
Svar på motion nr 1 – Tillståndsgivning: 

STYRELSENS SVAR – vi yrkar på godkännande 

Motionen avser en allt mer aktuell fråga. Styrelsen delar motionärernas åsikter i allt väsentligt. 
Liksom författarna till motionen är det IFK Göteborgs strävan att skapa trygga samt säkra 
arrangemang och en av vägarna framåt är en ökad dialog. En ökad dialog som i mångt och mycket 
har varit rådande i Göteborg de senaste åren. Redan idag arbetar IFK Göteborg för avskaffande av 
den så kallade villkorstrappan för att i stället bygga på en utökad dialog. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar. Det gäller såväl, arrangör, supportrar, myndigheter och andra att 
verka för trygga arrangemang. 

Det är således vår önskan att motionen antas i sin helhet, vilket innebär följande. 

- Att IFK Göteborg verkar för att få polisen på nationell och regional nivå att återupprätta 
dialogen med arrangören (klubben) och supportrar för att gemensamt skapa säkra 
arrangemang 

- Att IFK Göteborg verkar för att avskaffa polisens villkorsstrategi, den så kallade 
villkorstrappan, i dess nuvarande form 

- Att IFK Göteborg verkar för att strategiska beslut som rör säkerheten på elitfotbollens 
matcharrangemang fattas av SvFF, SEF/EFD samt SFSU tillsammans med Polismyndigheten 

 

Svar på motion nr 2 – VAR 

STYRELSENS SVAR – vi yrkar på avslag men med tydliga villkor för detsamma 

Motionen fångar upp en aktuell fråga där vi idag kan konstatera att VAR i dess nuvarande former 
inom olika förbund och ligor fungerar dåligt. IFK Göteborg delar i många hänseenden motionens 
farhågor om att VAR förstör den publika upplevelsen och spelets rytm. Å andra sidan är VAR ett 
faktum när Sveriges landslag och svenska klubbar spelar internationell fotboll, vilket gör frågan 
väldigt komplex. Likaledes finns ett behov inom svensk fotboll att ge svenska domare internationell 
erfarenhet och kunskap, vilket kräver kunskap om VAR, varför frågan blir om möjligt än mer komplex. 

Svensk Elitfotboll och de 32 medlemsklubbarna i Allsvenskan och Superettan beslutade i januari i år 
att noggrant utreda frågan om huruvida VAR skall införas i svensk elitfotboll eller ej. Klubbarna är 
eniga om att de vill ha ett väl genomarbetat underlag innan man tar ställning för eller mot. 

I denna utredning vill man också ge olika intressenter tid att hinna ta del av underlaget innan 
beslutet, så att exempelvis föreningarnas medlemmar och andra intressenter kan göra sina röster 
hörda. Utredningen skall göras i samverkan med SvFF under hela 2020 och fram till hösten 2021. 
Först därefter kommer beslut att tas, vilket innebär att ett eventuellt VAR tidigast kan införas till 
säsongen 2022.  

IFK Göteborg vill med kraft deltaga i denna utredning och först analysera för- och nackdelar med VAR 
innan ställningstagande. Det är styrelsens förslag att invänta den oberoende utredning som SEF och 
SvFF genomför för att ha ett så brett och korrekt beslutsunderlag som möjligt innan man fattar beslut 
i frågan. 

IFK Göteborgs slutliga ställningstagande kommer att bli föremål för diskussion på ett 
medlemsmöte med underlag från den utredning som nu startas.  


