utrustning måste finnas att tillgå samt att antalet
personer kan begränsas för att kunna utrymma arenan på ett säkert sätt.37 I övriga fall där
anmälan krävs, då befrielse meddelas eller då krav på tillstånd eller anmälan inte föreligger,
meddelas villkoren i ett särskilt beslut eller vid beslut om befrielse.38
I ett rättsfall39 från Kammarrätten i Jönköping kan det utläsas ett krav på att polisens villkor
måste vara tillräckligt precisa, för att de ska kunna följas av arrangören. I rättsfallet var det
fråga om att fotbollslaget Åtvidaberg, som spelade i den näst högsta serien, hade överklagat
ett beslut som polisen hade utfärdat i enligt med 2 kap. 16 § ordningslagen. I polisens
ordningsföreskrifter hade det ställs krav på arrangören att öka avståndet mellan staketet till
fotbollsplanen och bortasupporterläktaren för att uppfylla säkerhetskravet. Polisen ansåg att
det rådande avståndet på 2,3 meter inte var tillräckligt ur säkerhetssynpunkt då ett ökat
avstånd enligt polisen var nödvändigt för att eventuellt kunna utrymma läktaren. Eftersom inte
villkoren tillräckligt preciserade ansåg Kammarrätten inte att arrangören kunde förpliktas att
genomföra åtgärden eftersom arrangören med säkerhet inte kunde avgöra vad som
förväntades av dem.40

3.6

Sammanfattning

I ovanstående avsnitt har det framgått att fotbollsmatcher utgör offentliga tillställningar i
enligt med 2 kap 3§ ordningslagen. Samt att dessa tillställningar inte omfattas av
grundlagsskyddet om mötesfrihet eftersom dessa offentliga tillställningar är av nöjeskaraktär,
vilket inte skyddas av regeringsformen. Den som arrangerar en offentlig tillställning måste
även följa polisens villkor och ordningsföreskrifter så länge dessa är tillräckligt tydliga och
precisa.
36
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4 Vinstsyfte
4.1

Inledning

Av första meningen i 2 kap. 26§ ordningslagen framgår det att den som arrangerar en offentlig
tillställning med vinstsyfte skall ersätta polisen för kostnader för polisbevakning vid
arrangemanget. Följaktligen är en förutsättning för att ersättning ska utgå, att det föreligger ett
vinstsyfte med tillställningen. Rekvisitet vinstsyfte är svårt att definiera eftersom, vad som
avses med vinstsyfte inte framgår av lagtexten eller av förarbetena till paragrafen. Emellertid
bedömde propositionen att en strikt tolkning av begreppet vinssyfte kan leda till svårigheter,
men det preciseras inte vilka svårigheter.41 Av polisens allmänna riktlinjer42 framgår det att
hänsyn inte ska tas till det slutliga ekonomiska resultatet för respektive evenemang eller att
anordnare av en tillställning har ett vinstsyfte i stort för sin verksamhet. I stället ska det vara
syftet med arrangemanget som ska ligga tillgrund för om det är arrangerat med vinstsyfte eller
inte. Slutligen framgår det att om anordnaren är ett aktiebolag kan det presumeras att
vinstsyfte föreligger.43

4.2

Praxis om vinstsyfte

Det har konstaterats i flera domar44 att det varken i lagstiftningen eller i förarbeten ges en
definition av vad som avses med rekvisitet vinstsyfte. Av den anledningen får
domstolsavgöranden en stor betydelse för att definiera innebörden av rekvisitet vinstsyfte.
Nedan följer en genomgång av relevanta rättsfall, där det första om Örgryte AB har haft störst
inverkan på efterföljande prövningar. Anledningen till att rättsfallet om Örgryte AB har fått
en stor betydelse är för att det var det första rättsfallet som fastslog att fotbollsklubbar som
bedrivs som IdrottsAB är ersättningsskyldiga för polisens kostnader för ordningshållning vid
offentliga tillställningar.
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4.2.1 Örgryte AB

Kammarrätten i Göteborg har i fallet mål nr 4388-10 prövat om en fotbollsklubb har
betalningsansvar för polisbevakning i samband med en fotbollsmatch. I det nämnda fallet har
Örgryte fotboll AB (Örgryte) överklagat ett beslut där polismyndigheten hade beslutat att
Örgryte ska ersätta polisen för kostnader vid fotbollsmatchen den 5 juli 2010. Som grund för
sin överklagan av beslutet anförde Örgryte att matchen i fråga inte är en offentlig tillställning i
enligt med 2 kap 3§ ordningslagen, utan ska anses vara ett idrottsarrangemang i enligt med 5
kap. ordningslagen och därför kan inte ersättning utgå. Om rätten skulle anse att matchen
utgjorde en offentlig tillställning så anförde Örgryte, att bolaget utgjorde ett dotterbolag till en
ideell förening. På sätt att bolaget, ett så kallat idrottsaktiebolag var ägt av en den ideella
föreningen Örgryte idrottssällskap, som där med utgjorde moderbolag. Därför ansåg Örgryte
att bolaget skulle betraktas som en ideell förening. Vidare anförde Örgryte att 2 kap. 26 §
ordningslagen ska tillämpas restriktivt och i huvudsak tillämpas på pop- och rock- konserter,
det vill säga att det inte ligger i bestämmelsens syfte att den ska tillämpas på arrangemang likt
matchen i fråga. Slutligen anförde Örgryte att verksamheten i bolaget är ideell och bedrivs
utan vinstintresse och kan därför inte anses arrangera några vinstdrivande tillställningar i
ordningslagens mening.
Kammarrätten inledde sin bedömning med att konstatera att den aktuella fotbollsmatchen
omfattas av 2 kap. 3§ ordningslagen, det vill säga utgjorde en offentlig tillställning.
Anledningen till denna bedömning var för att arrangemanget utgjorde en tävling i sport och
idrott som var tillgänglig för allmänheten. Kammarrätten fortskrider sin prövning med att
bedöma om den offentliga tillställningen var anordnad i vinssyfte. Vid denna bedömning
ansåg kammarrätten att det förelåg vinstsyfte då fotbollsmatchen var en del av en
elitfotbollsverksamhet vilket Kammarrätten ansåg att seriespel i Superettan var. Ett sådant
matcharrangemang ansåg Kammarrätten innefattade ekonomiska aktiviteter av en sådan
omfattning att matchen skulle anses vara anordnad med vinstsyfte. Vidare ansåg
kammarrätten att Örgryte inte omfattas av undantaget som gäller för ideella föreningar i enligt
med 7 kap. 7 § inkomstskattelagen då Örgryte utgör ett aktiebolag. Slutligen konstaterade
Kammarrätten att det finns möjlighet att efterge ersättningsskyldigheten om det förelåg
särskilda skäl till det, men att efterge hela ersättningen på grund av att bolaget ägdes av en
ideell förening ansåg Kammarrätten inte skulle vara förenligt med lagstiftningen, eftersom
den då skulle mista sin verkan. Kammarrätten ansåg att Örgryte får ta konsekvenserna av att
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bedriva sin elitverksamhet som aktiebolag, med de fördelar och nackdelar som det innebär.
Därför avslog Kammarrätten överklagan från Örgryte.
Jag konstaterar att det inte har gjorts någon ingående bedömning om kriterierna för att vara en
ideell förening är uppfylld i rättsfallet. Det har varit tillräckligt för Kammarrätten att
konstatera att Örgryte utgjorde ett aktiebolag. Kammarrätten gjorde inte någon ingående
bedömning om huruvida bolagsformen, där en ideell förening är majoritetsägare, kan innebära
att det finns ett allmännyttigt ändamål som kan likställas med ideella föreningar.
Kammarrättens bedömning innebar även att polisen tog fram nya riktlinjer om ersättning för
polisbevakning i samband med offentliga tillställningar.45 Både rikspolisstyrelsens riktlinjer
och stockholmspolisens inriktningsbeslut46 innebär polismyndigheten fortsättningsvis i
samband idrottsevenemang inom de två högsta serierna, ska ta betalt för ordningshållning av
en arrangör som är ett idrottsaktiebolag. Inriktningsbeslutet motiverar den nya inriktningen
med att domslutet från kammarrätten innebär att idrottsevenemang som arrangeras av ett
idrottsaktiebolag ska anses vara en tillställning som är arrangerad med vinstsyfte. Det tidigare
undantaget som gällde för idrottsaktiebolag är inte längre tillämpligt utan i stället framgår det
att polismyndigheten ska, från och med 14 november 2011, ta betalt för ordning vid sådana
idrottsevenemang. Emellertid ska ersättningen nedsättas med 75 procent under en
övergångsperiod.47

4.2.2 Vinstsyfte i fråga om matfestival
I ett annat fall från december 2010 avgjorde förvaltningsrätten i Jönköping ett mål 48 där en
offentlig tillställning (matfestival) i Skövde som arrangerades av ett kommunalägt bolag
ansågs ersättningsskyldig för polisbevakning. Förvaltningsrätten gjorde denna bedömning
eftersom den ansåg att arrangemanget var arrangerat med vinstsyfte. Bolaget som arrangerade
matfestivalen anförde att det hade arrangerat festivalen utan vinstsyfte på uppdrag från
Skövde kommun och i enligt med kommunens självkostnadsprincip och att de därför inte
skulle omfattas av ett betalningsansvar. I domskälen påpekade förvaltningsrätten att det inte
framgår i lagtexten vad som avses med vinstsyfte, men genom att tolka förarbeten till lagen
ansåg förvaltningsrätten att vinstsyfte torde innebära att vinningssyfte eller kommersiellt
intresse förelåg för anordnaren även om tillställningen till viss del innehåller eller bekostar
verksamhet av ideell natur. I detta fall ansåg förvaltningsrätten att det förelåg vinstsyfte då
45
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rätten gjorde bedömningen att syftet var att festivalens kostnader skulle täckas av
entreavgifter och försäljningsinkomster. Att bolaget är kommunalägt och förutsätts vara en
kommunal angelägenhet innebar inte enligt förvaltningsrätten att det förelåg ett undantag från
betalningsansvaret i enligt med 7 kap. 7§ inkomstskattelagen.49
Även om detta rättsfall inte har en direkt fotbollsrelevans då det handlar om en matfestival,
visar förvaltningsrättens bedömning på att vinstsyfte kan omfatta verksamhet som är till för
att finansiera annan ideell verksamhet. Vilket borde innebära vid en fotbollstillämpning att
även ideella fotbollsföreningar ha omfattas av vinstsyfte om matcherna är till för att finansiera
annan verksamhet i föreningen.

4.2.3 Örebro Elitboll AB
Förvaltningsrätten hade i flera mål50 prövat Örebro Elitboll AB (ÖSK) överklagan av
polismyndighetens i Örebro beslut, om att avgiftsbelägga ÖSK för polisbevakning i samband
med ÖSKs fotbollsmatcher. Polismyndigheten ansåg att de fotbollsmatcher som ÖSK hade
arrangerat utgjorde offentliga tillställningar som var arrangerade med vinstsyfte och att ÖSK
inte utgjorde en sådan ideell förening som ska undantas betalningsansvar. Med anledning av
detta ansåg polismyndigheten att betalningsansvar förelåg för ÖSK.
I sitt överklagande anförde ÖSK i första hand att betalningsansvar inte förelåg och i andra
hand att ersättningen ska sättas ned till noll kronor. Som grund för sitt yrkande anförde ÖSK
att det inte förelåg något vinstsyfte med att arrangera matchen då bolaget är ägt till 52% av
den ideella föreningen Örebro sportklubb fotboll. Syftet med matchspelet var vidare inte att
generera intäkter till aktieägarna då syftet med att arrangera en allsvensk match aldrig kan
vara av ekonomisk vinning. ÖSK hänvisade även till förarbetsuttalande från prop. 1979/80:17
s. 17 f. Enligt ÖSK skulle dessa förarbetsuttalanden tolkas på så sätt att det var uppenbart att
lagstiftarens syfte inte var att ta betalt för ett sådant idrottsevenemang som allsvensk
fotbollsmatch utgör.
Förvaltningsrätten ansåg i sina domskäl att fotbollsmatchen var arrangerad med vinstsyfte, att
verksamheten i övrigt har karaktär av att vara ideell eller att matchen var ett utflöde av den
verksamhet som föreningen bedriver genom majoritetsägande av idrottsaktiebolaget hade inte
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någon betydelse för denna bedömning. Till stöd för denna bedömning hänvisar
förvaltningsrätten till en tidigare dom51 från kammarrätten där Örgryte tilldömdes
betalningsansvar för liknade arrangemang. Kammarrätten ansåg i de fallen att
matcharrangemang i näst högsta serien i sig innefattar ekonomisk aktivitet av en sådan
omfattning att matchen ska anses anordnad med vinstsyfte och förvaltningsrätten ansåg inte
att det fanns något skäl till att göra en annan bedömning i detta fall när det handlade om
matchspel i den högsta serien. Enligt förvaltningsrätten förelåg betalningsansvar eftersom
rätten gjorde bedömningen att vinstsyfte förekom och att arrangören utgjorde ett aktiebolag
och därmed kunde inte undantaget i andra stycket bli aktuellt. Det uttalande i propositionen
som ÖSK hänvisade till bedömde förvaltningsrätten saknade relevans, eftersom uttalandet
gjordes då det inte fanns någon möjlighet att bedriva verksamhet i form av idrottsaktiebolag.
Slutligen fann förvaltningsrätten att det inte förelåg skäl till att nedsätta ersättningen till noll
kronor. Förvaltningsrätten stödde denna bedömning på ett uttalande i prop. 1979/80:17 s.21,
där det framgår att denna möjlighet ska tillämpas med återhållsamhet. Vidare ansåg
förvaltningsrätten att efterge ersättningen i de fall då idrottsverksamhet bedrivs i bolagsform
skulle innebära att lagstiftningen skulle sättas ur spel.
Förvaltningsrätten följer kammarrättens bedömning i Örgrytefallet. Det är även intressant att
förvaltningsrätten hänvisar till samma proposition (1979/80:17) men med olika utfall. I ena
frågan om syftet med undantaget är propositionen inte relevant pga. att associationsformen
IdrottsAB inte fanns då propositionen skrevs. Men i frågan om att nedsätta ersättningen anser
förvaltningsrätten att propositionen är relevant trotts att propositionen inte beaktade en
framtida möjlighet att bedriva verksamhet på annat sätt än som ideell verksamhet.

4.2.4 Göteborgs kulturkalas
Ett exempel på där det inte ansågs föreligga vinstsyfte i ordningslagens mening är ett fall från
Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten hade att ta ställning till om Göteborgs kulturkalas
skulle anses betalningsansvarig för säkerheten vid evenemanget med stöd av 2 kap. 26 §
ordningslagen då arrangören av evenemanget var ett kommunalägt bolag, Göteborg & CO
träffpunkt AB. I sin bedömning ansåg kammarrätten att ett sådant betalningsansvar inte kunde
föreligga då evenemanget inte var arrangerat med vinstsyfte. Det som enligt kammarrätten
talade för denna bedömning var att evenemanget var till för att främja det lokala näringslivet
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och det lokala kulturutbudet. Eftersom bolaget som arrangerade evenemanget var kommunalt
så innebar det att det drevs utan vinstintresse. Anledningen till att det inte förelåg ett
vinstintresse var för att bolagets verksamhet måste bedrivas i enligt med
självkostnadsprincipen, som innebar målet endast är att ta betalt för att täcka kostnaderna.
Vidare var evenemanget inte av kommersiell natur då det inte hade tagits ut några
entreavgifter eller liknande för att täcka kostnaderna för evenemanget samt att det inte fanns
något vinstintresse för dem som var med och finansierade evenemanget.52

4.3

Sammanfattning

Även om det i dag inte finns någon praxis från högsta instans så ger rättsfall från
kammarrätten och förvaltningsrätten en samstämmig bild av att IdrottsAB omfattas av det
betalningsansvar för ordningshållningen vid offentliga tillställningar enligt 2 kap. 26§
ordningslagen. De så kallade IdrottsAB ska anses betalningsskyldiga för ordningshållning på
grund av att de är aktiebolag och därmed där med per definition inte är en så kallad ideell
förening.
Vid en prövning om vad som avses med vinstsyfte ger lagstiftningen ingen tydlig definition
av vad som ska avses med vinstsyfte. Av de rättsfall som beskrivits ovan förefaller emellertid
vinstsyfte föreligga då en tillställning är arrangerad i syfte att inbringa intäkter som ska täcka
eller finansiera verksamheten och att de som arrangerar tillställningen gör det med ett
kommersiellt syfte. Med en sådan definition av begreppet vinstsyfte borde det inte ha någon
betydelse om arrangemanget eller tillställnigen är anordnad av en ideell förening eller
IdrottsAB. Anledningen till att både ideella föreningar och idrottsAB borde anses bedriva
verksamheten med vinstsyfte är för att en seriematch oavsett arrangör är till för att generera
intäkter till verksamheten. Oavsett anordnare av seriematchen så tas det betalt i form av
entreavgift till matcher, detta borde medföra att denna tillställning har till syfte att inbringa
intäkter till övriga verksamheten och på sätt föreligger vinstsyfte med tillställningen. Det
framgår emellertid av inriktningsbeslutet53 från polismyndigheten i Stockholm att endast
anordnare i form av idrottsaktiebolag ska anses arrangera med vinstsyfte. Frågan om ideella
anordnare arrangerar i vinstsyfte berörs inte. Eftersom domstolens argumentation bygger på
att tillställningarna inbringar intäkter till verksamheten så skulle det vara intressant att pröva
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om det fortsatt föreligger vinstsyfte om det är gratis inträde till tillställningen. Jag skulle
emellertid tro att det fortsatt skulle bedömmas som att vinstsyfte föreligger eftersom ett
fotbollslag i allsvenskan får andra inkomster i from av sponsring och sålda tv -rättigheter.
Jag kan även utifrån rättsfallen konstatera att den överklagande parten har fokuserat sin
argumentation på om det föreligger vinstsyfte eller inte. Det borde i stället finnas en möjlighet
till utökad argumentation om 2 kap. 26§ tredje stycket ordningslagen, det vill säga att
ersättningen kan efterges om det finns särskilda skäl. En ytterligare invändnings mot
betalningsskyldigheten för ordningshållningen som kan anföras, är att den överklagande
skulle kunna ifrågasätta skäligheten med att endast ha ett generellt undantag för ideella
föreningar. Detta eftersom både ideella förenigar och IdrottsAB har flera likheter med syftet
och målsättningen med verksamheten.

