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Till
Kommunstyrelsen och ansvarig
för idrottsfrågor

Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av
Covid-19
Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett
ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få
som möjligt drabbas. Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår
verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi
på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga
myndigheters direktiv.
Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på
tävlings- och träningsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer först i alla
lägen. Samtidigt är det viktigt att den lokala verksamhet som ändå kan bedrivas
fortsätter – det är också av betydelse för folkhälsan.
Våra fotbollsföreningar gör stora insatser för att upprätthålla sin verksamhet och se
till att framförallt barn och unga kan fortsätta spela och träna fotboll tillsammans.
Men fotbollsföreningarna drabbas hårt av Corona-utbrottet, inte minst ekonomiskt.
Här ser vi behov av insatser från Sveriges kommuner för att underlätta
konsekvenserna av Corona-utbrottet för våra fotbollsföreningar.
Både stora och små föreningar känner redan av ett betydligt kärvare ekonomiskt
läge när intäkterna uteblir men kostnaderna kvarstår. Många lokala arrangemang
såsom fotbollsskolor, cuper, loppmarknader och motionslopp, som är betydande
intäkter för våra föreningar, måste ställas in och därmed uteblir intäkterna. Men
samtidigt finns föreningarnas kostnader kvar i form av plan- och lokalhyra, lön till
personal och spelare med mera. Inställda arrangemang drabbar till stor del våra
mindre föreningar som företrädesvis bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
Många föreningar vittnar om att sponsorer redan har försvunnit och i större
föreningar måste personal varslas och i elitföreningar måste spelartrupper minskas.

Det som dock oroar mest är att föreningar flaggar för att dessa ekonomiska
konsekvenser innebär att barn- och ungdomsverksamheten måste skäras ner.
Inställda träningar och matcher innebär också färre aktiviteter i fotbollsföreningarna
och därmed en lägre nivå på det lokala aktivitetsstödet. Riksidrottsförbundet har
meddelat att den totala summan för det statliga LOK-stödet kommer att vara
densamma för 2020 som 2019 och Svenska Fotbollförbundet vill se en liknande
lösning för det kommunala LOK-stödet. Genom att exempelvis basera beräkningarna
för idrottsföreningarna på motsvarande period föregående år.
Därför vädjar Svenska Fotbollförbundet till Sveriges alla kommuner att:
-

-

avstå från plan- och lokalhyrorna för idrottsföreningarna under 2020,
mildra de ekonomiska konsekvenserna i form av uteblivna intäkter, från
exempelvis arrangemang, genom utökade budgetramar för bidragen till
idrottsföreningarna,
minst garantera 2019 års nivåer för det kommunala lokala aktivitetsstödet.

En enig styrelse i Svenska Fotbollförbundet – Karl-Erik Nilsson, Bert Andersson,
Jörgen Eriksson, Rose-Marie Frebran, Annika Grälls, Anette Karhu och Lars-Crister
Olsson – står bakom denna skrivelse.
På styrelsens vägnar,
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Karl-Erik Nilsson
Förbundsordförande

