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Remissvar – En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett
snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36), Ju2017/06712/DOM
Riksidrottsförbundet (RF) lämnar härmed ett spontant remissvar på promemorian En snabbare
lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål, Ds 2017:36, Ju2017/06712/DOM.
RF är idrottsrörelsens paraplyorganisation med 71 specialidrottsförbund (till exempel Svenska
Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet), 20 000 idrottsföreningar och fler än 3 miljoner
medlemmar.
RF, berörda specialidrottsförbund och idrottsföreningar arbetar aktivt tillsammans med
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för att minska brott och ordningsstörningar i samband
med idrottsevenemang. Det gemensamma långsiktiga målet är att minska dessa förseelser på sikt och
därmed Polismyndighetens insatser vid idrottsevenemang.
Ett flertal av de brott mot ordningslagen (1993:1617), som begås i samband med idrottsevenemang,
har stora likheter med de brott som Ds 2017:36 vill åstadkomma en snabbare lagföring för. Det är ofta
enkla brott där gärningsmannen grips på plats och är känd sedan tidigare.
RF delar bedömningen att det är angeläget att få en snabbare lagföring vid dessa brott både av
repressiva- och brottsförebyggande skäl. RF menar att det skulle få märkbar positiv effekt på
ordningen och tryggheten kring idrottsevenemang om brott mot ordningslagen, i synnerhet brott mot
5 kap. avseende särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang, inkluderas och prioriteras i
detta försöksprojekt. En möjlig effekt är att Polismyndigheten skulle kunna minska sina insatser kring
idrottsevenemang över tid. Ett liknande arbete sker framgångsrikt redan idag när det gäller
hanteringen av tillträdesförbud vid idrottsevenemang, enligt lagen om tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang (2005:321).
Därför vill RF att brott mot ordningslagen, i synnerhet 5 kap. avseende särskilda bestämmelser vid
vissa idrottsarrangemang, ska inkluderas i detta försöksprojekt.
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