5 Vad är en ideell förening och varför undantas sådana
från betalningsansvar?
5.1

Inledning

Av 2 kap. 26§ andra stycket ordningslagen framgår det att ideella föreningar ska undantas
från betalningsansvar för polisens verksamhet för att upprätthålla ordning i samband med
offentliga tillställningar. En anledning till att undanta ideella föreningar var enligt förarbetena
en önskan om att stimulera idrottsrörelsen. Med det som bakgrund är det värt att nämna att
stor del av idrottsverksamheten bedrivs i föreningsform och det finns enligt
Riksidrottsförbundet (RF) uppskattningsvis ca 20 000 idrottsföreningar i Sverige.54 I
dagsläget finns det ingen definition av begreppet eller någon sammanhängande lagstiftning
som reglerar förutsättningarna för att vara en ideell förening.55 Även om det inte finns någon
lagstiftning om ideella föreningar måste en idrottsförening som är ansluten till ett
specialförbund följa riksidrottsförbundets samt specialförbundets regler och stadgar.56 Utöver
att föreningen ska följa de regler som den har förbundit sig till via olika förbund är det
intressant att studera den skattelagstiftning som 2 kap. 26§ andra stycket ordningslagen
hänvisar till. Skattelagstiftningen behöver studeras eftersom den ger en definition av vilka
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föreningar som ska undantas från kostnader för ordningshållning i samband med offentliga
tillställningar samt vilka föreningar som ska gynnas skattemässigt.
Innan rekvisiten för att anses vara en ideell förening i enligt med 7 kap. 7§ inkomstlagen
studeras är det viktigt att påpeka att ideella föreningar kan delas upp i två grupper. Dessa två
grupper är föreningar som har allmännyttiga ändamål och föreningar som har till syfte att
tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Det är de föreningar som har allmännyttiga
ändamål som ska behandlas gynnsamt enligt skattelagstiftningen. Föreningar som omfattas av
den andra gruppen, det vill säga har till syfte att tillvarata medlemmarnas ekonomiska
intressen, ska omfattas av skyldigheten att betala skatt.57
Då 2 kap. 26§ andra stycket ordningslagen hänvisar till de kriterier som sätts upp i 7 kap. 7§
första stycket IL är det viktigt att förstå vad denna bestämmelse innebär. I bestämmelsen 7
kap. 7§ första stycket sätts det upp fyra kriterier för att en förening ska anses vara ideell och
undantas för viss skatt. En ideell förening måste uppfylla ändamålskravet i 8§,
verksamhetskravet i 9§, fullföljelsekravet i 10-12§ samt öppenthetskravet i 13§. I följande
delar ska försutsättningarna för respektive krav redovisas

5.2

Föreningens ändamål

Av 7 kap. 8§ IL framgår det att ändamålet med föreningen måste till huvsakligt syfte vara att
främja allmännyttiga ändamål. Med det menas enligt paragrafen att föreningen måste främja
antingen religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande
kulturella ändamål. Ett allmännyttigt ändamål ska anses föreligga om ändamålet ligger inom
ramen för de exempel som anges i lagtexten. Om ändamålet har en alltför säregen karaktär
eller direkt strider mot vad som anses acceptabelt från allmän synpunkt bör det inte föreligga
en förmånsbehandling skattemässigt. Vidare ska vad som definieras som är allmännyttigt
avgöras utifrån samhällsutveckligen.58 Begreppet allmännyttiga ändamål skulle kunna
definieras som sådana ändamål som enligt utbredd uppfattning i samhället är värda att
stödja.59

57

Prop. 1976/77:135 s.31 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar m.m
SOU 2006 :23 s. 67, Nya skatteregler för idrotten
59
Lunden. B. Lindblad. J. Ideella föreningar, skatt, ekonomi, juridik, s. 202
58

30

För att en förening ska anses vara allmännyttig får föreningen inte ha till syfte att främja viss
familjs, familjers, medlemmars eller bestämda personers ekonomiska intressen.60 Vid
gränsdragningen mellan professionellidrott och amatöridrott har kammarrätten i sitt remissvar
till propositionen och i samband med införandet av undantaget för ideella föreningar befarat
att kravet på ändamålet kan få oönskade effekter. Kammarrätten ansåg därför att det är viktigt
med en effektiv kontroll av idrottsföreningarnas verkliga förhållanden.61 Idag ska
idrottsföreningar som delvis bedriver professionell verksamhet fortsatt anses vara inskränkt
skatteskyldiga.62
Med begreppet ”huvudsakligt syfte” menas att åtminstone 75 % av verksamheten ska ha ett
allmännyttigt ändamål.63 Vidare ska det göras en bedömning i det enskilda fallet, det är t.ex.
inte alltid det framgår av en förenings stadgar om den är en ideell förening då stadgarna kan
vara otydliga.64

5.3

Den faktiska bedrivna verksamheten (verksamhetskravet)

En ideell förening måste även uppfylla det så kallade verksamhetskravet i 7 kap. 9§ IL. Med
det menas att föreningen uteslutande ska främja ett allmännyttigt ändamål. Vad som avses
med termen uteslutande innebär att ca 90 % eller mer av verksamheten ska främja det
ändamål som omfattas av 7 kap. 8§ IL.65 Med andra ord får inte en ideell förening ha som
ändamål att tillgodose en viss familjs, vissa familjers, föreningens medelemmar eller andra
bestämda personers ekonomiska intressen.66
I propositionen till kommunalskattelagen framgår det även att det inte tillräckligt att det
allmännyttiga syftet framgår av stadgan utan den måste rent praktisk tillämpas.67 Om det finns
en diskrepans mellan vad som föreningen verkligen gör i förhållande till vad som anges i
stadgan, så kan föreningen bli tvungen att betala skatt. Det kan även förekomma gränsfall där
en förening bedriver annan verksamhet utöver det som framgår i stadgan. I dessa fall ska
föreningen förbli undantagen från skatt om det dominerande inslaget fortsätter att vara den
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verksamhet som är allmännyttig och i enligt med stadgan. För idrottsklubbar blir denna
gränsdragning som tydligast när en idrottsförenig anlitar professionella idrottsmän. Av
propositionen framgår det att ”rena proffsklubbar”, där klubbens syfte är att tillvarata
medlemmarnas eller utövande idrottsmännens ekonomiska intressen, inte bör undantas från
skattekravet. Det framgår även att det faktum att en idrottsförening betalar ersättning inte
medför per automatik att undantaget inte är tillämpligt. Om betalningen är ett medel för att
främja den ideella idrottsverksamheten ska undantaget bestå. Vidare görs det ett uttalande av
departementchefen att
”… professionella inslag i tex fotbolls, ishockey eller basketklubbar inte äventyrar en
förmånligare skattebehandling så länge antalet professionella utövare är obetydligt
jämfört med det totala antalet aktiva föreningsmedlemmar”68
Vid tidpunkten då propositionen skrevs ansågs det inte finnas någon idrottsförening som inte
skulle undantas från skatteskyldigheten.69
I samband med införandet av skatteundantag för ideella föreningar framfördes det i
remissvaren en oro för att det kan uppkomma problem eller att det är otydligt hur man ska
bedöma situationer där vissa i en idrottsförening får ersättning medan andra inte får det. Bland
annat önskade lantbrukarnas skattedelegation ett klargörande kring hur personer som utgör en
elitgrupp i en förening och därmed får omfattande ekonomiskt stöd i form av traktamenten,
reseersättning, ska betraktas. Kan dessa personer anses vara en sådan grupp som är att
betrakta som ett fåtal personer som gynnas ekonomiskt på så sätt som inte är tillåtet.70
Av polisens riktlinjer om ersättning för polisbevakning framgår det att om en fotbollsförening
till exempel driver en affär eller försäljning av supporterartiklar, ska det inte påverka
föreningens status som ideell, då det anses ha anknytning till det allmängiltiga ändamålet. Om
en fotbollsförening till exempel arrangerar konserter kan denna verksamhet inte anses ha
samma naturliga koppling till det allmännyttiga ändamålet. Oavsett om inkomsterna har
allmännyttig anknytning eller är inkomst av näringsverksamhet ska föreningen fortsatt ses
som ideell. Då huvudsaken är att föreningen syftar till att uppfylla allmännyttiga ändamål och
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att verksamheten tillgodoser det ändamålet, på sätt att avkastningen i huvudsak löpande
används för att fullfölja det allmännyttiga ändamålet.71

5.4

Krav på öppenhet

Öppenhetskravet regleras i 7 kap. 13 § IL. Av bestämmelsen framgår det att en ideell förening
inte kan neka en person medlemskap om det inte föreligger särskilda skäl till det. Endast
ideella föreningar som har ett öppet medlemskap ska kunna åtnjuta skattebefrielse. Syftet med
ett sådant krav är att en ideell förening ska verka för demokratiska värden och att en förening
där det finns ett sort antal medlemar har lägre risk för att utnyttjas i skattesyfte.
Öppenhetskravet innebär att en förening är skyldig att ta emot medlemmar som godtar de
ändamål och syfte som föreningen har. I de fall då det finns gränsdragningsproblem hänvisar
propositionen till att praxis får utvecklas på området.72
Det finns exempel på inte godtagbara skäl för att neka en person medlemskap. Det kan t.ex.
vara fall där det krävs ett rekommendationsbrev eller att styrelsen måste godta den nya
medlemmen. Kraven får inte vara utformade på ett sådant sätt att de i realiteten innebär ett
hinder mot ett öppet medlemskap.73

5.5

Användningen av inkomsterna (fullföljdskravet)

Av 7 kap. 10 § IL framgår det att för att en förening ska vara ideell, måste den bedriva en
verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen för föreningens tillgångar. För att förstå vad
som avses med denna regel kan man med fördel studera propositionen till
kommunalskattelagen. Denna proposition ansåg att det skulle föreligga en huvudregel där 80
% av nettoavkastningen under en längre tidsperiod, ca fem år, måste användas för det ideella
ändamålet för att föreningen skulle åtnjuta skattefrihet. Det kan i speciella situationer vara
aktuellt med ett undantag från kravet på att 80 % ska användas till den ideella verksamheten.
Sådana situationer skulle t.ex. kunna vara när en ideell förening sparar ihop till investeringar
som ska göras i verksamheten, som att rusta upp eller bygga en ny anläggning. Om detta ska
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göras föreslår propositionen att den ideella föreningen först ska ansöka om dispens hos en
skattechef.74
Vidare måste inkomsterna ha anknytning till verksamheten som den ideella föreningen
bedriver för att det ska undantas från skatteskyldigheten. Med ett sådant krav minskar även
risken för att ideella föreningar blir ett medel för skatteflykt. Om verksamheten bedrivs på
ungefär samma sätt som kommersiell verksamhet kan det uppstå svårigheter i att bedöma hur
inkomsterna som härrör från verksamhet som har ett naturligt samband med föreningens
ideella ändamål ska beskattas. I de fall då en ideell förening har inkomster från verksamhet
som helt saknar anknytning till den ideella föreningens syfte och inte har helt obetydlig
omfattning skall föreningen beskattas som oinskränkt skatteskyldig. För att kunna göra en
gränsdragning föreslår propositionen att det ska beaktas huruvida yrkesmässig personal
används eller om det är ideell arbetskraft. I de fall då en ideell förening har inkomster som
består av olika kategorier, så kommer det inte att medföra att vissa inkomster beskattas och
andra inte. Det framgår av propositionen att det endast finns två lägen, antingen beskattas hela
verksamheten eller inget.75
Av polisens riktlinjer om ersättning för polisbevakning tas styrelsearvoden upp som ett
exempel på fullföljdskostnader. Av riktlinjerna framgår det att en idrottsförening kan ha en
stor omsättning och i vissa fall höga löner för spelare och styrelseledamoter. Lag eller
föreningar som deltar i spel på hög nivå måste ha bra spelare och ledning, därför måste de
kunna erbjuda marknadsmässiga löner. Att föreningen betalar höga arvoden ska inte äventyra
statusen som ideell, såvida intäkterna används på ett sådant sätt att de kommer föreningen till
del. Lönerna bidrar till föreningens fortlevnad och därför kan den anses komma föreningen till
del och på så sätt kan fullföljdskravet anses vara uppfyllt.76

5.6

Gränsdragningsproblem

I huvudsak ska polismyndigheten göra en självständig bedömning om en förening uppfyller
kraven på att vara ideell då det framgår av propositionen att polisen måste göra en prövning i
varje enskilt fall om det ska anses vara en ideell förening.
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föreningen kan visa att den är ideell enligt de taxeringsregler som förekommer i 7 kap. 7§
första stycket IL så bör inte polismyndigheten göra en annan bedömning om inte särskilda
skäl föreligger för en annan bedömning.78 Av de besluten om godkännande av offentliga
tillställningar jag har tagit del av från polisen, görs ingen prövning om den ideella föreningen
uppfyller kraven för ideella föreningar utan det konstateras i bästa fall endast att den
ansökande är en ideell förening.79 Detta skulle kunna tyda på att den ideella föreningen kan
visa att den är ideell eller att polisen inte väljer att gör en egen prövning.
Ett exempel på tillfällen när det kan föreligga gränsdragningsproblem är då det eventuellt
föreligger ett bulvanförhållande, det vill säga att en förening agerar bulvan för kommersiella
intressen. Med det menas att det i stället för ett allmännyttigt syfte med tillställningen,
föreligger det ett kommersiellt intresse, där vinsterna går till andra intressen än till den ideella
föreningen.80 I de fall det föreligger ett bulvanförhållande ska inte föreningen ses som
anordnare. Likväl kan det förekomma fall där inkomsterna delvis fortsatt gå till att finansiera
föreningens verksamhet vilket gör det svårt att avgöra huruvida det föreligger ett
bulvanförhållande eller inte. Om föreningens medlemmar har en väsentlig roll i planeringen,
administrationen och genomförandet av tillställningen bör föreningen betraktas som
anordnare.81
I en statlig utredning från 2006 (SOU 2006:23), som bland annat hade som uppgift att se över
bestämmelserna om inkomstbeskattning av idrottsföreningar, framkom det att det blir allt
svårare att veta vad som utgör en ideell förening. Detta eftersom idrottsverksamheter får en
allt mer professionell inriktning. Det är främst hur verksamhets- och fullföljs- kravet ska
tolkas och tillämpas som enligt utredningen vållar problem för ideella föreningar som
bedriver idrottsverksamhet. Utredningen hänvisar till riksidrottsförbundet (RF) som hävdar att
det kan vara ca 100 idrottsföreningar som har ett så pass stort antal professionella
idrottsutövare i sin verksamhet att dessa föreningar riskerar att mista sin skattebefrielse.
Utredningen föreslår därför att skattebefrielsen ska kopplas till ett krav på att den idrottsliga
verksamheten ska utövas av i huvudsak utövare som inte är professionella. Om de
professionella inslagen håller sig inom givna gränser, bör föreningen fortsatt anses vara av ett
allmännyttigt ändamål och fortsatt undantas skatt. Den gräns som utredningen föreslår är att
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75 % av föreningens idrottsutövare inte får ta emot en större ersättning än ett halvt
basbelopp82. Detta innebär att 25% av föreningens idrottsutövare kan ha en högre ersättning,
på så sätt anser utredningen att de professionella inslagen främjar den allmännyttiga
verksamheten. Utredningen poängerar vidare att det professionella inslagen ska vara
begränsat i förhållande till den ideellt inriktade idrottsverksamheten för att en förening ska
kunna uppfylla kraven för skattebefrielse.83

5.7

Sammanfattning

Idag bedöms de fotbollsklubbar som deltar i seriespel i fotbollsallvenskan som ideella om de
inte är bolagiserade. Det är möjligt för en ideell förening att ha ekonomisk verksamhet så
länge det finns ett allmännyttigt syfte. Det är när en förening bedriver ekonomisk verksamhet
för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse som föreningen mister sin status som
ideell. Det har framgått i ovanstående kapitel att det inte är helt tydligt vad som avses med
ideella föreningar. Det beror delvis på att det inte finns en tydlig lag för ideella föreningar och
att de kriterier som ska uppfyllas i 7 kap 7§ inkomstskattelagen är oprecisa. Det är inte helt
tydligt vad som avses med allmännyttigt ändamål, eftersom det ska bestämmas av den
allmänna uppfattningen. Det går även att diskutera vem och vilkas intressen en förening som
deltar i fotbollsallvenskan uppfyller. I ett försök att ta reda på vart det offentliga stödet till
idrotten går har en rapport84 från 1993 kommit fram till att det i idrottsföreningar med blandad
verksamhet av både elit- och breddidrott, var det ungdomsidrotten som understödde stora
delar av elitverksamheten. Rapporten ansåg att resultatet visade att det skedde en överföring
från breddidrotten till eliten, men det inte gick att dra några generella slutsatser för föreningar
i allmänhet utifrån detta resultat. Om offentliga stöd till ungdomsverksamheten i en
idrottsförening b.la. understödjer elitsatsningar skulle jag börja fundera på om syftet med
föreningen är att främja alla medlemmar eller främja de som utövar idrotten professionellt.
Att koppla samman ett undantag för polisära kostnader i samband med offentliga
tillställningar med en skattemässig definition av ideella föreninger kan därför bli snårig,
eftersom flera av de ideella föraningar som omfattas av undantaget bedriver vitt skilda former
av verksamhet, både allmännyttiga och kommersiella.
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6 Idrottsaktiebolag (IdrottsAB)

6.1

Inledning

Idag finns det tre lag i den högsta fotbollsserien (Allsvenskan) som är IdrottsAB, AIK,
Djurgården och Örebro. Som framgått ovan i avsnitt fyra har praxis ändrats vad det gäller
huruvida IdrottsAB ska betala för polisbevakning eller inte. I rättsfallet från Kammarrätten
där Örgryte AB dömdes till att betala för polisbevakning, ansåg Kammarrätten att det faktum
att Örgryte bedrev sin idrottsliga verksamhet i bolagsform medförde att klubben ålades ett
betalningsansvar för polisens ordningskostnader. Ersättningen hade satts ned till viss del men
det kunde inte anses föreligga särskilda skäl för att ersättning inte skulle betalas i enligt med 2
kap. 26 § tredje stycket ordningslagen, eftersom det skulle göra lagen verkningslös. Följden
blir att IdrottsAB, enligt Kammarrättens bedömning, inte ska behandlas som ideella
föreningar, det vill säga inte omfattas av skatteundantaget i 7 kap. 7§ inkomstskattelagen. Det
framgår av Åbergs kommentar85 till ordningslagen och förarbetena till ordningslagen att ett
sådant undantag där jämförbara organisationer undantas från betalningsansvar ska tillämpas
restriktivt.86 Fram till att Örgryte ålades betalningsansvar hade inte IdrottsAB ansetts som
betalningsskyldiga. Eftersom inte Kammarrätten har gjort någon djupare jämförelse mellan en
allsvensk förening som är IdrottsAB och en Allsvensk förening som inte är IdrottsAB har jag
för avsikt i detta avsnitt belysa vad IdrottsAB innebär och vilka eventuella skillnader som
finns mellan de olika formerna för att bedriva sin idrotts- verksamhet.

6.2

Vad är ett IdrottsAB?

