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Remissvar – En svensk flygskatt, SOU 2016:83
Riksidrottsförbundet lämnar här ett spontant remissvar över rubricerat ämne.
I utredningen föreslås att en skatt på kommersiella flygresor införs i syfte att minska flygets
klimatpåverkan. Enligt förslaget ska flygskatten delas upp i tre nivåer beroende på distans och där
inrikesresor får en extra skatt på 80 kronor per resa.
Varje år sker miljontals idrottsrelaterade resor, allt från träningar till tävlingar. För en del
verksamheter och en del distrikt är möjligheten att kunna transportera sig med flyg direkt avgörande
för deras verksamhet. På många håll är transporter en förutsättning för att kunna delta i seriespel
eftersom utbudet på lag är begränsat i den egna regionen.
Det är viktigt att idrotten tar sitt ansvar för miljön och vi verkar för att miljömässiga transporter ska
tillämpas i den utsträckning det är fysiskt möjligt och idrottsrörelsen arbetar redan idag aktivt med
frågan. Vi anser att det är ett viktigt arbete som ska fortsätta kontinuerligt och därför väljer många
idrotter tåg, buss eller båt i de lägen där det är möjligt. Det är dock inte alltid möjligt att välja
klimatsmarta resalternativ på alla ställen i Sverige. I vissa delar av landet är idrottsrörelsen beroende
av flyget för att kunna bedriva verksamheten på det sättet som man gör idag. För t ex idrotten på
Gotland skulle förslaget om en ny flygskatt innebära ökade kostnader på 150 000 kronor varje år
samtidigt som de alternativa färdvägarna är begränsade. Även andra förbund, framför allt i de
nordligaste delarna av landet, har liknande utmaningar. I en verksamhet som i huvudsak bedrivs på
ideell grund får detta stora konsekvenser och menar att pengarna gör större nytta inom ramen för
idrottens kärnuppdrag. Exakt hur stora konsekvenser förslaget skulle få för hela idrottsrörelsen, som
omfattar mer 3,4 miljoner medlemmar, är svårt att uppskatta men klart är att det skulle påverka
verksamheterna.
Idrotten har som mål att hålla avgifterna låga för att säkra upp att så många som möjligt kan delta i
verksamheten. I ett läge där regeringen och samhället ofta påtalar vikten av att öka den fysiska
aktiviteten och förbättra folkhälsan är det viktigt att inte försvåra möjligheterna att hålla avgifterna
inom föreningslivet nere. Likaså är det viktigt att inte omöjliggöra för de tävlings- och seriesystemen
som är en central del i idrottsrörelsen.
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Vid frågor, kontakta Charlotte Sundvall 08-699 62 18
Sveriges Riksidrottsförbund

Stefan Bergh
Generalsekreterare

Sid 2/2

