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Kommunerna är den största offentliga finansiären av idrotten. Av detta följer
ståndpunkten att idrottsevenemang ska vara säkra och bidra till positiva
effekter i samhället.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ställer sig positivt till lagförslaget
och noterar att regeringen beaktat förbundets tidigare synpunkter på
Ds 2014:44 vilket därmed innebär ett generellt maskeringsförbud vid
idrottsarrangemang med vissa undantag.

5.1 Det straffbara området

SKL noterar att regeringen tagit hänsyn till förbundets tidigare redovisade
ståndpunkter och ställer sig därför positivt till ett straffsanktionerat förbund mot att,
när idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning, helt eller delvis täcka
ansiktet på ett sätt som försvårar identifikationen av personen. SKL instämmer också i
förslaget där vissa befogade undantag mot maskeringsförbudet görs.
Sveriges Kommuner och Landstings ställningstagande
I de flesta idrottsarenor i Sverige är en kommun involverad antingen i form av ägande
och eller drift av denna. Detta speglar det stora värde kommunerna tillskriver idrotten.
Kommunerna är den största offentliga finansiärerna av idrotten där just olika former
av anläggningsstöd utgör den största andelen av de totala stöden.
En förutsättning för den kommunala involveringen i idrottsanläggningar är att stöden
fyller sina syften. Därför måste de idrottsevenemang som äger rum där vara säkra och
bidra till positiva effekter i samhället. Kommunernas engagemang i idrottsarenor
måste ses som legitimt av medborgarna.
Nuvarande förhållanden med återkommande ordningsstörningar i anslutning till
idrottsarrangemang och utvecklingen av subkulturer där framförallt pojkar och unga
män utvecklar negativa beteenden i samband med idrottsevenemang, bidrar inte till att
de kommunala engagemangen i idrottsarenor fyller sina syften fullt ut. Effekten kan
också bli att medborgarna ser de kommunala engagemangen i idrottsarenor som
negativa.
Trots att de händelser som förslagen syftar till att motverka inte är frekventa ser SKL
förslagen som betydelsefulla pusselbitar för kommuner, räddningstjänst, polisen,

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

2016-08-10

Vårt dnr:
16/03362

Ert dnr:
JU2016/04408/L4

arenaägare, driftsbolag och inte minst idrottens organisationer till att utveckla positiva
och säkra idrottsarrangemang.
Tidigare har SKL yttrat sig över Ds 2014:44 som innehöll förslag till lagreglering av
maskering vid idrottsarrangemang. SKL menade att den reglering som där föreslogs
inte vara tillräcklig eftersom dåvarande förslag till maskeringsförbud enbart gällde de
som stör den allmänna ordningen eller utgör omedelbar fara för denna. SKL noterar
att regeringen tagit hänsyn till förbundets synpunkt.
SKL vill i sammanhanget påminna om förbundets yttrande över Mer glädje för
pengarna (SOU 2013:19). I detta poängterades att SKL instämde i utredarens
bedömning att finansieringen av höjd arenasäkerhet primärt är idrottens ansvar samt
att förutsättningarna för att förhindra nyrekrytering till risksupportergrupperingar är
ett socialt orienterat arbete varför en kompetenshöjning inom idrottens organisationer
om sådana utmaningar och som också sätter fokus på maskulinitetsnormer är av vikt.
En kompetenshöjning hos idrottens aktörer ökar också möjligheterna till samverkan
med kommuner och landsting i dessa frågor.
Sveriges Kommuner och Landsting
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