Riksidrottsförbundet (RF) redovisade 1998 en utredning om alternativa associationsformer för
idrottsverksamhet. Syftet med utredningen var att undersöka vilka alternativa
associationsformer som kunde vara aktuella för att bedriva idrottsverksamhet som på förhand
uppfyller tre givna förutsättningar. Den nya associationsformen ska uppfylla kravet på att vara
en demokratisk uppbyggd idrottsorganisation, formen ska vara förenligt med en
sammanhållen idrottsorganisation, samt värna om den ideella föreningen. Att den nya
associationsformen måste vara demokratisk uppbyggd innebar att den fortsatt ska styras
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genom medlemsinflytande där en medlem har en röst. De två övriga kraven innebar att
associationsformen ska vara förenlig med idrottsrörelsens grundsyn på så sätt att
breddidrotten och elitidrott ska inrymmas i samma verksamhet. Slutligen ska den nya
organisationsformen inte ändra den ideella föreningens betydelse. Med det menas att det
huvsakliga inflytande och den allmännyttiga verksamheten fortsatt ska ligga i den ideella
föreningen. Med denna utgångspunkt ansåg utredningen att den bäst lämpade formen för en
sådan organisation var ett aktiebolag med idrottslig verksamhet som benämns som IdrottsAB.
Denna organisationsform skulle enligt utredningen endast vara aktuell i de delar av idrotten
som kan betecknas som kommersiella eller består av professionella idrottsutövare.87
Av utredningen framgår det att det finns vissa skillnader mellan ett vanligt aktiebolag och det
föreslagna IdrottsAB. Några av dessa skillnader är att verksamheten i ett IdrottsAB ska ha
idrottslig karaktär eller verksamhet som har anknytning till idrotten. Det innebär att det inte är
möjligt för befintliga aktiebolag som redan sysslar med huvudsakligen annan verksamhet än
idrottslig att bli IdrottsAB. Ett ytterligare krav att det fortsatt ska vara den ideella föreningen
som är majoritetsägare av aktiebolaget och att den ideella föreningen har den övergripande
kontrollen av bolaget genom villkorade avtal. Syftet med ett IdrottsAB är att underlätta
drivandet av en allt mera avancerad verksamhet genom att rättigheten att deltaga i seriespel
överlåts till ett bolag. Syftet med ett sådant överlåtande är inte primärt att tjäna pengar i form
av kapitalvinster. Det framgår istället av utredningen att den huvudsakliga tanken är att den
som investerar i ett IdrottsAB gör det av god vilja eller med ”hjärtat” och på sin höjd kan
förvänta sig vinster i goodwillvärde.88
Utredningen ledde fram till att den föreslagna associationsformen IdrottsAB infördes och RF
tog fram stadgar som varje förening måste uppfylla för att kunna bedriva sin verksamhet i den
nya associationsformen. För att se den aktuella paragrafen 11 kap 3a §, som reglerar
förutsättningarna för IdrottAB, i sin helhet se bilaga 1. Här nedan följer en redogörelse för
innebörden av nämnda bestämmelse.
I ingressen till ovanstående paragraf definieras vad som aves med IdrottsAB, det ska vara ett
”aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och
därtill naturligt anknytande verksamhet”. Det ska tolkas på så sätt att 75 procent av den totala
verksamheten i ett IdrottsAB ska vara av idrottslig verksamhet eller verksamhet som naturligt
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får anses ha anknytning till idrottslig verksamhet. Exempel på verksamhet som har naturlig
anknytning till idrottslig verksamhet är drift av idrottsanläggning, serviceverksamhet,
sponsoraktivitet och reklam. Vidare ska den ideella föreningen som är ägare av ett IdrottsAB
fortsatt bedriva faktisk verksamhet i form av idrottslig aktivitet, till exempel
ungdomsverksamhet. Det får inte uppstå en bulvansituation, där föreningen endast är till för
att ha ett upplåtelseavtal med ett IdrottsAB.89
Enligt riksidrottsförbundets stadgar är även ett grundläggande krav för att kunna bilda ett
IdrottsAB att den upplåtande idrottsföreningen bibehåller röstmajoriteten i det bildade
idrottsaktiebolaget. Anledningen till detta är för att säkerställa att idrottsaktiebolaget ska
uppfylla idrottens kärnvärden. Vad som avses med idrottens kärnvärden är inte uppenbart.
Riksidrottsförbundets juridiska kommitté anser att idrottens kärnvärden innebär att olika
värdegrunder och ändamål som regleras i 1 kap. riksidrottsförbundets stadgar måste uppfyllas
för att kärnvärdena ska tillgodoses.90 En av dessa värdegrunder är att den elitinriktade idrotten
är prestationsförbättrande och goda tävlingsresultat vägledande och i breddidrotten är god
hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande.
Riksidrottsförbundet pekade ut i en egen utredning91 att en bolagisering kan innebära ett
betalningsansvar för polisbevakning i samband med offentliga tillställningar, det vill säga
fotbollsmatcher. Anledningen till att betalningsansvar för polisbevakning skulle kunna uppstå
var för att polisen kan komma att anse att IdrottsAB bedriver sin verksamhet med vinstsyfte i
likhet med andra bolag i samhället. I utredningen angavs att det var upp till varje
polismyndighet att göra en bedömning både vad det gäller möjligheten att ta betalt eller
efterge, nedsätta kostnaderna för polisbevakning. När IdrottsAB infördes var det högst oklart
huruvida den nya associationsformen skulle bli betalningsansvarig för ordningshållning i
samband med fotbollsmatcher.92
Vidare finns det olika skatteaspekter mellan organisationsformerna som innebär både fördelar
och nackdelar för respektive verksamhetsform. Som exempel kan IdrottsAB dra av momsen
för spelarköp från utlandet, vilket inte kan göras för ideella föreningar. En annan skillnad är
att IdrottsAB inte kan ta del av stöd och bidrag från kommunen vilket ideella föreningar kan
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göra.93 Utöver att uppfylla reglerna från RF måste den fotbollsförening som vill bedriva sin
verksamhet som IdrottsAB även uppfylla fotbollsförbundets stadgar för IdrottsAB samt
fotbollsförbundets tävlingsregler.

6.3

Sammanfattning

Ett IdrottsAB måste utöver aktiebolagslagen (2005:551) och övrig lagstiftning som är aktuell
för aktiebolag, även följa de specialregler som har tagits fram av respektive
specialidrottsförbunden och riksidrottsförbundet. Detta medför att min uppfattning är att ett
IdrottsAB har en karaktär eller är starkt präglad av samma värderingar som andra ideella
föreningar på motsvarande idrottsliga nivå. När det finns krav på att en förening måste ha
röstmajoritet i bolaget och att verksamheten i bolaget måste uppfylla ställda krav från RF blir
den reella skillnaden mellan ett IdrottsAB i fotbollsallsvenskan och en ideell förening i
Allsvenska få. Båda aktörer bedriver sin verksamhet med vinstsyfte, samt med en vilja att nå
idrottsliga framgångar och ge underhållning till publiken. Som exempel framgår det av
Helsingborgs IF föreningsstadga att ändamålet är att spel fotboll i högsta serien, ge en god
underhållning till publik med resultat som möjliggör spel i europeiska cuper.94 Detta
överensstämer även med hur AIK fotboll AB beskriver sin verksamhet i sin
verksamhetsberättelse för 2011.95 Detta borde medföra att båda fotbollslagen ska bedömas
likvärdigt, eftersom de bedriver likvärdiga verksamheter.

7 Skillnader mellan ideella föreningar och IdrottsAB i
Fotbollsallvenskan?
7.1

Inledning

Idrottsrörelsen i Sverige har länge präglats av en strävan om att utövarna som ängar sig åt en
idrott ska vara amatörer och att idrottsrörelsen ska omfattas såväl elitverksamhet som
breddverksamhet.96 Enligt den svenska modellen har det varit motiverat att stödja
elitverksamheten eftersom eliten behövs för att skapa intresse för idrottsutövning och därmed
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stödja breddidrott.97 I dag har dock idrottsrörelsen, och främst idrotterna fotboll och ishockey,
förändrats och blir allt mer professionell. Idrottslagen och klubbarna har allt mer kommit att
likna företag i sin organisation och på det sätt de bedriver sin verksamhet. Regeringen har
påpekat att idrottsrörelsen är under förändring från ideell- till underhållningsidrott och det
medför att verksamheten blir allt mer professionell och kommersiell. En sådan
underhållningsidrott ska enligt regeringen stå på egna ben vad det gäller finansiering då den
ska vara konkurrensneutral och utan offentliga bidrag och subventioner.98 Jag kommer i
denna del att redogöra för de skillnader som finns mellan IdrottsAB och ideella föreningar i
fotbollsallsvenskan, avseende vilka regler som ska tillämpas och hur respektive
associationsform medför några uppenbara skillnader med syftet med verksamheten.
Anledningen till att jag har valt att exemplifiera med elitfotboll är för att fotboll är den mest
globala och kommersiella idrotten i världen.

7.2

Regler för fotbollsallsvenskan

För att delta i seriespel i fotbollsallsvenskan och vara en del av svenska fotbollförbundet
(SvFF) måste både de ideella föreningarna och IdrottsAB uppfylla förbundets
tävlingsbestämmelse och regler för elitlicens. Av vad som framgår av reglerna för elitlicens
måste den som vill delta i seriespel uppfylla krav på att ekonomin ska vara i balans, det får
inte finnas ett negativt kapital i verksamheten, föreningen måste tillämpa god redovisningssed
och olika redovisningsbestämmelser.99 Om kraven inte uppfylls kan en förening eller
IdrottsAB bli degraderad.100 Det framgår även av svenska fotbollförbundets
tävlingsbestämmelser att både de ideella föreningarna och IdrottsAB ska följa samma
bestämmelser i frågor som berör allt ifrån bestämmelser om ekonomi, arenakrav till hur olika
arrangemang ska genomföras.101

7.3

Fotbollslagens ekonomiska verksamhet

För att belysa hur fotbollen har förändrats från att vara amatöridrott till en allt mer
professionell idrott har jag studerat SvFF analys av fotbollsallsvenskan. Av den framgår det
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att den högsta fotbollsserien och fotboll har kommersiella inslag och utgör ekonomisk
verksamhet. Enligt rapporten är intäkterna från matchspel och publik 228 mkr och intäkterna
från reklam och sponsring är 313 mkr. Det framgår vidare vad respektive IdrottsAB eller
förening omsätter. Den förening som har störst intäkter är Malmö FF med 154 mkr och den
som hade lägst intäkter i allsvenskan 2010 var Åtvidaberg med 25 mkr och båda föreningarna
är ideella. Som ett exempel på att föreningarna får allt mer kommersiella inslag är att flera av
dem själva bedriver serieverksamheten i bolagsform eller att föreningen äger bolag i form av
eventbolag eller arenabolag. Av allsvenskans 16 lag är tre lag IdrottsAB och ytterligare sex
föreningar äger aktiebolag. Rapporten konstaterar att ”det verkar nu vara ett naturligt inslag i
många föreningar att man söker efter former för sin verksamhet mellan ideella föreningar och
bolag”.102
Vidare utgjorde personalkostnader ca 50 % av de totala kostnaderna som de allsvenska
klubbarna hade. Det går inte exakt veta vad som inryms då även eventuella
övergångsvederlag för spelare ingår i dessa utgifter. Mer intressant är kanske hur stor andel
personalkostnaderna är av intäkterna. Från säsongen 2010 varierar det kraftigt mellan lagen,
t.ex. utgjorde personalkostnaderna 33 % av BK Häckens intäkter och hos Djurgården utgjorde
personalkostnaderna 83 % av intäkterna. Hos fyra klubbar var personalkostnaderna mer är 70
% av intäkterna. 103 Detta tyder på att stor del av en klubbs verksamhet går till att finansiera
elitverksamhet, även om det inte går att se exakt vilka personalkostnaderna är eller hur stor
andel de professionella idrottsutövarna är av föreningens verksamhet. Vidare har även olika
statliga utredningar konstaterat att det blir allt vanligare med professionella inslag i
idrotten.104 Av redogörelsen går det att konstatera att de lag som spelar i fotbollsallsvenskan
har en omfattande ekonomisk verksamhet, oavsett om laget är ett IdrottAB eller en ideell
förening.

7.4

Sammanfattning

Av vad som har framkommit ovan ska det enligt fotbollförbundets regler inte vara någon
skillnad på arrangemanget av en fotbollsmatch oavsett vem som arrangerar, den som
arrangerar måste följa samma regler för tillställningen. Vidare har det framkommit av den
ekonomiska analys som har gjorts att allsvenska klubbarna omsätter omfattande belopp. I
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enligt med den definition av vinstsyfte som har redovisats ovan, borde det föreligga vinstsyfte
med matcharrangemanget, oavsett om det är ett IdrottsAB eller en ideell förening som
arrangerar en offentlig tillställning i form av en allsvensk match. Anledningen till det är för att
den definition som har tillämpats av de olika instanser som har prövat frågan om vinstsyfte
innebär att en fotbollsmatch (matcharrangemang) på högsta nivån eller näst högsta nivån
”innefattar ekonomiska aktiviteter av en sådan omfattning att matcherna ska anses anordnade
i vinstsyfte”. Då det inte är några skillnader på arrangemanget oavsett vem som arrangerar så
borde det föreligga vinstsyfte för både ideella föreningar och IdrottsAB. Detta eftersom
fotbollsarrangemanget oavsett arrangör är till för att finansiera övrig verksamhet på så sätt att
arrangemanget genererar omfattande intäkter i form av intäkter från publik och sponsring.
Dessa intäkter används sedan oavsett associationsform för att avlöna t.ex. fotbollspelare.

8 För vad ska det betalas?
8.1

Inledning

Vad det gäller polisens möjlighet att ta betalt för vid offentliga tillställningar har det sedan år
1956 funnits en uppdelning av kostnaderna i form av inre och yttre- bevakning.105 Innan
ändringen för ordningshållning vid offentliga tillställningar, som föreslogs 1979 omfattades
endast betalningsansvaret av en inre-bevakning för arrangemanget. Med begreppet inrebevakning avsågs ordningshållning vid lokal eller på platsen för tillställningen, parkering och
ingångar.106 Denna uppdelning har sedan ändrats då den som anordnar en tillställning i
vinstsyfte ska ersätta alla polisiära kostnader, såväl inre som yttre kostnader.107 Av dagens 2
kap 26§ ordningslagen framgår det att den som arrangerar en offentlig tillställning ska ersätta
polisen för kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Emellertid dröjde det innan
polisen började tillämpa denna bestämmelse, fram till säsongen 2011 har IdrottsAB inte betalt
för polisbevakningen i samband med fotbollsmatcher. Av vad som framgår av
tillståndsbeviset för offentliga tillställningar i samband med allsvenska matcher som Örebro
elitfotboll aktiebolag arrangerar under säsong 2010 var tillståndet endast villkorat för hur
många ordningsvakter som Örebro skulle ha i samband med matcherna. Av tillståndsbeviset
framgick det inte om det gjordes någon prövning av huruvida Örebro elitfotboll aktiebolag
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uppfyller undantagskraven i 2 kap. 26 § andra stycket ordningslagen.108 Polisen gjorde med
andra ord före 2011 ingen prövning om det förelåg betalningsansvar för Örebro SK pga. att de
var ett IdrottAB eller inte.

8.2

Vilka polisära uppgifter ska det betalas för?

Enligt 1§ polislagen (1984:387) ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning
och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Det finns en
poäng med att ha en sådan allmän beskrivning av polisens syfte. Anledningen till det är för
det inte skulle vara möjligt med en detaljreglering av vad polisen ska göra, eftersom en sådan
uppräkning inte skulle kunna vara uttömande och dessutom snabbt bli föråldrad.109 Vad som
avses med att upprätthålla allmän ordning är att polisen har en skyldighet att söka säkerställa i
möjligaste mån, en trygg och friktionsfri samlevnad mellan medborgare. I polislagen återfinns
flera bestämmelser som ger polisen uttryckliga befogenheter att ingripa mot andra störningar
än sådana som är straffbelagda, ett exempel är 13 – 13 c § polislagen. Paragraferna reglerar
under vilka förutsättningar polisen får omhänderta eller upplösa sammankomster och
tillställningar som stör allmän ordning.110
De uppgifter som polisen specifikt ska ta betalt för i samband med offentliga tillställningar
framgår av förarbeten till ordningslagen. I förarbetena föreslås det att polisen i anknytning till
insatser som görs vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar ska inrikta sig
på att ansvara för kvalificerade polisiära insatser. Som sådana menas att förhindra brott,
ingripa när brott begås och övervaka trafik på gator och vägar. Mot denna bakgrund går det
inte säga generellt när polisen ska användas för att upprätthålla ordning och säkerhet vid
allmänna sammankomser och offentliga tillställningar.111 Att det inte går att generellt säga när
polisen ska användas för att upprätthålla ordning, borde öppna för polisen att göra egna
bedömningar av nivån på varje insats. Hammarby IF fotbollsförening begärde att få tal del av
polisens hot- och riskanalyser som upprättades sedan polismyndigheteren i Stockholms län
började ta betalt för polisbevakning 2011. Hammarby hävdade att denna analys låg till grund
för storleken på avgiften som klubbarna kan komma att betala. Polismyndigheten fick medhåll
av kammarrätten som avslog Hammarbys överklagan och därmed omfattades analysen av
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sekretess, eftersom ett utlämnande av dessa uppgifter kunde skada polismyndighetens
framtida verksamhet.112 Ändå kan störning på andra platser än vid arenan hypotetiskt få en
indirekt påverkan för framtida bedömningar för kostnadsanalysen eller polisens
riskbedömning av vad ordning kostar i samband vid en offentlig tillställning eller allmänna
sammankomst. Då polisens analys av hotbilden är belagd med sekretess är det emellertid svårt
att veta vad som ligger till grund för bedömningen för polisens insatser vid tillställningarna.

8.3

Vilket område omfattas av betalningsansvaret?

Idag har stockholmspolisen tagit fram egna riktlinjer för hur bedömningen ska göras om vad
som omfattas av betalningsansvaret för ordningshållningen vid offentliga tillställningar.
Enligt ordningslagen ska den som arrangerar en tillställning betala för ordningen vid
tillställningen. Enligt riktlinjerna ska begreppet ”vid tillställningen” tolkas restriktivt och ska
begränsas till att endast avse ordningshållning vid arenan och dess omedelbara närhet,
inklusive entréer och områden i nära anslutning till dessa.113 Det framgår av
rikspolisstyrelsens riktlinjer att begreppet ”vid” kan tolkas som att det även innefattar
områden utanför det som är tillståndsprövat. Rikspolisstyrelsen kommer fram till den
slutsatsen efter att ha granskat praxis främst från olika tillställningar. Hur begreppet ”vid” ska
tolkas får betydelse för kostnadsbedömningen då, området har betydelse för
kostnadsbedömningen det vill säga. Emellertid ska anordnaren inte bli ersättningsskyldig för
ordningsstörning vid pubar eller centrala delar av staden dit supportrar går.114 Det är även värt
att nämna vad som ska omfattas av 13b § polislagen. Enligt 13b§ polislagen kan polisen gripa
personer som stör ordningen vid offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. Vid
tolkningen av gränsdragningen för gripande med stöd av denna paragraf ska gripandet
begränsas till själva lokalen. Den som i stället befinner sig utanför lokalen ska omfattas av
befogenheterna som polisen har av 13 § och 13c § polislagen det vill säga ingripande av
ordningsstörande som inte anses vara allmän sammankomst eller offentlig tillställning.115
Att ersättningsskyldighet för ordningshållning inte föreligger för störning i till exempel
citykärnan ligger i linje med att polisen har genomfört avlägsnande av personer som stödjer
olika fotboll eller idrottslag med stöd av 13 c § polislagen. I t.ex. NJA 2005 s. 385 hade
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supportar som sympatiserade med Djurgården avlägsnats från Södra Station i syfte att
försvåra för dem att ta del av en fotbollsmatch på Stockholm Stadion. Att avlägsnandet skede
med stöd av 13 c § polislagens tydde på att avlägsnandet inte hade ett direkt samband med en
allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Emellertid är det oklart huruvida polisen
ska beakta denna form av gripande i sin riskanalys för de tillställningar som arrangeras av det
lag som supportrarna sympatiserade med.

8.4

Vad är den lagliga grunden för avgiften och vad kostar
bevakningen?

