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Pressmeddelande        2013-08-15 

 
Polisnotor orsakar höjda biljettpriser 

Debiterade poliskostnader för våra arrangemang är en av AIK Fotbolls 
största kostnader och kommer enligt prognos för 2013 uppgå till 3.5 
miljoner kronor. Till dessa kostnader tillkommer stora investeringar i 
AIK Fotbolls egen säkerhetsverksamhet.  

Det enda rimliga vore att Polismyndighetens kostnader betalas av samma 
allmänna medel som vi som klubb och våra besökare som individer betalar 
skatt till. Vi måste omfamnas av det skattefinansierade systemet på samma 
villkor som alla andra. AIK Fotboll har inte heller möjlighet att påverka hur stor 
polisinsatsen ska vara eftersom den bestäms av Polismyndigheten. Dagens 
system är enligt AIK Fotboll en extra skatt som endast utgår för en del av 
idrotten och vi finner därför ingen annan utväg än att precis som för moms 
påföra den som en avgift på våra biljetter. 

Regeringens utredare Bo Svensson har presenterat en utredning som lämnar 
mycket att önska och regeringens hantering av frågan är mycket beklaglig och 
tyder på både ointresse och okunskap om idrottens förutsättningar och vilka 
insatser som redan görs för att förebygga och stävja brott i anslutning till våra 
evenemang. Det är extra noterbart att Bo Svenssons utredning bygger på 
rena faktafel och egna spekulationer. I väntan dels på ett politiskt omtag i 
frågan och dels på utslag i juridisk instans för de överklaganden som AIK 
Fotboll gjort på tidigare debiteringsunderlag väljer vi därför att införa en 
polisavgift på de biljetter som köps från och med matchen mot Åtvidaberg. 
Avgiften kommer att uppgå till 20-25 SEK beroende på biljettkategori och 
medför att biljettpriset höjs med motsvarande belopp. Årskort omfattas inte av 
avgiften för 2013 men vi utreder möjligheten för att de som vill skall kunna 
bidra med ett frivilligt bidrag.   

AIK Fotboll beklagar prishöjningen men finner ingen utväg då detta är en 
extra avgift som pålagts AIK Fotboll av den politiska makten. 

Debiterade poliskostnader 2013 för AIK Fotboll uppgår hittills till 2 934 560. 

För mer information kontakta:  
Thomas Edselius, VD AIK Fotboll AB 
070-431 12 11, thomas.edselius@aik.se 
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Debiterade poliskostnader 2013 för AIK Fotboll 

 

     SEK 

AIK – Helsingfors  44 160   

AIK – Syrianska 233 840 

AIK – Malmö 392 720 

AIK – Halmstad 47 840 

AIK – Göteborg 835 680 

AIK – Djurgården 971 840 

AIK – Brommapojkarna 55 200 

AIK – Mjällby 55 200 

AIK – Häcken 55 200 

AIK – Elfsborg 169 280  

AIK – Åtvidaberg 73 600 

 

Totalsumma 2 934 560 

 

 
 


