RF: 408/18-03
Ku2018/01387/MF
Kulturdepartementet
ku.remissvar@regeringskansliet.se
2018-10-04

Remissvar – Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat
ansvar (SOU 2018:50)
Riksidrottsförbundet (RF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning.
RF lämnar endast kommentarer som berör förslaget om sponsring av sändningar av sportevenemang.
RF har inga synpunkter på utredarens förslag om redovisning av sponsringsverksamheten på ett
transparent och öppet sätt.
RF vill dock understryka vikten av fortsatt möjlighet till sponsring från kommersiella aktörer för att
public service-bolagen ska kunna fullfölja det breda innehållsuppdrag som utredningen föreslår ska
bestå under kommande tillståndsperiod. Däri ligger bland annat en mångfald i utbudet och de
områden som de kommersiella bolagen inte täcker.
Möjligheten till sponsring för sportevenemang har två sidor.
Den ena sidan är att sponsring behövs om SVT ska kunna förvärva visningsrättigheter till stora
sportevenemang som det finns ett stort intresse för bland allmänheten. Dels då flera arrangörer
ställer krav på sponsringsutrymme i visningsrättigheterna. Dels hårdnar konkurrensen om
visningsrättigheterna och därmed kostnaderna.
Den andra sidan är att det ligger i idrottsrörelsens och public service-bolagens intresse att även
mindre medialt uppmärksammade idrotter ges möjlighet till sändningar. Det är viktigt att public
service-bolagen kan erbjuda olika typer av idrott.
Utredningen stödjer nuvarande begränsning att SVT endast får erhålla sponsring för maximalt 20
sportevenemang per år. Det menar RF är problematiskt i sig utifrån idrottens mångfald med 71
medlemsförbund, ca 450 idrottsgrenar och ännu fler mästerskap på olika nivåer. SVT:s uppdrag att
visa en mångfald av sport och sportevenemang är svårt att uppfylla om alltför stor del av det statliga
anslaget går till ett fåtal evenemang vars visningsrättigheter kostar stora summor. I det
sammanhanget är möjligheten att erhålla sponsring för sportevenemang avgörande för att kunna
fullfölja uppdraget att visa på idrottens mångfald.
RF vill därför på att regeringen ska öka antalet sportevenemang som SVT kan erhålla sponsring för.

Vid frågor, kontakta Mattias Hjelmberg 08-699 61 54, mattias.hjelmberg@rf.se
Sveriges Riksidrottsförbund

Stefan Bergh
Generalsekreterare