I enligt med det bemyndigande som 2 kap. 26 § fjärde stycket ordningslagen är det möjligt att
reglera kostnaderna för bevakningen i en förordning. Vilket har gjorts genom att kostnaderna
för den polisära insatsen reglas i förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och
för anslutning av larmanläggningar till polis mm. I förordningen har det fastställts vilka
avgifter som ska utgå för tjänstegörande polisman, häst, fordon osv.116 Avgiften som utgår
enligt förordningen tillfaller staten och inte polismyndigheten. Vidare ska nivån på avgifterna
för polisbevakningen baseras på avgiftsförordningen (1992:191) 5 § som innebär att avgiften
ska sättas på sätt att den täcker verksamhetens kostnader, det vill säga full kostnadstäckning.
När Djurgården Hockey AB (bolaget) överklagade polisens beslut om att AIK och Djurgåden
var skyldiga att betala ersättning för polisbevakning förde det fram ett nytt argument som
invändning mot betalningsansvaret. Bolagen ansåg att polisens avgiftsuttag i själva verket
borde anses vara en skatt och inte en avgift. Vidare invände bolagen att denna skatt inte var
lagligen grundad då riksdagen inte hade fattat beslut om skatten. Bolaget ansåg att polisen
redan hade fått betalt genom skattemedel och att därför skulle ersättningen ansetts vara
oskälig. Utgångspunkten för förvaltningsrättens bedömning var den definition av begreppet
skatt som görs i prop. 1973:90 s. 213, där framgår det att skatt ska definieras som ett
tvångsbidrag till det allmänna utan motprestation, men avgift ska anses vara en
penningtransaktion som betalas för en specifik motprestation från det allmänna. En avgift kan
ändå vara skatt om den är oskäligt hög, t.ex. om avgiften utgår för det som redan är
finansierat. I frågan om det skulle anses som avgift eller skatt gjorde förvaltningsrätten
bedömningen att ersättningen för polisbevakningen skulle anses vara en avgift.
Förvaltningsrätten gjorde denna bedömning eftersom det handlade om en specifik tillställning
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där polisen gör en individuell riskbedömning i anslutning till att bolaget anmäler sig som
arrangör av tillställning, på så sätt ryms inte polisens kostnader inom ramen för det som redan
är skattefinansierat. Vidare får inte ersättningen anses oskälig eftersom kostnaderna är
förenliga med utgångspunkten om att full kostnadsteckning ska råda i enligt med
avgiftsförordningen (1992:191).117 Efter överklagande av bolaget har kammarrätten gjort
samma bedömning som förvaltningsrätten.118
Som ett exempel på vad som omfattas av full kostnadstäckning har polismyndigheten gjort
olika räkningsexempel på vad olika tillställningar kan kosta den som arrangerar ett
idrottsevenemang i Stockholm. En högriskmatch119 mellan AIK och Djurgården i fotboll
beräknas det behövas 287 poliser, 61 fordon var av ett fordon är en helikopter, 12 hästar och
sex hundar. Sammantaget kan det innebära en kostnad för arrangören på ca 1 miljon kronor.
En fotbollsmatch som arrangeras av Djurgården och som inte är högriskmatch kan kosta ca
100 000 kr. Dessa pengar kommer inte polisen till del utan går till staten.120 Detta kan
jämföras med vad det som anses behövas vid en fotbollsmatch som arrangeras av Örebro
elitfotboll AB. När Örebro spelade mot AIK 2 april 2012 ansågs det tillräckligt med
sammanlagt 14 poliser fördelat på två ordningsgruper samt en insatschef och en
supporterpolis. Sammanlagt blev kostnaden för bolaget dryga 31000kr för 34 h polisärt
arbete. Den bedömning som gjordes i samband med ÖSK:s matcher, har baserats på uppgifter
från kriminalunderrättelsetjänsten och väntad publiktillströmning.121

8.5

Sammanfattning

Det är anmärkningsvärt att polisen börjar tillämpa bestämmelsen i 2 kap 26§ ordningslagen på
bolagiserade fotbollsklubbar så sent som 2011, eftersom både bestämmelsen i ordningslagen
fotbollsklubbarna har varit bolagiserade, existerat under en längre tid. Jag konstaterar vidare
att det finns visst utrymme för polisen att göra subjektiva värderingar av vad som ryms inom
betalningsansvaret då det endast framgår att polisen ska ersättas för kostnader för
ordningshållning. Av polisens riktlinjer ska polisen endast ersättas för kostnader som uppstår
vid idrottsarenan. Hur begreppet vid arenan ska tolkas är svårbedömt eftersom det finns en
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risk att polisen väger in omständigheter och erfarenheter av ordningstörning som ske på andra
platser än vid idrottsarenan. Det kan t.ex. uppstå svårigheter för polisen att värdera en
ordningsstörning av olika supportrar som sker på en plats långt ifrån arenan. Ska dessa
ordningsstörningar som sker på annan plats t.ex. i centrala delar av staden, vägas in i
bedömningen av säkerheten i samband med en fotbollsmatch? Då polisens beslutunderlag i
form av riskanalys omfattas av sekretess är det svårt för de berörda lagen att överklaga
riktigheten i kostnadsbedömningen.

9 Möjlighet till nedsättning eller eftergift av ersättning
Av 2 kap. 26§ tredje stycke ordningslagens framgår det att ersättningen kan sättas ned eller
efterges om det finns särskilda skäl för det. I förarbetena framgår att detta undantag är tänkt
att tillämpas på ideella föreningar som inte uppfyller kraven enligt i 7 kap 7§ IL eller andra
organisationer som kan jämställas med ideella föreningar. Några utpekande av aktuella
organisationer som eventuellt kan komma att undantas görs inte. I stället påpekas att detta att
undantag är tänkt att användas med återhållsamhet.122 Uttalandet i förarbetena har
aktualiserats i de fall som har kommit upp till prövning i domstol. I rättsfallet om Örgryte
framgår det att ersättningen för polisbevakning kan sättas ned eller efterges om det finns
särskilda skäl till det och en sådan prövning ska göras i det enskilda fallet.
Det finns en viss möjlighet att sätta ned eller efterge ersättningsskyldigheten för vissa ideella
föreningar som inte helt uppfyller kraven enligt undantaget i 7 kap. 7§ inkomstskattelagen
eller andra organisationer som kan anses som jämställda med ideella föreningar. En sådan
möjlighet att låta andra anordnare än ideella föreningar slippa stå för kostnaderna för
polisbevakning ska dock användas restriktivt.123 Av doktrin framgår det att en sådan möjlighet
eventuellt kan föreligga för andra organisationer som kan anses som jämställda med ideella
föreningar.124 Då uttalandet i förarbetet gjordes såg idrottsrörelsen annorlunda ut och då fanns
inte möjligheten till att välja olika organisationsformer för att driva en idrottslig verksamhet.
Av polisbeslut har det framgått vad som kan utgöra särskilda skäl för att ersättningen kan
sättas ned. Det är fall då det vid ansökningstillfället inte var känt för bolaget att polisen hade
fattat beslut om ändrade riktlinjer för att ta betalt för polisbevakning vid offentliga
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tillställningar och allmänna sammankomster.125 Av ett beslut rörande AIK:s ersättning för
polisbevakning sattes ersättningen ner 75 % med motiveringen att bolaget under en period ska
kunna anpassa sig till att polisen tar betalt för polisbevakning. Denna nedsättning av
kostnader innebar ändå en kostnad på 227400 i samband för en match mot DIF den 8/5
2012.126 Rikspolisstyrelsen har även i en skrivelse till stockholmspolisen så sent som 10
september 2012, framfört rekommendationer att stockholmspolisen i avvaktan på att frågan
om att debitera IdrottsAB utreds ska nedsätta ersättningen för polisens kostander för ordning
och säkerhet i samband med idrottsevenemang med 75 %.127

10. Svensk rätts förhållande till EU- rätten
10.1 Inledning
För att kunna besvara den sista frågeställningen om det kan utgöra statligt stöd att undanta
ideella föreningar från avgift för ordning och säkerhet vid offentliga tillställningar, är det
viktigt att först redogöra för på vilket sätt dessa gemenskapsrättsartiklar om statligt stöd ska
tillämpas i Sverige.
10.2 EU-rättens utgångspunkter
EU- rättens kärna är att upprätthålla en inre marknad och det har gjorts genom att avskaffa
hindren för fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital. Målet med att avskaffa dessa
hinder är att den inre marknaden ska präglas av effektiv konkurrens mellan de varor och
tjänster som produceras i medlemsländerna.128 Följaktligen präglas EU-rätten av
grundprinciperna om att det ska vara fri rörlighet och fri konkurrens. För att tillgodose dessa
intressen har det utvecklats olika bestämmelser som återfinns i olika fördrag. Bestämmelserna
i fördraget ska fungera som lagstiftning trots att många av dessa är målinriktade och allmänt
tillämpliga.129 För att dessa bestämmelser ska kunna tillämpas har EU-domstolen många
gånger fyllt dessa bestämmelser med ett innehåll och tolkat bestämmelserna på ett så
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förmånligt sätt som möjligt ur EU-rättsligt perspektiv.130 Även en stor del av EU-rätten består
av flera rättsprinciper som ska tillämpas av alla i varje medlemsstat. 131
10.3 EU-rättens tillämpning i Sverige
Utöver den svenska lagstiftningen måste även lagstiftning och praxis från EU beaktas då
Sverige sedan 1994 är anslutet till EU.132 EU- rätten har införlivats i med den svenska rätten
genom en anslutningslag133, denna lag utgår ifrån att EU- rätten i sin helhet måste gälla i
Sverige med de rättsverkningar som tillkommer gemenskapsrätten. Med andra ord måste
Sverige följa de rättsprinciper som EU- domstolen utvecklar eller kan utveckla i frågan om
företrädesrätt, direkt effekt, direkt tillämplighet, m.m.134 De regler och rättsprinciper som
fastslås genom fördrag från EU och domstolsbeslut genom EU- domstolen utgör en
självständig rättsordning.135 Denna rättsordning utgör en överordnad rättsordning som
samtidigt är en integrerad del av varje medlemsnations rättssystem på sätt att det skapar
rättigheter och skyldigheter för enskilda. I de fall då inhemska rättsregler står i konflikt med
EU- rätten måste en rättsordning ge vika.136 Enligt den så kallade företrädesdoktrinen ska då
EU-rätten ha företräde framför svensk rätt inom de områden som EU har fått kompetens att
lagstifta.137 Som exempel på områden som EU har kompetens att lagstifta om är den fria
rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital.
EU- rättens principer om företräde innebär tillsammans med lojalitetsprincipen att alla
offentliga organ, både domstolar och förvaltningsmyndigheter inom en medlemsstat är
skyldig underlåta att tillämpa nationella regler som strider mot EU- rätten.138 Detta
framkommer även tydligt i avgöranden från EU- domstolen som har fastslagit att varje
nationell bestämmelse som strider mot en EU- bestämmelse inte får tillämpas.139 Om det finns
inhemska bestämmelser som strider mot en EU-rättslig bestämmelse har nationella
myndigheter och statliga organ en skyldighet att förbise den inhemska bestämmelsen.140 Med
andra ord om en nationell lag innebär ett konkurrenshinder kan nationell myndighet som har
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till uppgift att säkerställa att konkurrenshindret inte ska föreligga en skyldighet att underlåta
att tillämpa denna nationella bestämmelse.141 EU:s företrädesprincip är stark men inte
oinskränkt då den kan få ge vika för intresset av rättssäkerhet och skyddsvärda förväntningar
som väger tyngre.142 Ett exempel på ett sådant rättsäkert intresse kan vara att man inte ska
bestraffas två gånger för samma gärning.143 När denna princip har tillämpats praktiskt i EUdomstolen, kan det ha inneburit att företag inte får utsättas för straffrättsliga eller
administrativa sanktionsåtgärder för ett tidigare förfarande, om detta förfarande föreskrevs i
lag.144 Med andra ord, en enskild kan inte åberopa ett direktiv mot medlemstat om det innebär
negativa rättsverkningar för tredje man.145
Utöver att EU- rätten har företräde framför den nationella rätten, finns även bestämmelser
som ska ha en så kallad direkt effekt. Med det menas att bestämmelser som har direkt effekt
ger upphov till individuella rättigheter och skyldigheter för enskilda och företag som kan
tillämpas av enskilda inför nationella domstolar och myndigheter.146 För att en förordning
som ger enskilda rättigheter och skyldigheter ska få direkt effekt måste en bestämmelse som
förordningen ger upphov till vara ovillkorlig, klar och precis.147 När dessa kriterier uppfylls
ska den bestämmelse tillämpas och följas i respektive medlemslands rättssystem.148 Direkt
effekt kan delas upp i två typer, vertikal direkt effekt och horisontell direkt effekt. Den
vertikala innebär att en enskild kan göra gällande en EU-rättslig bestämmelse gentemot en
medlemsstat och den horisontella innebär att en enskild kan gör gällande denna rättighet mot
ett annat enskilt rättsobjekt.149
Om det skulle uppstå en kollision mellan olika normer i den svenska rätten kan domstolen i
ett konkret fall, enligt med 11 kap. 14§ RF, bortse från den föreskrift eller lag som står i strid
mot grundlagen. Det innebär att en föreskrift eller lag som inte är förenlig med grundlagen
inte ska tillämpas i ett enskilt fall. En motsvarande bestämmelse för förvaltningsmyndigheter
återfinns i 12 kap. 10§ RF, där det framgår att, om ett offentligt organ finner att en föreskrift
strider mot grundlag eller annan överordnad författning ska föreskriften inte tillämpas. Att
domstolen kan bortse från en föreskrift i det enskilda faller i enligt med 11 kap. 14§ RF,
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innebär inte en möjlighet med en så kallad abstrakt normprövning. 150 Med det menas att
domstolen måste ta ställning till ett konkret rättsförhållande för att kunna göra en
normprövning. Det går således inte att föra en talan som endast går ut på att förklara en
författning ogiltig.151 Det är inte med stöd av 11 kap. 14§ RF som domstolen kan åsidosätta
svensk rätt till förmån för unionsrätt, utan det ska i stället göras på grund av unionsrättens
direkta företräde.152
10.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär EU-rätten att det har skapats olika rättsregler både i fördrag och
genom allmänna rättsprinciper, dessa rättsregler måste svensk lagstiftning vara i harmoni
med. EU-rättens utformning med en EU-domstol som har stark ställning och tolkare av de
många gånger allmänt hållna bestämmelserna, innebär att dessa domstolsbeslut måste beaktas
i kommande redogörse av vad som utgör ett statligt stöd. Dessa utgångspunkter får betydelse
när jag i ett senare skede i uppsatsen kommer att redogöra för EU:s regler om statligt stöd.

11. Förutsättningar för EU:s konkurrenslagstiftning
11.1 Inledning
Av vad som har framkommit ovan är regeln om ersättning för polisbevakning vid offentliga
tillställningar utformad på så sätt att den innebär ett undantag för betalningsanasvar till ideella
föreningar. Min avsikt med denna uppsats att utreda om detta undantag kan utgöra ett statligt
stöd. Innan reglerna om statligt stöd ska behandlas kommer jag först att redogöra för varför
ideella fotbollsföreningar och IdrottsAB i Allsvenskan omfattas av EU:s konkurrensregler. På
så sätt kommer det bli tydligt varför idrottens särställning inte utgör skäl för undantag från
konkurrensreglerna, varför fotbollslagen i Allsvenskan utgör ekonomisk verksamhet och
varför IdrottsAB och ideella föreningar befinner sig de sig på samma marknad.
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11.2 Ekonomisk verksamhet
En förutsättning för att idrotten ska omfattas av EU:s regler om statsstöd är att mottagaren av
stödet är ett företag, det vill säga att mottagaren bedriver ekonomisk verksamhet.153 I EU:s
fördrag finns emellertid ingen definition av vad som utgör företag eller ekonomisk
verksamhet. I stället har begreppet förtydligats i praxis från EU-domstolen. Av denna praxis
framgår det att ekonomisk verksamhet ska anses vara all verksamhet som består av att erbjuda
varor eller tjänster på en viss marknad.154 Vem som äger verksamheten eller hur den är
utformad eller bedrivs ska inte ha en betydelse, så länge det är ekonomisk verksamhet. 155Även
myndigheter kan utgöra företag om de bedriver ekonomisk verksamhet som inte är knuten till
offentliga maktbefogenheter eller myndighetsutövningen.156 I svensk praxis har
marknadsdomstolen tagit ställning till hur företagsbegreppet ska tolkas. I det aktuella målet
hade domstolen till uppgift att ta ställning till huruvida ideella föreningar som arrangerade
bilsportstävlingar kan utgör företag eller inte. Av domskälen framgår det att ett företag i
konkurrensrättslig mening är likstället med varje enhet som bedriver ekonomisk verksamhet,
oavsett rättslig form eller finansiering.157 Att aktörer på en marknad inte har ett vinstsyfte med
sin verksamhet utgör inget hinder mot att tillämpa konkurrensreglerna.158 Det saknade även
enligt marknadsdomstolen betydelse ur konkurrensrättslig mening, att intäkterna för ett
arrangemang användes till att täcka kostnaderna för att arrangera tävlingen.159
EU- domstolen har i flera fall fastslagit att idrott som utgör ekonomisk verksamhet inte står
utanför gemenskapsrättens regler.160 Mot bakgrund av det har EU- domstolen fastslagit att en
ideell förening som anordnar motorcykeltävlingar och i samband med det ingår sponsrings,
reklam och försäkringsavtal med kommersiellt syfte ska betraktas som att den bedriver
ekonomisk verksamhet, eftersom föreningen tillhandahåller varor och tjänster.161 Med detta
som utgångspunkt innebär det att en förening i fotbollsallsvenskan som har inslag av
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professionell eller semi-professionell utövning ska anses vara ekonomisk verksamhet.162 Även
arrangemang av offentliga tillställningar i form av fotbollsmatcher i fotbollsallsvenskan borde
likställas med ekonomisk verksamhet. Det borde likställas som ekonomiska verksamhet
eftersom fotbollsmatcherna innebär en offentlig tillställning som det säljs matchbiljetter och
sponsorrättigheter till. På sätt får arrangören in betydande intäkter och därmed blir arrangören
av en sådan tillställning att betraktas som ett företag.
11.3 Den relevanta marknaden
Syftet med att definiera den relevanta marknaden är att fastställa gränser för konkurrensen
mellan företag och ramen för EU-rättens konkurrenslagstiftning. Den relevanta marknaden
utgörs av produktmarknaden och den geografiska marknaden. Genom att definiera
produktmarknaden och den geografiska marknaden identifieras de faktiska konkurrenterna till
de berörda företagen som är i stånd att begränsa deras beteende och hindra dem från att agera
oberoende av ett effektivt konkurrenstryck.163 Det är utifrån den relevanta marknaden som det
görs en bedömning om det föreligger en snedvridning av marknaden vilket är en förutsättning
för att en åtgärd ska kunna anses vara statligt stöd.164
Produktmarknaden bestäms utifrån produkternas utbarhet. Med det menas att varor och
tjänster som är utbytbara med hänsyn till egenskaper, pris och användbarhet ska anses tillhöra
samma marknad.165 För att kunna utgöra en marknad måste den produkt som säljs ha
utmärkande egenskaper som särskiljer sig från andra likvärdiga produkter.166 Som exempel
ansågs bananer utgöra en egen marknad i förhållande till frukt, eftersom det fanns ett konstant
behov av bananer och att konsumenterna inte avstod från att köpa bananer när det kom in
annan färsk frukt till butiken.167 Konkurrensverket har i ett beslut168 om bilsportens
licensregler utgör ett konkurrenshinder beslutat om vad som utgör den relevanta
produktmarknaden. I detta beslut framgår det att den relevanta produktmarknadens ska
utgöras av arrangerande av bilsportstävlingar och alla som arrangerar bilsporttävlingar deltar
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på samma produktmarknad. Konkurrensverket gjorde denna bedömning eftersom andra
idrottsarrangemang inte är utbytbara vare sig för deltagare eller för publik. För bilsporten
utgjordes vidare marknaden av två komplementära sidor, möjligheten för förare att delta i
tävlingar och uppvisning, samt kommersiella utnyttjande av tävlingen i from av
biljettföresäljning och reklamintäkter. Marknadsdomstolen gjorde samma tolkning som
konkurrensverket, d.v.s. att den relevanta marknaden består av arrangerande av tävling och
kommersiellt utnyttjande av dessa tävlingar och att dessa verksamheter inte är utbytbara med
varandra.169 Det är ingen exakt vetenskap om vad som är den relevanta marknaden utan
bedömningen görs utifrån om produkten kan tillfredsställa samma behov hos användaren.170
Emellertid indikerar avgörandet från marknadsdomstolen att den relevanta marknaden kan
bestå av en viss typ av arrangemang och att det aktuella arrangemanget inte ska delas upp i en
tävlingsdel respektive kommersiell del.
För att en produkt eller företag ska bedömas vara på samma marknad måste även företagen
befinna sig på samma geografiska marknad. Den geografiska marknaden omfattar de områden
inom vilket de berörda företagen huvudsakligen tillhandahåller de aktuella produkterna. Inom
detta område måste även konkurrensvillkoren vara tillräckligt likartade och kunna skiljas från
angränsade geografiska områden på grund av väsentligt skillnader i konkurrensvillkoren.171
11.4 Idrottens särart
Även om EU- rätten i större utsträckning vill lägga sig i idrotten och fotbollsindustrin så
betonas att idrottens speciella regler ska beaktas.172 Av artikel 165 Europeiska unionens
funktionssätt (EUF) framgår det att EU ska främja idrottsfrågor och beakta idrottens specifika
karaktär. Idrotten och fotbollen särskiljer sig delvis från övriga samhället på så sätt att den har
utvecklat en egen reglering på nationell och internationell nivå. På så sätt att det finns
nationella regler från förbundet och internationella regler från FIFA173 som klubbarna måste
följa i sina verksamheter. I frågan om hur idrottens regler ska behandlas har EU tagit fram
riktlinjer och uttalat sig i praxis om att idrottens regler och dess särart ska beaktas. Ett
exempel på hur idrottsliga regler ska beaktas är sådana regler som berör begränsningar av
antalet deltagare. Även om vissa regler som behandlar idrottens utformning ska tillåtas, ska
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idrotten omfattas av EU lagstiftningen på så sätt att konkurrensrätten och bestämmelser för
den inre marknaden även ska gälla för idrott i den utsträckningen det handlar om ekonomisk
verksamhet.174
Idrottens särställning har även behandlats i olika rättsfall från EU- domstolen. Av praxis från
EU- domstolen kan det utläsas att det som kan omfattas av ett undantag från EU:s
konkurrensregler är bestämmelser som inte reglerarar en ekonomisk verksamhet och kan
hänföras till idrottens särskilda karaktär.175 I det så kallade Bosmanmålet var det frågan om
en belgisk spelare som önskade att få prövat om fotbollens övergångsregler för utgående
kontrakt utgjorde ett hinder mot den fria rörligheten inom EU. EU- domstolen fastslog i
domen att vissa undantag från EU:s konkurrensregler kan göras för regler av andra än
ekonomiska skäl, som t.ex. regler som beror på matchers karaktär och särskilda ram.176 Detta
undantag för konkurrensreglerna får emellertid inte gå utanför sitt eget syfte.177 Enligt EUdomstolen var det inte förenligt med den fria rörligheten att idrottsförbund hade regler som
innebar att en professionell fotbollsspelare som är medborgare i en medlemstat endast kunde
anställas av en ny klubb efter att kontraktet löpt ut, om den nya klubben betalade en
övergångs-, utbildnings eller utvecklingsersättning.178
Efter Bosmanfallet har EU-domstolen även prövat ett liknande fall, det så kallade Lehtonenfallet,179 där det var frågan om idrottsregler som innebar en begräsning för professionell
basketspelare på så sätt att de inte kunde registreras och där med delta i mästerskapsserien
efter ett visst datum. Frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var om denna
begränsning stred mot EU:s regler om den fria rörligheten. EU-domstolen inleder med att
fastslå att regler som innebär uteslutande från vissa matcher av spelare från andra länder
baserat på andra än ekonomiska skäl och som endast berör idrotten som sådan, inte står i strid
med bestämmelserna om den fria rörligheten för personer.180 I det aktuella målet ansåg EUdomstolen att tävlingsregler som begränsar spelarövergångar kan vara försvarbara med
hänseende av idrottens särart, eftersom övergångsreglerna kan tjäna ett syfte att säkerställa att
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idrottstävlingar äger rum på ett korrekt sätt.181 Emellertid får sådana regler inte gå utöver vad
som är dess syfte.182 Marknadsdomstolen har i ett avgörande183 nyligen184 fastslagit att regler
om att inte tillåta korttidskontrakt inte strider mot konkurrensreglerna. Till stöd för denna
bedömning hänvisade marknadsdomstolen till Lehtonen- fallet och gjorde en liknande
bedömning som EU-domstolen gjorde. Marknadsdomstolen ansåg att reglerna som hindrade
kortidskontrakt var försvarbara utifrån syftet med reglerna, det vill säga att säkerställa
tävlingarnas rättvisa och riktiga förlopp samt att motverka sportslig obalans under säsongen.

Vad som ryms inom idrottens särart förtydligas i mål C-519/06 det så kallade Meca- Medina
målet. I de målet var det frågan om huruvida dopningsregler som bestämdes av det
internationella simförbundet kunde utgöra ett konkurrenshinder. Till en början fastslog EUdomstolen att de regler som kan undantas, inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att en
idrottstävling skall kunna genomföras på ett riktigt sätt.185 EU-domstolen gjorde sedan
bedömningen att dopningsregler i sig kan utgöra konkurrenshinder, men i detta fall uppfyllde
dopningsreglerna ett syfte i att säkerställa att idrottstävlingar kunde arrangeras på ett riktigt
sätt och syftade till att säkerställa en sund tävlan mellan idrottsutövarna. 186 Följaktligen kan
vissa konkurrenshämnade eller beslut tillåtas under förutsättning att de är proportionerliga. I
ett konkret fall är det nödvändigt att pröva om det övergripande sammanhanget eller syftet
med den aktuella bestämmelsen/ beslutet. Om dessa syften är legitima, måste det även
undersökas om de konkurrensbegränsningar som bestämmelsen/ beslutet innebär är en
nödvändig följd av dess syfte och huruvida de är proportionerliga i förhållande till dessa.187
Slutligen har europeiska kommissionen och europaparlamentet uttalat sig delvis motstridigt i
frågan om idrottens särställning. Kommissionen anser att legitima undantag för idrottens
särart kan vara regler som reglerar rättvisa vid idrottstävlingar, uppdelning mellan kvinnliga
och manliga tävlingar, resultatens osäkerhet, skyddande av idrottarens hälsa, främjande av
rekrytering och träning av unga idrottare, spelregler och regler som är till för den ekonomiska
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stabiliteten hos idrottsklubbar.188 Europaparlamentet anser att artikel 165 EUF om idrottens
särart ska beaktas i frågor om den inre marknaden och att det behövs tydligare riktlinjer för att
undanröja det osäkra rättsläget.189 Det är oklart hur dessa uttalanden ska värderas juridiskt.
Marknadsdomstolen ansåg inte att införandet av artikel 165 EUF ändrar rättsläget i frågan
huruvida idrottens särställning ska beaktas, eftersom bestämmelsen i artikel 165 EUF är enligt
marknadsdomstolen en befogenhetsregel och inte en materiell bestämmelse.190 Utlåtandena
tyder på att rättsläget fortsatt är otydligt i vilken omfattning idrottens särställning ska beaktas
och det är oklart om införandet av artikel 165 EUF får någon betydelse i framtiden. Emellertid
kan införandet av artikel 165 EUF innebära ett tecken på och legitimering av EU som aktör på
idrottsområdet.191
11.5 Sammanfattning
Av avgöranden från EU-domstolen fastslås att företag ska likställas med ekonomisk
verksamhet, detta innebär att många former av verksamheter omfattas av begreppet och av
vad som har redovisats ovan är det tämligen tydligt att även ideella föreningar kan utgöra
företag. Vid en strikt tillämpning av begreppet borde detta innebära att ideella
fotbollsföreningar i allsvenskan utgöra företag i enligt med EU:s definition, eftersom lagen i
allsvenskan omsätter mångmiljonbelopp i sin verksamhet.192 Fotbollslagen i
fotbollsallsvenskan tillandahåller även underhållningstjänster i form av fotbollsmatcher, vilket
inbringar intäkter till verksamheten, och har anställda för att bedriva sin verksamhet.
Emellertid går det att diskutera hur strikt tolkningen av begreppet ekonomisk verksamhet ska
vara. Om begreppet ekonomisk verksamhet ska innefatta all form av verksamhet där en part
tillhandahåller en tjänst mot vederlag, kan det få omfattande konsekvenser för idrottsrörelsen,
eftersom då skulle flera olika bestämmelser som är kopplade till företagsbegreppet bli
tillämpliga på idrottsrörelsen.
Även om idrotten ska uppfylla EU:s regler är det möjligt att viss verksamhet undantas från
EU:s konkurrensbestämmelser. Den form av verksamet som kan undantas är verksamhet som
har ett syfte att bevara idrottens särart på så sätt att den inte går utöver vad som är nödvändigt
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för att uppfylla dessa syften. Sådan verksamhet är främst bestämmelser som är av icke
ekonomiskt syfte och till för att säkerställa att idrottstävling skall kunna anordnas och
genomföras på ett riktigt, rättvist sätt. Detta har inneburit att bestämmelser som är av
ekonomisk karaktär som exempelvis reglerar spelarövergångar inte ska undantas från
gemenskapsrätten. I dagsläget finns det få avgöranden från EU-domstolen som tydligt belyser
vad som avses med idrottens särart, därmed är det svårt att exakt veta vad som inryms i
begreppet. Utifrån de refererande avgörandena från EU-domstolen, i tidigare avsnitt, kan det
tolkas som att idrottsregler kan utgöra giltiga undantag, om dessa idrottsregler är
proportionerliga utifrån ett övergripande sammanhang. En tolkning i samma linje är att EUdomstolens avgörande i Meca- Medina fallet öppnar för att idrottens sociokulturella
dimension kan användas för att försvara idrottens regler, på så sätt att EU-domstolen tar
hänsyn till idrottens karaktär.193
Även om idrottens socialkulturella dimension ska beaktas i bedömningen är min uppfattning
att avgiftsundantaget för ideella förenigar som finns i 2 kap 26§ ordningslagen inte är till för
att säkerställa att tävlingen genomförs på ett riktigt sätt utan i stället är av ekonomisk karaktär
och därför bör denna bestämmelse omfattas av EU:s konkurrensregler. Undantaget för ideella
föreningar har ett ekonomiskt syfte som inte är till för att säkerställa rättvisa tävlingsvillkor
mellan utövarna. Bestämmelsen i ordningslagen är i stället endast till för att göra det
fördelaktigare för ideella föreningar att arrangera en idrottstillställning och på så sätt har
undantaget ingen idrottslig funktion som påverkar idrottstävlingen på annat sätt än att ena
typen av arrangör gynnas ekonomisk. Av förarbetena194 framgår det att det övergripande
sammanhanget för betalningsundantaget kan vara att skydda idrottsliga ideal och att polisen
inte ska subventionera vinstdrivande verksamhet. Även om dessa idrottsliga ideal innefattar
ett ekonomiskt stöd för verksamheter som bedrivs ideellt och har folkhälsobildande effekter,
skulle ett betalningsundantag pga. dessa grunder inte vara proportionerligt i förhållande till
konsekvenserna av att undanta endast en verksamhetsform. Anledningen till att det inte är
proportionerligt är för att både ideella föreningar och IdrottsAB, uppfyller kravet på
vinstsyftet i 2 kap. 26§ första stycket ordningslagen, samt att klubbarna måste uppfylla samma
regler från fotbollsförbundet och RF. På så sätt uppfyller ideella föreningarna och IdrottsAB
samma idrottsliga ideal och följaktligen borde båda verksamhetsformerna behandlas lika och
undantaget är därmed inte försvarligt med hänvisning till idrottens särart.
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Att definiera den relevanta produktmarknaden är svårt, speciellt eftersom det finns få
avgöranden från domstolar som prövar idrotten ur ett marknadsperspektiv. Min uppfattning är
emellertid att både ideella föreningar och IdrottsAB i fotbollsallsvenskan är del av samma
marknad på så sätt att de konkurrerar om samma kunder. Även om supportar ofta väljer att
följa ett favoritlag, tillhandahåller fotbollslagen likvärdiga tjänster i form av underhållning till
både sponsorer och åskådare som vill se en fotbollsmatch. Ett arrangemang som arrangeras av
en ideell förening borde inte vara tillräckligt särskiljande för en sponsor eller åskådare som
vill synas eller se på ett sådant arrangemang, på så sätt att det skulle kunna utgöra en egen
marknad, likt bananer är på en fruktmarknad. Det är inte troligt att en åskådare eller sponsor
beslutar sig om att stödja ett lag baserat på vilken verksamhetsform ett lag har. Istället är det
mera troligt att dessa beslut fattas på emotionella grunder, dvs. baserat på
supportertillhörighet. På så sätt är arrangemangen oavsett arrangörens verksamhetsform
likvärda. Det är däremot svårt att besvara hur vidsträckt marknaden ska vara, ska marknaden
endast omfattas av idrottsunderhållning, fotbollsunderhållning eller all form av underhållning
eftersom den potentiella kunden kan vara intresserad av olika former av underhållning. Annan
idrottsunderhållning i form av olika idrotter skulle hypotetiskt kunna omfattas av samma
marknad som fotbollsunderhållning om den utövas parallellt, eftersom en supporter kan stödja
klubben i flera idrotter. Emellertid anser jag att den relevanta marknaden ska omfattas av
matchspel i fotbollsallsvenskan då det är troligt att den fotbollsintresserade åskadaren inte
anser att en fotbollsmatch är utbytbar mot t.ex. kulturell underhållning, då det är skilda
underhållningsformer till utrycksform och karaktär. Detta eftersom fotbollsunderhållning ofta
är en del av en supporteridentitet som inte på motsvarande sätt finns i t.ex. kulturell
underhållning eller alla former av idrott. Med stöd av marknadsdomstolen ska marknaden
även innefatta intäkter som kommer från kommersiella delar av arrangemanget, eftersom det
inte är möjligt att dela upp en tillställning i två separata marknader i form av en
tillställningsdel som omfattar arrangemanget och en kommersiell del.195 Följaktligen omfattas
både ideella föreningar och IdrottsAB som deltar i allsvenskan av samma marknad.
Marknaden borde även geografiskt begränsas till att omfatta matchspel i Sverige, då
fotbollsallasvenskan är en nationell serie.
Följaktligen är min bedömning att det är troligt att EU:s konkurrensregler ska tillämpas på
den aktuella bestämmelsen i ordningslagen, eftersom mottagaren av avgiftslättnaden utgör
företag och bestämmelsen i ordningslagen har inte en funktion som kan anses vara till för att
195
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upprätthålla idrottens särställning. Därmed måste 2 kap 26§ ordningslagen vara förenliga med
EU:s konkurrensregler vilket även innefattar reglerna om statligt stöd i artikel 107.1 EUF.
Slutligen har EU-kommissionen slagit fast att professionella idrottsklubbar ska anses vara
företag och omfattas av reglerna om statligt stöd förutsatt att alla kriterierna i artikeln om
förbud mot statligt stöd är uppfyllda.196 Sådant stöd som inte påverkar handeln mellan
medlemsländer ska inte vara förbjudet. Om stödet omfattas av alla kriterier måste det anmälas
till kommissionen, det går dock inte att göra en generell bedömning utan det måste göras en
prövning för varje enskilt fall.197

12. Statligt stöd
12.1 Inledning
EU:s konkurrensregler återfinns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF),
dessa regler är till för att säkerhetsställa en väl fungerande konkurrens på den inre marknaden.
Bland annat återfinns det i artikel 107-109 EUF regler som har till syfte att förhindra att
konkurrensen på den inre marknaden snedvrids genom att företag eller ekonomisk verksamhet
gynnas genom statliga bidrag på så sätt att medlemsstater gynnar den inhemska markanden på
bekostnad av företag från andra medlemsstater. Anledningen till att sådant statligt stöd till
företag eller viss produktion är förbjuden är att det kan påverka konkurrensen på den
gemensamma EU- marknaden.198
Sverige saknar i huvudsak egna regler om tillåtligheten av statsstöd.199 Däremot har det 2011
kommit en utredning (SOU 2011:69) som har föreslagit en ny lag som baseras på artikel 107
och 108 EUF. Även om Sverige i dagsläget saknar bestämmelser som motsvarar artikel 107.1
EUF och 108 EUF måste Sverige följa dessa artiklar, eftersom de enligt EU-domstolen anses
ge upphov till rättigheter till förmån för enskilda.200 Den direkta effekten omfattar allt stöd
som har genomförts utan att sådant stöd har godkänts av kommissionen.201 Om 2 kap 26 §
ordningslagen utgör statligt stöd borde det anmälts till kommissionen, annars är det olagligt
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och innebär att Sverige bryter mot EU:s regler som har direkt effekt. Därför blir EU:s regler i
artikel 107.1 EUF och EU-domstolen avgörande om statligt stöd extra viktiga att studera.
12.2 EU:s bestämmelse om statligt stöd
För att göra en bedömning om 2 kap. 26 § andra stycke ordningslagen strider mot reglerna om
statligt stöd måste enligt uttalandet från kommissionen alla rekvisit för statligt stöd vara
uppfyllda. Därför ska jag nu gå igenom dessa rekvisit. Tidigare reglerades statligt stöd i
artikel 87.1 EG. Där framgår det att för att det ska vara statligt stöd måste det uppfylla fyra
rekvisit. Dessa fyra rekvisit är detsamma som i nuvarande reglering i artikel 107.1 EUF och
innebär att det inte är tillåtet att snedvrida konkurrensen genom statligt stöd. EU:s
bestämmelse lyder enligt följande:
”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med
hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den
inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.”
Bestämmelsen kan brytas ner i fyra olika rekvisit som måste uppfyllas.
1) Stödet ges av medlemsstat eller med hjälp av statligt medel
2) Stödet snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen
3) Gynnar vissa företag eller viss produktion, samt
4) Påverkar handel mellan medlemsstater
I kommande avsnitt ska jag gå igenom och redogöra vad som aves med varje rekvisit.
12.2.1 Vad är stöd och vad utgör statliga medel?
Det första rekvisitet innebär att stöd genom medel från staten eller en offentlig organisation
ska övergå till mottagaren. För att förstå vad det innebär måste det dels definieras vad som
utgör stöd, dels vad som utgör stat.
Vad som avses med stöd är antingen direkta bidrag i form av ekonomiska tillskott till olika
verksamheter eller olika ekonomiska lättnader i form av t.ex. subventioner. Med andra ord,
vad som anses vara överföring av medel ska inte tolkas strikt och endast omfatta direkta
medel, det kan till exempel även omfatta skattelättnader och räntesubventioner.202 Att
innebörden av vad som omfattas av stöd har en vidare mening kan även utläsas av praxis. I
202
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praxis från EU-domstolen framgår det att begreppet statligt stöd inbegriper även åtgärder
som minskar de kostnader som normalt belastar ett företags budget och där igenom har
liknande effekt som en subvention.203 Att förmånligare villkor kan utgöra stöd
framkommer även flera fall från EU-domstolen.204 Samt om en stat agerar som en
myndighet och på så sätt stödjer verksamhet genom lagstiftning, ska det anses som stöd om
den aktuella lagstiftningen skapar fördelar för företag eller viss produktion, som de annars
inte skulle erhålla om det var normala marknadsvillkor.205 Detta innebär att det i en rättslig
prövning måste göras en bedömning om det aktuella företaget på grund av subventionen
kan erhålla lägre priser eller billigare tjänster i förhållande till vad som skulle ha utgått
under normala marknadsvillkor.206
Rekvisitet att stödet måste komma från staten innebär att det måste vara en överföring från
staten till den gynnade parten. Detta innebär inte att stödet behöver komma från staten
direkt utan det är tillräckligt att det kommer från privata eller offentliga organ som har
utsetts av staten. Medel som utgår från eller har anknytning till statsbudgeten eller från
regionala och lokala myndigheter ska anses vara sådana statliga medel som omnämns i
artikel 107.1 EUF. Vidare ska även lagstiftning som innebär skattelättnader för företag
anses vara kopplat till staten i form av ett statligt stöd.207 Detta framgår även av praxis från
EU-domstolen där domstolen har gjort bedömningen att Italiens skatteundantag för
kooperativa föreningar utgör statligt stöd, då de kooperativa föreningarna som åtnjöt
skattelättnaderna fick en mera fördelaktig situation i förhållande till de som var tvungna att
betala skatt. Slutligen kan även framskjutande av skatt utgöra ett statligt stöd.208
12.2.2 Snedvrida konkurrensen

För att avgöra om det andra rekvisitet är uppfyllt, det vill säga om ett stöd snedvrider eller
hotar att snedvrida konkurrensen, måste det vara frågan om konkurrenter som agerar på
samma marknad.209 Därefter måste man bedöma om stödmottagarens ställning riskerar att
stärkas i förhållande till dess konkurrenter.210 Det är tillräckligt att visa en potentiell
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påverkan på kokurrensen. Med det avses att sådana åtgärder som innebär ekonomiska
fördelar för stödmottagaren typiskt sett är en konkurrensfördel. Även sådana åtgärder som
innebär ekonomiska lättnader anses påverka konkurrensen i den meningen som avses i
artikel 107.1 EUF.211
12.2.3 Gynna viss produktion

Rekvisitet att stödet ska gynna vissa företag eller viss produktion innebär att stödet ska ge
ekonomisk fördel för mottagaren samt att stödet ska vara selektivt. Den ekonomiska
fördelen ska vara av den karaktären att det i annat fall inte skulle ges under
marknadsmässiga villkor.212 Med det menas att ett statligt stöd som ett offentligt organ
utför kan vara godkänt om det är en investering på samma villkor som en privat investerare
skulle ha gjort under marknadsmässiga förhållanden.213 Förutsättningen för att stödet ska
anses marknadsmässigt är att det offentliga organet kräver samma avkastning på en
investering som en privat aktör skulle ha gjort.214 Vidare ska kravet på att stödet måste vara
selektivt tolkas på så sätt att stödet är selektivt om det endast gynnar vissa grupper eller
förbehållna en viss kategori av företag.215 Det krävs endast att stödets verkningar är
selektiva.216
För att exemplifiera ska det i en bedömning om en skatt utgör selektivt stöd enligt EUdomstolen först definieras vad som utgör det normala skattesystemet och i förhållande till det
normala skattesystemet ska man sedan göra en jämförelse mot den eventuella selektiva
skatteåtgärden. Innebär då den eventuella selektiva skatteåtgärden en avvikelse på sätt att den
medför att skillnader görs i behandling av näringsidkare som i faktiskt och rättsligt hänseende
befinner sig i jämförbar situation med hänsyn till målsättningen med skattesystemet i
medlemsstaten ska skatten anses vara selektiv.217 I skattemål får själva referensramen som
används vid jämförelsen större betydelse eftersom förekomsten av en fördel endast kan
definieras genom ett förhållande till det ”normala”. Det normala ska vara den skattesats som
gäller inom referensramen.218
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Selektivitetskravet kan också vara uppfyllt då ett stöd indirekt gynnar ett visst företag eller en
viss sektor.219 Även vissa bestämmelser kan vara selektiva om de tillämpas på ett selektivt
sätt.220 Det framgår även av praxis från EU-domstolen att ett stöd kan vara selektivt även om
det är till en bestämd bransch. I mål C- 148/04 grynnades bankbranschen genom
skattesänkning. Denna skattesänkning ansågs vara selektiv då den endast gynnade
bankbranschen och inte andra ekonomiska aktörer, därför ansågs inte skattesänkningen vara
en generell åtgärd.221 Däremot kan en åtgärd som motiveras av det relevanta systemets
karaktär och allmänna systematik bedömas att inte vara selektiv, även om åtgärden gynnar
den som kommer i åtnjutande av åtgärden.222 Vad som avses med att en åtgärd kan motiveras
av det relevanta systemets karaktär och allmänna systematik är inte tydligt. EU-domstolen
anser emellertid inte att åtgärder som har socialt syfte räcker för att åtgärden skall undgå att
anses som statligt stöd, det ska istället definieras utifrån åtgärdens verkningar.223 För att
sammanfatta detta selektiva rekvisit innebär det att det måste finnas ett gynnande för
mottagaren av stödet som inte skulle ha förekommit under marknadsmässiga villkor.
12.2.4 Påverka handel mellan medlemsstater
Kravet på att handeln mellan medlemstater ska påverkas innebär att det måste påvisas att
en åtgärd får till följd att företag eller en viss produktion i en medlemsstat får fördelar som
stärker dess ställning i förhållande till företag från andra medlemsstater. Detta krav är till
exempel uppfyllt då en stödmottagare ägnar sig åt gränsöverskridande aktiviteter eller då
verksamheten karakteriseras av handel mellan medlemsstater.224 Likafullt kan även
åtgärder som endast får lokal effekt även anses som statligt stöd och bedömas som
konkurrenshämnande.225 I en dom från 2003 ansåg EU-domstolen att det inte kunde
uteslutas att ett företag som endast tillhandahöll lokala trafiktjänster ändå kunde påverka
handeln mellan medlemstater. Om det offentliga stödet innebära att det företaget som
erhåller stödet ges möjlighet att upprätthålla eller öka sin verksamhet och därmed blir det
svårare för företag från andra medlemsländer att etablera sig på den aktuella marknaden,
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kan det anses påverka handeln mellan medlemsstater.226 Liknande resonemang återkommer
även i andra domar från EU-domstolen, då det är tillräckligt med att ett stöd förstärker ett
företags ställning i förhållande till andra konkurrerande företag i handel inom
genmenskapen och att den bransch som omfattas av stödet har liberaliserats.227 Vidare
behöver inte det gynnande företaget självt delta i handel mellan medlemsstater utan det är
tillräckligt att det blir svårare för andra aktörer från andra medlemstater att etablera sig på
den aktuella marknaden.228 Kriteriet ska anses uppfyllt om det som produceras är föremål
för export under förutsättning att stödet gör det svårare för företag i andra medlemsstater
att exportera till den aktuella marknaden. Det är inte enbart produkter som kan påverka
handel mellan medlemstater, även tjänster kan konkurrera. EU-domstolen har t.ex. ansett
att kriteriet är uppfyllt när det inte kan uteslutas att en specialistläkare konkurrerar med
kollegor som är etablerade i en annan medlemstat.229 Sammanfattningsvis sätts kravet på
att stödet ska påverka andra marknader lågt och det är tillräckligt att det potentiellt kan
påverka handeln mellan medlemsstater.
12.3 Vilka former av statliga stöd ska undantas?

Det finns olika undantag där ett statligt stöd kan vara godkänt och tillåtas. I kommande
avsnitt redogörs dessa undantag, för att utreda om ett statligt stöd till ideella föreningar i
from av avgiftsundantag för polisens kostnader kan omfattas av ett undantag.
12.3.1 Undantag enligt 107.2 EUF
I enligt med huvudregeln i artikel 107.1 EUF är statligt stöd olagligt då det inte är förenligt
med EU:s inre marknad. Ändå finns det undantag till denna huvudregel i artikel 107.2 och
107.3 EUF. De undantag som regleras i artikel 107.2 EUF är obligatoriska och innebär att
kommissionen måste meddela undantag om kriterierna i artikel 107.2 EUF är uppfyllda.
Det som undantas i enligt med artikel 107.2 EUF och som kommissionen måste godkänna
är stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet
ges utan diskriminering med avseende på varornas ursprung. Ett stöd av social karaktär
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måste ges till personer med låg inkomst som äldre, barn eller handikappade.230 Som
exempel på sådant stöd är att det är tillåtet att individer gynnas för att kunna resa från
avlägsna öar till fastlandet. Vidare ska även stöd som har lämnats för att avhjälpa
naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser undantas. Även vissa typer av stöd som
lämnats till näringslivet i Tyskland som har påverkats negativt genom delningen av
Tyskland.231 Inget av dessa undantag som tas upp i artikel 107.2 EUF borde kunna
tillämpas på 2 kap. 26§ ordningslagen.
12.3.2 Undantag enligt 107.3 EUF
Till skillnad från artikel 107.2 EUF innebär artikel 107.3 EUF att kommissionen får
meddela undantag för stöd om omständigheterna i artikeln är uppfyllda.232 De olika
stödåtgärder som kan vara förenligt med den inre marknaden är
a) stöd för att förbättra ekonomiska utvecklingen där levnadsstandarden är onormalt
låg,
b) stöd för att kunna genomföra viktiga projekt som är till europeiskt intresse,
c) viss form av stöd för att underlätta utvecklingen för vissa regioner eller
näringsgrenar så länge det inte stör handel i negativ riktning,
d) stöd för att främja kultur eller kulturarv,
e) eller slutligen stöd som beslutats av rådet på förslag från kommissionen.
Det är inte uppenbart att ett indirekt stöd att subventionera ideella föreningar i allsvenskan
passar in på någon av de situationer där stödet är förenligt med den inre marknaden. Det
som eventuellt ligger närmast till hands är att anse att det kan utgöra stöd för att främja
kulturen. Av ett förtydligande233 från kommissionen framgår det att sådant stöd främst
riktar in sig på stöd för att bevara kulturarv, stödja dans, musik, teater, minoritetsspråk eller
förlagsbranschen. Stöd till idrott genom att undanta ideella föreningar som arrangörer av
en offentlig tillställning borde därmed inte vara ett främjande av kultur.
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12.3.3 Undantag för mindre stöd

Om ett stöd är av mindre betydelse kan det undantas i enligt med artikel 1 förordningen
(EG) nr 1998/2006. För att det ska undantas får inte stödet vara större än 200 000 euro över
tre år. Ett ytterligare krav på att stödet ska undantas är att det är möjligt att i förväg beräkna
den exakta bruttobidragsekvivalenten utan att göra en riskbedömning. Det är oklart
huruvida ett avgiftsundantag för ideella föreningar kan anses vara ett så kallat
genomskinligt stöd eftersom det är svårt att beräkna stödets storlek. Anledningen till att det
är svårt att beräkna är för att storleken på stödet beräknas på polisens riskbedömningar och
därefter görs bedömningen av åtgärder som krävs vid varje enskild tillställning. En
ytterligare faktor som försvårar beräknande av stödet är att polisens riskanalys som ligger
till grund för bedömningen av insatserna är sekretessbelagd. Det framgår även av artikel 3
och i svensk lag234 att om en medlemstat har för avsikt att bevilja ett företag stöd av mindre
betydelse måste ett sådant stöd vara registrerat och mottagaren av stödet måste ha
underrättats om det planerade stödbeloppet. Jag har inte funnit någon sådan form av
information i polisens beslut när de har bevilja tillstånd av matchtillstånd i
fotbollsallsvenskan. Därför är jag tveksam till att ett avgiftsundantag till ideella föreningar
kan utgör att sådant mindre stöd.
12.3.4 Gruppundantagsförordningen

Slutligen har kommissionen även antagit den så kallade allmänna
gruppundantagsförordningen235. Denna förordning reglerar olika gruppundantag för
områden där stöd är tillåtet. Dessa stöd behöver inte anmälas i förväg till kommissionen så
länge villkoren i förordningen är uppfyllda, dock bör de stödåtgärder som beviljas i
enlighet med förordningen tydligt innehålla hänvisningar till förordningen och tillämplig
bestämmelse.236 De områden som berörs av undantaget är regionalstöd, investeringsstöd
och sysselsättningsstöd till små eller medelstora företag, kvinnligt företagande, miljöskydd,
riskkapital, forskning, utveckling och innovation, utbildning samt arbetstagare med sämre
förutsättningar.237 Inga av de kategorier som tas upp som tillåtna stöd passar direkt på den
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form av stöd som 2 kap. 26 § ordningslagen ger till ideella föreningar i form av
avgiftslättnader.
12.3.5 Stöd till allmänhetens tjänst

Ett stöd kan även undantas om stödet ges till en mottagare som tar emot stödet i egenskap
av att stödet är till för att mottagarens ska kunna uppfylla sina skyldigheter avseende
allmännyttiga tjänster.238 Det som kan undantas är både stöd som ges till tjänster som är av
allmänt ekonomiskt intresse och icke ekonomiska tjänster av allmänt intresse.239 Då det
stöd som jag studerar är en subvention som ges till företag240 d.v.s. ekonomisk aktörer, är
det främst den delen av undantaget som blir intressant att studera. Det finns omfattande
utrymme för en medlemstat att definiera vad som omfattas av begreppet allmännyttiga
tjänster och så länge medlemstateras definition inte är uppenbart felaktigt ifrågasätter inte
kommissionen bedömningen.241 Tjänster av allmänt intresse är sådana tjänster som är
grundläggande för medborgarnas och näringslivets dagliga verksamheter.242 Det skulle
kunna vara telekommunikation, transport, vattenförsörjning, sophantering, hälsovård och
sociala tjänster.243 Det är oklart om ett stöd till ideella idrottsföreningar kan anses vara ett
sådant stöd som anses vara av allmänhetens intresse. Även om det finns en flexibilitet för
vad som kan utgöra allmännyttiga tjänster får inte ett sådant stöd till dessa tjänster innebära
att mottagaren gynnas ekonomiskt på så sätt att det innebär att mottagaren får en
fördelaktig konkurrensställning i förhållande till sina konkurrenter.244
I en konkret bedömning har det i avgörande245 från EU-domstolen tagits fram fyra kriterier
som måste vara uppfyllda för att stödet ska undantas. Dessa kriterier har sedan tillämpats
som mall av kommissionen när den gjort sina bedömningar.246 Det första är att mottagaren
måste ha en ålagd skyldighet att tillhandahålla dessa allmänna tjänster och en sådan
skyldighet måste vara tydligt definierat. Det andra kriteriet innebär att kriterierna för
ersättningen ska vara fastställda på ett objektivt och öppet sätt. För det tredje får
238

Mål C -280/00 p 87
Bryssel den 20.11.2007 KOM(2007) 725 slutlig, s4
240
Jag har tidigare i kapitel 11 kommit fram till att fotbollsföreningar som deltar i Allsvenskan utgör företag.
241
Mål T- 17/02 Fred Olsen, SA mot Europeiska gemenskapernas kommissionen. p 216 och 227
242
Bryssel den 20.11.2007 KOM(2007) 725 slutlig, s3
243
Bryssel den 20.11.2007 KOM(2007) 725 slutlig, s3
244
Mål C -280/00 p 87
245
Mål C -280/00 p 88-94
246
Kommissionens beslut av den 22 juni 2006 om stöd för särskilda ändamål som Nederländerna har beviljat
nederländska offentliga programföretag, statligt stöd nr C 2/2004 p. 94-95
239

69

ersättningen inte överstiga vad som krävs för att täcka hela eller delar av de kostnaderna
som har uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga
tjänster. Det sista kravet som måste uppfyllas är att det företag som ges ansvaret inte får ha
tilldelats ansvaret i ett offentligt upphandlingsförfarande, som gör det möjligt för företaget
att välja anbudsgivare som kan tillhandahålla dessa tjänster till den lägsta kostnaden för det
allmänna.
12.4 Anmälningsskyldighet

Om undantagsbestämmelsen för ideella föreningar i 2 kap. 26 § ordningslagen innebär ett
statligt stöd i enligt med 107.1 EUF måste ett sådant stöd vara anmält eller anmälas till
kommissionen i enligt med artikel 108.3 EUF. Det måste göras så att kommissionen kan
granska om stödet är förenligt med den inre marknaden eller inte. En medlemstat får inte
tillämpa stödet innan kommissionen har uttalat och fattat beslut om stödet är förenligt med
den inre marknaden, det så kallade genomförandeförbudet. I dagsläget har Sverige inte
anmält undantag för statligt stöd vad det gäller undantaget för ideella föreningar från att
betala för ersättning för polisbevakning i samband med offentliga tillställningar. Om en
medlemsstat inte uppfyller kravet på att anmäla stödet till kommissionen för granskning,
innan det genomförs på sätt som beskrivs i artikel 108.3 EUF, utgör ett sådant stöd olagligt
stöd i enligt med artikel 1 (f) procedurförordningen247. Sådant olagligt statligt stöd som inte
är förenligt med den inre markanden omfattas av direkt effekt.248 Vilket innebär att de
rättigheter som artikeln ger upphov till kan tillämpas av enskilda i varje medlemsstat.249
12.5 Konsekvenser av statligt stöd

När olagligt statligt stöd föreligger finns två påföljder som kan bli aktuella, dessa är att
mottagaren av stödet kan drabbas av återkrav och att medlemsstaten kan bli
skadeståndsskyldiga till den part som har blivit drabbad av det olagliga stödet. Med stöd av
artikel 14 i procedurförordningen250 är det kommissionen som kan fatta beslut om återkrav
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av det statliga stödet från den som har mottagit stödet. Kommissionens beslut innebär att
en medlemsstat ska kräva tillbaka stödet, dock ger kommissionen inte några anvisningar
om på vilket sätt återkravet ska ske utan det är upp till medlemstaterna att själva reglera det
i deras nationella lagstiftning.251
Med utgångspunkt av att reglerna om att det föreligger en skyldighet att anmäla och inte
genomföra ett stöd utan ett godkände från kommissionen har direkt effekt kan den som
anser att anmälningsskyldigheten har förbisetts väcka talan om skadestånd i allmän
domstol.252 En sådan talan kan väckas eftersom EU-domstolen anser att en medlemstat
som bryter mot gemenskapsrättens regler är skyldig att ersätta skada som har vållats den
enskilda genom ett åsidosättande av gemenskapsrättens regler.253 Även om en medlemstat
har skyldighet att ersätta skada måste tre kriterier vara uppfyllda. Det måste vara frågan om
ett förbiseende av en rättsregel som ger enskilda en rättighet, överträdelsen måste vara
tillräckligt klar och det måste finnas ett orsakssamband mellan åsidosättandet av statens
skyldighet och den skada som de drabbade personerna lidit.254 EU- domstolen har i olika
rättsfall preciserat vad som avses med att överträdelsen måste vara tillräckligt klar. De
faktorer som ska beaktas är graden av klarhet och precision i den aktuella rättsregeln, det
vill säga hur omfattande utrymmet för skönmässig bedömning är.255 Om en nationell
myndighet inte har något utrymme för att göra skönmässiga bedömningar kan
åsidosättandet av EU-rätten räcka för att det ska vara en tillräckligt klar överträdelse.256
EU-domstolen har inte definierat ett tydligt krav på att en medlemstat måste ha förfarit
vårdslöst, utan så länge en överträdelse av gemenskapsreglerna är tillräckligt tydlig ska det
föreligga skadeståndsansvar.257 Om staten eller ett organ däremot har ett betydande
skönmässigt utrymme måste det utredas hur allvarlig överträdelsen är med hänsyn av
omständigheterna i det enskilda fallet.258
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12.6 Sammanfattning

Jag har i detta kapitel försökt svara på vad som kan utgöra statligt stöd. Om villkoren som
anges i artikel 107.1 EUF är uppfyllda är statligt stöd i princip oförenligt med EU:s
lagstiftning.259 Även om det inte är möjligt att förutse vad EU-domstolen kommer att
komma fram till vid en prövning av 2 kap 26§ ordningslagen, eftersom EU-domstolen ska
pröva varje enskilt fall, kan jag dra slutsatser om vad som kan utgöra statligt stöd. Min
uppfattning är med stöd av tidigare praxis från EU-domstolen, att även indirekta statliga
stöd i form av subventioner omfattas av statligt stöd, samt att mottagaren av stödet ska
omfattas av EU:s konkurrensregler, då ideella idrottsföreningar utgör företag. I kommande
kapitel kommer jag att redovisa för min bedömning om stödet till ideella föreningar utgör
ett olagligt statligt stöd eller inte.

13. Kan ordningslagen 2 kap. 26 § utgöra statligt stöd till
ideella fotbollsklubbar på elitnivå?
13.1 Inledning
I denna del kommer jag att redogöra för huruvida det kan utgöra statligt stöd att undanta
ideella fotbollsföreningar från polisavgift i samband med offentliga tillställningar. I 2 kap.
26§ andra stycke ordningslagen undantas ideella föreningar från att betala en avgift för
ordningshållning vid offentliga tillställningar. Av den praxis som behandlar huruvida
IdrottsAB ska betala för offentliga tillställningar och av vad som framgår av polisens
riktlinjer så ska endast ideella föreningar undantas från betalningsansvar vid offentliga
tillställningar. I tredje stycket i 2 kap. 26§ ordningslagen finns det en öppning för att
undanta andra organisationer från att betala för polisens ordningskostnader, på sätt att även
andra likvärdiga organisationer som är likvärdiga med en ideell förening kan undantas.
Den svenska domstolen tillämpar bara denna möjlighet på sätt att ersättningen har satts ned
med hänsyn till att polismyndigheten nyligen har börjat tillämpa bestämmelsen i 2 kap. 26§
ordningslagen. Hitintills har både kammarrätten och förvaltningsrätten ansett att ett
undantag för IdrottsAB skulle göra bestämmelsen verkningslös.
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Jag har tidigare i avsnitt elva redogjort för att både IdrottsAB och ideella föreningar deltar
på samma marknad, bedriver ekonomisk verksamhet och inte undantas av EU:s regler om
idrottens särart. Därför ska EU:s konkurrensregler och reglerna om statligt stöd i artikel
107.1 EUF tillämpas på den lagstiftning som reglerar betalningsansvar för offentliga
tillställningar som är arrangerade av IdrottsAB och ideella föreningar.
13.2 Uppfylls alla kriterier för statligt stöd?
För att det ska anses var statligt stöd i enligt med artikel 107.1EUF måste alla kriterier eller
rekvisit vara uppfylla. Det måste vara ett stöd som ges av staten till en mottagare som
gynnas av stödet samt att stödet måste påverka handeln mellan medlemstater och innebära
en snedvridning av konkurrensen.
Av redogörelsen ovan har det framgått att ett stöd även kan vara en subvention, det vill
säga att ett stöd även kan utgöras av ett undantag från att betala något som annars skulle ha
betalats. Det kan t.ex. vara frågan om olika förmånliga lån eller skatteundantag. 260 Både
IdrottsAB och ideella föreningar bedriver vinstdrivande verksamhet och bedriver ur ett
europarättsligt perspektiv ekonomisk verksamhet, det vill säga, säljer varor och tjänster
som de tjänar pengar på och omsätter stora belopp i sina verksamheter. Med detta som
utgångspunkt borde även ett undantag från att betala för poliskostnader anses vara ett stöd,
eftersom det är en kostnad som annars skulle föreligga för arrangören av tillställningen då
båda arrangörer arrangerar tillställningar med vinstsyfte.
Det andra rekvisitet som måste uppfyllas är att det är ett statligt medel från offentligt
organ. Då denna avgift ska betalas till staten för att täcka polisära kostnader så borde det
innebära att avgiftslättnaden är att betrakta som ett statligt medel i enligt med artikel 107.1
EUF, då avgiften är en konsekvens av lagstiftningen. 261
Det tredje rekvisitet som måste uppfyllas är att mottagaren gynnas av stödet, eller med andra
ord att stödet är selektivt. Detta rekvisit ska tolkas på så sätt är att det ska föreligga ett
gynnade av mottagare av stödet och att ett sådant mottagande inte skulle förkomma under
marknadsmässiga villkor. För att ett stöd ska anses vara gynnande är förutsättningen att det
görs en jämförelse med andra företag som i faktiskt och rättsligt hänseende befinner sig i en
jämförbar situation, med hänsyn till målsättningen med rättsordningen.262 Det är inte helt
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tydligt hur en ”jämförbar rättsligt och faktisk situation” ska tolkas. Den praxis som finns från
EU-domstolen har främst definierat rekvisitet i olika mål som rör olika skattefördelar.
Eftersom rekvisitet har definieras i olika skattemål är det inte tydligt hur det ska tillämpas på
ett stöd som där ideella föreningar får är en avgiftslättnad.
Utifrån detta har jag tolkat det som att kravet är att de ideella föreningarna och IdrottsAB
måste omfattas av samma regler och samma marknad för att vara jämförbara. I en jämförelse
mellan ideella föreningar och IdrottsAB som spelar i fotbollsallsvenskan agerar båda på
samma marknad. Det vill säga de konkurrerar om att vinna den högsta fotbollsserien, säljer
samma produkt i form av fotbollsunderhållning och därmed vänder de sig de till samma
kunder. Både ideella föreningar och IdrottsAB måste även uppfylla samma regelverk för att
kunna ta del av den marknad dem agerar på, det vill säga att fotbollslagen måste följa
fotbollsförbundets och riksidrottsförbundets regler. Om fotbollslagen inte följer dessa regler
får de inte ta del av marknaden. Både ideella föreningar och IdrottsAB har en form av
allmänna ändamål med sin verksamhet, det vill säga att bedriva idrottsverksamhet på elitnivå.
Detta borde innebära att ideella föreningar och IdrottsAB är jämförbara både rättsligt och
faktiskt. Att då endast undanta en form av verksamhet från betalningsansvar för
ordningshållningen innebär en ekonomisk fördel för den aktör som slipper betala och som
med normala marknadsvillkor inte borde förekomma, då det är frågan om aktörer som agerar
på samma marknad och har samma allmänna ändamål. Den ökade kostnaden för de aktörer
som måste betala för polisbevakning kan innebära att deras produkt eller tjänster blir dyrare
att producera i förhållande till de aktörer som inte behöver betala för polisersättning. På så sätt
är åtgärden att undanta ideella föreningar selektiv. Huruvida undantaget för ideella föreningar
kan motiveras utifrån att det är relevant för systemets karaktär och allmänna systematik är
oklart. Jag skulle tro att EU-domstolen i den frågan gör bedömningen att det inte är motiverat
eftersom systemets karaktär i detta avseende borde vara att stimulera idrotten vilket båda
aktörerna uppfyller. Det är viktigt att påpeka den omständighet som skulle innebära att stödet
har socialt syfte inte räcker för att det ska undgås från att betecknas som stöd i enligt med
107.1 EUF. Det ska inte göras någon åtskillnad mellan statliga åtgärder med hänsyn till deras
orsaker eller syften, utan det ska istället definieras med utgångspunkt i vilka verkningar de
har.263 Det blir även svårt att hävda att det är en investering som görs från statens sida, då det
endast är en part som tar del av subventionen och subventionen innebär inga direkta
inkomster som kommer staten till del mer än att det blir billigare att arrangera en
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fotbollsmatch. Jag har svårt att en sådan subvention kan utgöra en marknadsmässig
investering.
Huruvida 2 kap. 26 § andra stycket i ordningslagen uppfyller alla rekvisit i artikel 107.1
EUF är svårbedömt. Att vissa klubbar slipper att betala en avgift för polisbevakning
innebär en ekonomisk fördel för dessa klubbar. Denna avgiftslättnad innebär i sin tur en
ekonomisk fördel för de som inte behöver betala. På så sätt hotar denna lättnad att
snedvrida konkurrensen.264 Kravet på att stödet måste påverka handel mellan
medlemsstater är kanske det krav som är mest svårbedömt. Men det framgår av praxis från
EU-domstolen att det är tillräckligt med att stödet potentiellt kan påverka handel mellan
medlemstater.265 De klubbar som tvingas betala höga belopp för polisär bevakning får
minskad konkurrenskraft i form av mindre resurser till att t.ex. rekrytera både utländska
och inhemska spelare till sina lag, samt att utveckla egna talanger för att sälja vidare till
andra fotbollslag i utlandet. På så sätt blir det svårare att få avkastning på sin investering
för den som vill investera i ett IdrottsAB och de fotbollslag som slipper betala för
polisbevakning får en ekonomisk fördel. Med denna ekonomiska fördel som det innebär att
slippa betala för polisens kostnader för ordningshållning blir det lättare att upprätthålla sin
ekonomiska verksamhet. De ökade resurserna för mottagaren av stödet kan användas till
att investeras i spelare och utveckling i laget, på sätt får de lagen det lättare att uppfylla
sina mål med verksamheten, att delta i europaspel, nå idrottsliga framgångar både
nationellt och internationellt. Detta är en konkurrensfördel som kan påverka handel mellan
medlemstater eftersom det gynnande fotbollslaget får en ökad konkurrensfördel som kan
ge internationell effekt, det vill säga att det blir svårare för andra aktörer från medlemstater
att etablera sig i Sverige och få avkastning på sina investeringar. På så sätt går det att
argumentera för att avgiftslättnaden även hotar att påverka handeln mellan medlemsstater.
13.3 Är något av statsstödsundantagen aktuellt?
Av vad som har framgått i kapitel tolv finns det olika undantag där ett statligt stöd kan vara
tillåtet. Utifrån dessa undantag anser jag att ett gynnande av ideella föreningar inte kan
utgöra något av det undantagen som finns för statliga stöd. Anledningen är att de nämnda
undantagen tar sikte på andra typer av stöd som olika regionstöd eller speciella stöd till
andra branscher. Det undantag som kanske ligger närmast till hands är om stödet till ideella
föreningar kan anses som ett mindre stöd. En förutsättning för detta undantag var att det
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var möjligt att på förhand beräkna stödets storlek. Denna förutsättning anser jag inte är
uppfylld eftersom avgiftsundantaget för ideella föreningar i detta är baserat på polisens
beräkningar som ständigt ändras beroende på vilka som spelar matcherna. Det är därför
svårt att uppfylla kravet på att ett mindre stöd måste på förhand kunna beräknas, samt att
det är tveksamt om stödet i realiteten blir mindre än 200 000 euro under en period av tre år.
Det är eventuellt möjligt med en argumentation kring att ideella föreningar har ett
allmännyttigt syfte på sätt att dessa föreningar bidrar och främjar folkhälsan. Vid ett sådant
resonemang anser jag emellertid inte att det detta stöd ska undantas. Anledningen till det är
att kriterierna som definieras ovan inte är uppfyllda. Ideella fotbollsföreningar har ingen
tydligt definierad skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Det stöd som det
innebär att slippa betala en avgift för poliskostnaderna i samband med offentliga
tillställningar är inte fastställda i förväg utifrån på ett objektivt och öppet sätt. Visserligen
finns kostnaderna reglerade i lag men hur stort undantaget är beror på polisens bedömning
av säkerhetsbehovet i det enskilda fallet och grunderna till denna bedömning är
sekretessbelagda. Ett stöd till endast ideella föreningar skulle även innebära en
konkurrensfördel för den mottagaren i förhållande till de IdrottsAB som inte får
motsvarande stöd.
Utifrån min redogörelse för de fall där det kan vara aktuellt med olika undantag för statligt
stöd, anser jag att inget av undantagen kan tillämpas på ett eventuellt statligt stöd som
uppsatsen behandlar. Följaktligen kan det bli aktuellt med olika konsekvenser om det utgör
statligt stöd.
13.4 Sammanfattning
Mot bakgrund av resonemangen i avsnittet ovan gör jag bedömningen att det föreligger en
stor risk att alla rekvisit som ställs upp i artikel 107.1 EUF är uppfyllda och därför kan
undantaget för ideella föreningar från betalningsansvar på det sätt som görs genom
lagstiftningen i 2 kap 26 ordningslagen innebära ett olagligt statligt stöd. Till stöd för
denna bedömning är att bestämmelsen i ordningslagen innebär ett indirekt olagligt statligt
stöd till de ideella föreningarna i fotbollsallsvenskan. Följaktligen kan även nämnda
konsekvenser om återkrav och skadestånd bli aktuella.
I frågan om Sverige kan bli skadeståndsskyldigt kan jag för det första konstatera att staten
borde ha viss insikt om att undantaget för ideella föreningar kan innebära konkurrenshinder
då det har konstaterats i egna utredningar att undanta ideella föreningar innebär en
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offentlig subvention av stort ekonomisk värde.266 Utifrån kriterier som EU- domstolen har
satt upp för att det ska föreligga skadestånd, borde den svenska staten kunna bli
skadeståndsskyldiga om avgiftsundantaget för ideella föreningar är att betraktas som
olagligt stöd. Detta eftersom reglerna om statligt stöd har direkt effekt och det innebär att
det är en rättsregel som ger enskilda en rättighet. Kravet på att överträdelsen måste vara
klar borde även vara uppfyllt då det är en tydlig överträdelse att inte anmäla ett statligt stöd
till kommissionen. Utrymmet att tolka denna bestämmelse är begränsat eftersom det tydligt
regleras i artikel 107- 108 EUF och innebär få valmöjligheter annat än att en stat måste
anmäla ett statligt stöd till kommissionen innan ett sådant stöd genomförs. Det sista kravet
på orsakssamband borde även det vara uppfyllt då gynnandet av en ideell förening innebär
en kostnad för IdrottsAB som annars inte borde ha förekommit.
Emellertid finns det svårigheter att hävda sin rätt i nationell domstol eftersom det saknas en
svensk lag som direkt motsvarar artikel 107.1 EUF. Enligt Bernitz finns det stora brister i
den svenska tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd. Han anser att det saknas en
fungerande myndighetskontroll och bristande möjligheter för enskilda aktörer att
genomdriva stopp för oanmälda stöd under åberopande av principen om direkt effekt. 267
Jag anser att konsekvensen av bestämmelsen 2 kap. 26§ i ordningslagen blir att ideella
föreningar gynnas ekonomiskt genom att de slipper att betala en avgift som annars skulle
föreligga. Därför skulle det vara intressant att få saken prövad i domstol eller anmäld till
kommissionen så den kan utreda frågan.

14. Slutsatser
Av vad som har framgått ovan finns det olika kriterier som ska uppfyllas för att det ska
föreligga betalningsansvar för upprätthållande av säkerheten vid offentliga tillställningar. För
att ersättningen ska utgå i enligt med 2 kap. 26 § ordningslagen krävs det att evenemanget
antingen är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och i de fall det är en
offentlig tillställning ska tillställningen vara arrangerad med vinstsyfte.
I 2 kap. 3 § ordningslagen definieras vad som avses med offentlig tillställning och det är
tämligen tydligt att fotbollsmatcher på elitnivå utgör en sådan offentlig tillställning, eftersom
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fotbollsmatcher är ett tävlingsevenemang som är riktat till allmänheten. Det är däremot
svårare att ge en tydlig definition av vad som avses med vinstsyfte. Anledningen till det är att
förarbetena inte ger en förklaring av vad som avses med begreppet på annat sätt än att det
syftar på kommersiell verksamhet. Jag har därför studerat den praxis som berör vinstsyfte i
samband med fotbollsmatcher och utifrån den praxisen har jag tagit fram en definition av vad
som avses med vinstsyfte. Utifrån denna redogörelse kan följande definition göras; att
vinstsyfte ska föreligga då en tillställning är arrangerad i syfte att inbringa intäkter som ska
täcka eller finansiera verksamheten och att den som arrangerar tillställningen gör det med ett
kommersiellt syfte.
Det är en tämligen vid definition av rekvisitet vinstsyfte och med en sådan tolkning av
rekvisitet omfattas ett stort antal tillställningar av rekvisitet vinstsyfte. Detta medför i sin tur
att både IdrottAB och ideella föreningar i fotbollsallsvenskan omfattas av vinstsyfte, eftersom
båda anordnar tävlingsarrangemang i seriespel på den högsta nivån och det är ingen skillnad
på respektive arrangörs arrangemang då bägge typer av arrangemangen genererar stora
intäkter till respektive verksamheter. Jag gör denna bedömning trots att frågan om ideella
fotbollsföreningar arrangerar en offentlig tillställning med vinstsyfte ännu inte har prövats i
domstol.
Utifrån rekvisiten i 2 kap. 26§ andra stycket ordningslagen ska ideella föreningar undantas
från ersättningsskyldighet för polisbevakning i samband med offentliga tillställningar. I
samband med att undantaget infördes diskuterades det om det skulle vara ett generellt
undantag, det vill säga om alla ideella föreningar skulle omfattas trots att det finns ideella
föreningar som bedriver verksamhet som har kommersiella inslag. Av förarbetena framgår det
att syftet med undantaget var att stödja allmännyttig verksamhet och det ansågs
motsägelsefullt att ge ekonomiskt stöd till idrotten samtidigt som staten skulle ta betalt för
ordningen vid tillställningen. Vidare var det bakomliggande ideologiska syftet med att endast
ideella föreningar ska undantas, att kommersiell verksamhet inte ska subventioneras av staten
och att man vill ge förutsättningar för att stödja breddidrotten. Enligt förarbetena var det även
att föredra att det gjordes en enhetlig bedömning.
Till skillnad från när förarbetena skrevs är det numera möjligt för fotbollsföreningar i högsta
serien utöver att bedriva sin seriespelsverksamhet som ideell verksamhet, att även bedriva
seriespelsverksamheten i bolagsform. I de fall då föreningar har valt att bedriva seriespel
igenom ett IdrottsAB, det vill säga bolagsform, är det uppenbart att det inte är frågan om en
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ideell förening och därför bör bolagen inte omfattas av undantaget i andra stycket i 2 kap 26§
ordningslagen. Emellertid är det med en allt mer kommersiell idrottsverksamhet och i
synnerhet vad det gäller fotboll på allsvensk nivå inte solklart vad som ska anses vara ideell
förening i med beaktande av 7 kap. 7 § IL, vilket även har framkommit i olika statliga
utredningar. 268
Jag har i denna uppsats försökt att visa att det i praktiken är små skillnader mellan de ideella
klubbarna och IdrottsAB som bedriver seriespel i fotbollsallsvenskan. En bidragande
anledning till det, är att det idag finns ett krav på att 51 % av ett IdrottsAB måste ägas av en
ideell idrottsförening. På så sätt är syftet med införandet av denna bolagsform att den ideella
verksamheten fortsatt ska ha kontroll över bolaget samt att bolaget fortsatt ska följa samma
regler som övriga ideella klubbar. Vidare visar ekonomisk redovisning att det i praktiken inte
är en tydlig ekonomisk fördel att bedriva verksamhet i form av IdrottsAB. Det är t.ex. en
ideell förening som har den högsta ekonomiska omsättningen i fotbollsallsvenskan och
allsvenska klubbar oavsett associationsform har omfattande kostnader för löner, samt
kostnader som är till för att stödja den kommersiella verksamheten.269 Med det
bakomliggande motivet att det ska vara en enhetlig bedömning och att lika fall ska behandlas
lika är det därför svårt med ett generellt undantag för alla ideella föreningar utifrån den
definition som finns i inkomstskattelagen. Det blir svårt eftersom definition av ideell förening
tar sikte på en förenings övergripande verksamhet och syfte och utifrån det ska det sedan
göras en bedömning om den är ideell eller inte. Emellertid framgår det i förarbetena att det
kan vara svårt med gränsdragningar mellan ideella föreningar som har kommersiella inslag,
det vill säga föreningar som har inslag av verksamhet med professionella idrottare och vanliga
ideella föreningar. Motivet till att undanta även kommersiella ideella föreningar från
betalningsansvar för polisens ordningskostandar är att de bedriver allmännyttig verksamhet
och att det ges ett omfattande stöd till idrotten som har god inverkan på samhället i form av
förbättrad hälsa och välbefinnande. Även IdrottsAB torde uppfylla dessa allmännyttiga värden
och följaktligen ha samma övergripande verksamhet och syfte som en ideell förening. Men
genom att definiera undantaget för ideella föreningar i inkomstskattelagen blir lagstiftningen
snårig, eftersom det i praktiken är få skillnader mellan en ideell allsvensk fotbollsförening och
ett IdrottsAB som deltar i fotbollsallsvenskan.
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Som ett ytterligare exempel på de små skillnaderna mellan ideella anordnare och bolagiserade
anordnare av tillställningar är att det i dagsläget endast är tre klubbar i fotbollsallsvenskan
som är IdrottsAB, det vill säga bedriver tävlingsverksamheten i bolagsform men det är
ytterligare sex klubbar som bedriver viss verksamhet som bolag. Som exempel använder sig
ideella fotbollsföreningar associationsformen aktiebolag för att finansiera arenabyggen eller
köp av spelare till laget. Dessa klubbar som har annan verksamhet i bolagsform undantas från
ersättningskravet för polisbevakning eftersom det fortsatt är den ”ideella” klubben som
arrangerar de offentliga tillställningarna. Både ideella föreningar och IdrottsAB har samma
syfte med verksamheten, att bedriva elitverksamhet. Båda bedriver kommersiell verksamhet i
form av omfattande ekonomisk omsättning och de uppfyller även samma allmännyttiga
funktion för samhället. Ändå omfattas endast en part av betalningsansvar för ordning och
säkerhet i samband med offentliga tillställningar.
Problemet med ett generellt undantag för ideella föreningar från att betala för
ordningskostnader är att ett IdrottsAB per definition inte är en ideell förening, eftersom det är
ett aktiebolag. Likväl har ett IdrottsAB i fotbollsallsvenskan till stora delar samma verksamhet
och syftet som en ideell förening. Både de ideella föreningarna och IdrottsAB på allsvensk
nivå agerar på samma marknad och ska följa samma idrottsliga regler för sin verksamhet.
Problem med att IdrottsAB inte omfattas av det generalla undantaget i 2kap. 26§ andra stycket
ordningslagen skulle kunna lösas genom en tillämpning av det tredje stycket i 2 kap. 26 §
ordningslagen. Då det tredje stycket ger en möjlighet till att efterge eller nedsätta ersättningen
för organisationer som har jämförlig karaktär med en ideell förening. Denna möjlighet ska
enligt förarbetena tillämpas med återhållsamhet, vilket i praxis har tolkats på sätt att
möjligheten till att efterge kostnaderna inte ska tillämpas på IdrottsAB, eftersom då skulle
lagstiftningen bli verkningslös. Därför är min bedömning att det i dagsläget inte är aktuellt
med ett sådant undantag för IdrottsAB.
Emellertid är frågan hur stor vikt man ska tillmäta ett uttalande om att undantaget ska
tillämpas med återhållsamhet, då detta uttalande grundas på en proposition från 1979. Det är
oklart huruvida den propositionen beaktade att idrottsverksamheten i framtiden kunde
bedrivas på annat sätt än i föreningsform, eftersom ingen alternativ möjlighet erbjöds när
propositionen skrevs. Propositionen förde i huvudsak en diskussion om att föreningar får allt
mer kommersiella inslag och förde inte en diskussion om alternativa associationsformer.
Vidare är dagens utformning med ett generellt undantag för ideella föreningar svårt då det inte
är solklart vad som avses med ”ideell”, speciellt inom idrotter som får allt större kommersiella
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och professionella inslag. Det skulle därför vara önskvärt med en ny granskning av de
konsekvenser som lagstiftningen innebär för de kommersiella idrotterna.
I ett delbetänkande från den statlig utredning (SOU 2012:23) som har för avsikt att utreda
ersättningskravet för IdrottsAB, anser utredaren att det finns två lösningar. Den ena lösningen
är att man behåller nuvarande ordning med risken att situationen för IdrottsAB blir ekonomisk
ohållbar. Å andra sidan anser utredaren en lösning där grundtanken att undanta ideella
föreningar från betalningsansvar följs, genom att även undanta IdrottsAB där en ideell
förening äger 51 % eller mer av bolaget. Utredaren anser att både klubbar som är ideella och
bolag har samma vinstsyfte, samma vilja att nå idrottsliga framgångar och samma önskan att
ge underhållning. Att endast undanta ideella föreningar kan skapa en ekonomisk eller
konkurransmässig klyfta mellan de olika associationsformerna.270 Utredaren anser att det
måste till en viss justering av rådande lagstiftning för att uppfylla tanken att samtliga
idrottsarrangemang ska behandlas på ett likartat sätt. Den justering som föreslås är ett tillägg
genom ett nytt tredje styck i 2 kap. 26§ ordningslagen. Förslaget ser ut enligt följande:
”Ersättningsskyldigheten gäller inte heller aktiebolag som deltar i seriespel anordnade av
specialförbund inom Riksidrottsförbundet, som uppfyller de krav som ställs på ideella
föreningar i 8 §, 9 § och 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och till mer än 50 procent ägs
av en ideell förening i vilken det bedrivs ungdomsverksamhet, och där mer än 50 procent av
aktiebolagets inkomster delas ut till den ideella föreningen som äger aktiebolaget.”271
I praktiken innebär detta lagförslag att flera associationsformer att bedriva idrottsverksamhet
undantas från att betala för poliskostnader som kan uppkomma i samband vill en offentlig
tillställning. I avvaktan på att utredningen ska bli klar har polisstyrelsen i en skrivelse tagit
fram rekommendationer till stockholmspolisen, där polisstyrelsen rekommenderar att avgiften
för polisbevakning i samband med idrottsevenemang ska sättas ned med 75 %.272
I uppsatsen har även frågan om huruvida ideella idrottsföreningar ska betraktas som företag
aktualiserats. Min uppfattning i frågan är att det i vart fall finns stöd för att betrakta
idrottsverksamhet som bedrivs i fotbollsallsvenskan som företagsverksamhet. Till stöd för
denna uppfattning vill jag påpeka att lagen i fotbollsallsvenskan har en stor ekonomisk
omsättning, har anställd personal och får inte bedriva en verksamhet som genererar negativt
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kapital.273 Därmed bedriver dessa fotbollslag ekonomisk verksamhet. En ändrad bedömning
av tillämpningen av företagsbegreppet, där idrottsföreningar i större utsträckning likställas
som företag, kan medföra att även andra konkurrensregler blir tillämpliga. Det blir därför
viktigt att veta hur begreppet företag ska tillämpas på idrottsvärlden. Med andra ord vilken
verksamhet ska omfattas av konkurrensrätten och vilken verksamhet kan eventuellt anses
omfattas av idrottens särställning och därmed undantas. Hur denna bedömning görs i
framtiden får betydelse eftersom en strikt tolkning av företagsbegreppet kan medföra en
omfattande påverkan på ansvar för klubbar, enskilda personer och utformningen av
idrottsstrukturen. Hur företagsbegreppet ska tillämpas är emellertid ett ämne för framtida
utredningar och forskning.
För att återkoppla till frågorna om det finns några problem med ett generellt undantag för
ideella föreningar i 2 kap. 26§ ordningslagens kan jag först konstatera att det inte finns några
hinder för polisen att ta ut avgift för ordning vill offentliga tillställningar då offentliga
tillställningar inte skyddas av de grundläggande fri- och rättigheterna som tas upp i
regeringsformen. Offentliga tillställningar omfattas inte av grundlagsskyddet, då syftet med
att samla människor på en plats inte ligger inom ramen för det som regleras i grundlagen.
Syftet att samla människor i enligt med regleringen om offentlig tillställning är av
nöjeskaraktär och det utgör inte en del av de grundläggande rättigheterna som skyddas i 2
kap. 1§ regeringsformen. Samt att de villkor som ställs för att få arrangera en offentlig
tillställning ligger även i linje med att uppfylla nödvändiga krav för ordning och säkerhet.
Emellertid kan dagens utformning där ideella föreningar undantas för kostnader för
polisbevakning i samband med offentliga tillställningar vara oförenligt med EU:s regler om
statligt stöd i artikel 107.1 EUF. Det kan utgöra olagligt statligt stöd eftersom både ideella
föreningar och IdrottsAB som deltar i seriespel i Allsvenska kan betraktas som företag som
agerar på samma marknad och polisersättning innebär en statlig selektiv subvention då det är
endast ideella föreningar som åtnjuter en konkurrensförel. Med denna fördel som det innebär
att slippa betala för poliskostnader för ordningshållning vid offentliga tillställningar, blir det
lättare att upprätthålla sin ekonomiska verksamhet och med de ökade resurserna kan användas
till att investeras i spelare och utveckling i laget. Detta är en konkurrensfördel som kan
påverka handel mellan medlemstater eftersom gynnande laget får en ökad konkurrensfördel
som kan ge internationell effekt både vad det gäller att rekrytera spelare från andra länder och
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mer resurser för att spela internationella matcher i Europa. Det skulle därför vara intressant
om en drabbad allsvensk klubb fick frågan om det föreligger statligt stöd prövad.
Genom utredningens274 förslag att även undanta bolagiserade idrottsklubbar som har en ideell
förening som majoritetsägare minskar risken för att det ska utgöra statligt stöd, i vart fall för
fotbollsklubbar på elitnivå. Då det utvidgade undantaget innebär att även bolagiserade
fotbollsklubbar som deltar och följer riksidrottsförbundets regler omfattas av
betalningsundantaget. Följaktligen undantas alla som deltar på samma marknad det vill säga
arrangerar en idrottstillställning i fotbollsallsvenskan. Emellertid anser Konkurrensverket i ett
yttrande275 att förslaget innebär ett gynnande för idrottsorganisationer som är anslutna till RF
framför föreningar som inte är anslutna eller nekas inträde. Samt att vissa bolag kan gynnas
beroende på vem som är ägare, vilket enligt konkurrensverket innebär en diskriminering. Det
är även värt att påpeka att polisstyrelsen har gått ut med rekommendationer att kraftigt
reducera avgiften under tiden utredningen pågår och det kan tyda på att det i framtiden kan
ske en förändring vad det gäller ersättningsskyldigheten för IdrottsAB. Men denna utredning
är fortfarande pågående och det är lång väg till att lagstiftingen eventuellt ändras. Därför är
det fortsatt oklarheter kring hur 2 kap 26§ ordningslagen ska tillämpas.
Oavsett om det är statligt stöd att undanta ideella föreningar från betalningsansvar för ordning
och säkerhet i samband med offentliga tillställningar, kan det tyckas vara motstridigt att å ena
sidan hävda att kommersiell idrott ska bedrivas konkurransneutralt och utan inslag av
subventioner eller andra bidrag.276 Å andra sidan ska den idrott som bedrivs genom ideella
föreningar befrias från att ersätta polisen för kostnader i samband med tillställningen. För att
det ska bli en enhetlig bedömning av de fotbollslag som deltar i allsvenskan, förslår jag att
aningen alla lag undantas eller att alla lag omfattas av betalningsansvaret för polisens
kostnader i samband med offentliga tillställningar.
Det är egendomligt att myndigheter inte har utrett och beaktat det som har konstaterats i olika
statliga utredningar. Det vill säga att lagstiftningen kan strida mot EU:s konkurrensregler, då i
synnerhet de regler som reglerar statligt stöd. Det har till exempel redan 2001 i en
departementsskrivelse uttryckts oro över att det kan finnas risk för att olika subventioner eller
stöd till idrotten kan snedvrida konkurrensen och eventuellt strider mot EU:s
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konkurrensregler.277 Detta begrepp innefattar även poliskostnader för kommersiella
idrottsverksamheter då denna kostnad enligt utredningen utgjorde en offentlig subvention av
stort ekonomisk värde.278 Det är således tydligt att skrivelsen i vart fall berörde problemen
med eventuella överträdelser av EU:s konkurrenshinder, följaktligen borde dessa regler inte
vara något nytt för staten. Eftersom Sveriges lagstiftning ska vara förenligt med EU:s
konkurrensregler är det viktigt att förvaltningsmyndigheter alltid har EU-rätten i åtanke
eftersom det inte enbart är svenska regler som ska tillämpas vid beslutsfattande.279 Om en
svensk myndighet i det här fallet polisen skulle upptäcka att avgiftsundantaget för ideella
föreningar skulle innebära ett olagligt statligt stöd finns det stöd i praxis för att myndigheten
är skyldig att underlåta att tillämpa avgiften på IdrottsAB.280 Ett sådant underlåtande får
emellertid inte strida mot rättssäkerheten. Att återgå till ett att tillämpa lagen på samma sätt
som har gjorts tidigare anser jag inte är ett hinder mot rättssäkerheten, då åtgärden inte skulle
innebära några straffrättsliga sanktioner eller administrativa sanktionsåtgärder för berörda
parter.
Slutligen vill jag påpeka att lagstiftningen i ordningslagen som innebär att arrangörer av en
offentlig tillställning med vinstsyfte åläggs att betala för ordningshållning, har funnits under
en längre tid. Att polisen börjar tillämpa rådande lagstiftningen i 2 kap. 26§ ordningslagen är
inte felaktigt. Det är snarare anmärkningsvärt att polisen började tillämpa lagstiftningen så
sent som 2011, då även fotbollsklubbar har varit bolagiserade under flera år. De bolagiserade
klubbarna borde tidigare än vad som har skett, ha fått ta konsekvenserna av lagstiftningen
eftersom bestämmelsen har funnits en längre tid. Även om polisens tillämpning av
lagstiftningen inte är felaktig saknar jag med bakgrund av EU-rättens betydelse och de
påvisade konsekvenserna av 2 kap. 26§ ordningslagen, en prövning av polismyndigheterna i
frågan om undantaget för ideella föreningar kan utgöra statligt stöd. Jag anser även med stöd
av samma bakgrund att likartad företagsverksamhet som bedrivs av både ideella och
bolagiserade fotbollslag borde behandlas lika juridiskt vilket inte sker i dag med ett generellt
betalningsundantag för ideella föreningar.
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16. Bilagor
16.1 Riksidrottsförbundets regler om IdrottsAB
11 kap 3 a § Förenings IdrottsAB (ändr 2011)
Under förutsättning att specialidrottsförbund (SF)SF:s stadgar medger det får förening upplåta
rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet till ett IdrottsAB. Med förenings IdrottsAB
avses ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet
och därtill naturligt anknytande verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet
på bolagsstämma.
SF som medger upplåtelse enligt föregående stycke ska i sina stadgar och tävlingsregler ange
följande villkor att ingå i upplåtelseavtal mellan förening och IdrottsAB:
1. IdrottsAB ska förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar, SF:s stadgar och
SF:s tävlingsregler.
2. Idrottsutövare i IdrottsAB ska vara medlem i förening som upplåtit den idrottsliga
verksamheten till bolaget.
3. Upplåtande förening ska även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som
ligger till grund för medlemskapet i SF.
4. IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet.
5. IdrottsAB:s rätt att delta i SF:s tävlingsverksamhet ska upphöra att gälla om upplåtande
förenings medlemskap i vederbörande SF upphör.
6. Rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet ska återgå till föreningen om IdrottsAB
försätts i konkurs eller träder i likvidation.
7. Förening ska förbehålla SF rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB deltar i
SF:s tävlingsverksamhet.
8. IdrottsAB ska på begäran av RIN lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i
ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.
9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta ska godkännas av vederbörande SF för att äga
giltighet.
Har en förenings IdrottsAB försatts i konkurs eller likviderats inom tolv månader efter det att
rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet återgått till den upplåtande föreningen ska
föreningen genom föreskrift i SF:s stadgar eller tävlingsregler degraderas i tävlingshänseende.
SF som tillåter IdrottsAB att delta i tävlingsverksamheten är skyldigt att i sina stadgar eller
tävlingsregler förbjuda ett IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon som har ett
avgörande inflytande över även annat IdrottsAB, rätten att delta på samma nivå i detta SF:s
tävlingsverksamhet.
SF ska fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i övrigt
föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är SF skyldigt att vidta åtgärder för
bestämmelsernas efterlevnad.
SF har rätt att i stadgar och tävlingsregler föreskriva ytterligare villkor för upplåtelsen.281
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16.2 Avgiftstabell för polisen
Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av
larmanläggningar till polis mm
3 § Avgiften är
a) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning
av en värdetransport på uppdrag av Riksbanken,
b) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning
i andra fall,
c) 4 kronor per påbörjad kilometer för varje bil,
d) 5 kronor per påbörjad kilometer för varje motorcykel,
e) 320 kronor per påbörjad timme för varje hund,
f) 390 kronor per påbörjad timme för varje häst,
g) 1 200 kronor per timme för varje båt, och
h) 15 200 kronor per flygtimme för varje helikopter.
Avgiften ska betalas endast för den tid som går åt för själva bevakningen och för
väntetid på grund av bevakningen eller för den sträcka som avverkas under bevakningen. I
andra fall än som avses i 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) ska avgiften anses utgöra
ersättning för alla polisens kostnader för bevakningen
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16.3 Reglemente för Elitlicensen med Anvisningar. p 2.1.1

2 art: Ekonomikriterier
2.1.1 A – kriterier
 Varje elitklubb ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. Detsamma gäller i
förekommande fall för IdrottsAB.
 Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår.
 Senast den 16 mars ska den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända
årsredovisningen, inklusive förvaltningsberättelsen, samt revisionsberättelsen finnas
SvFF tillhanda. I de fall verksamhet finns i olika juridiska former, ska såväl
koncernens som de olika juridiska personernas årsredovisningar inrapporteras.
 Elitklubbarna får inte ha negativt eget kapital i årsredovisningen per den 31 december.
Förening eller IdrottsAB med negativt eget kapital den 31 december ska senast den 31
mars nästföljande år till Licensnämnden ge in en handlingsplan som beskriver hur
föreningen/IdrottsAB under innevarande kalenderår ska eliminera det negativa egna
kapitalet. Om Licensnämnden bedömer handlingsplanen som orealistisk eller om
föreningen/IdrottsAB:et själv anger att det är omöjligt att eliminera det negativa egna
kapitalet vid årets slut, ska föreningen/IdrottsAB:et senast den 1 oktober till
Licensnämnden avlämna ett periodiserat bokslut per den 31 augusti. Detta bokslut ska
vara undertecknat av styrelse och granskat av minst en auktoriserad eller godkänd
revisor. Förening/IdrottsAB som har negativt eget kapital den 31 december det år som
man arbetat under handlingsplan ska senast den 1 oktober nästkommande år till
Licensnämnden avlämna ett periodiserat bokslut per den 31 augusti. Detta bokslut ska
vara undertecknat av styrelse och granskat av minst en auktoriserad eller godkänd
revisor.
 De föreningar/IdrottsAB som ska lämna in ett periodiserat bokslut, enligt ovan, ska
även lämna in en likviditetsplan som visar att klubben kan klara sina betalningar under
det återstående kalenderåret.
 Inga förfallna skulder får finnas per 31 augusti avseende skatter och
arbetsgivaravgifter samt heller inga förfallna skulder till SvFF, SDF och annan
medlemsförening eller till utländska klubbar avseende spelarövergångar.
Förening/IdrottsAB ska i rätt tid till SvFF och SDF betala klar och förfallen skuld på
betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar.
Förening/IdrottsAB ska i rätt tid till annan medlemsförening samt till utländska
klubbar för spelarövergångar betala klar och förfallen skuld på betydande belopp, som
inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran.


Senast den 1 oktober ska det av styrelsen undertecknade intyg, avseende
föreningens/IdrottsAB:et s ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten
under hela nästkommande år, vara Licensnämnden tillhanda.
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16.4 Allmänna gruppundantagsförordningen, artikel 1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 800/2008
av den 6 augusti 2008
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden
enligt
artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)
KAPITEL I
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Artikel 1
Tillämpningsområde
1. Denna förordning ska tillämpas på följande kategorier av
stöd:
a) Regionalstöd.
b) Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstorana företag.
c) Stöd för bildande av företag av kvinnliga företagare.
d) Stöd till miljöskydd.
e) Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag och till små och
medelstora företags deltagande i mässor.
f) Stöd i form av riskkapital.
g) Stöd till forskning, utveckling och innovation.
h) Stöd till utbildning.
i) Stöd för arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder.

