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Minnesanteckningar högnivåmöte idrott och kriminalitet
1. Aktuella frågor
•

Allmänna reflektioner kring nuläge och framtid

Samtliga parter redogjorde övergripande för nuläget. Konstaterades att pandemin påverkar
idrottsfrågorna i hög grad. Fokus just nu ligger på bland annat strategiska frågor,
lagstiftning samt matchfixning och korruptionsfrågor.
•

Pandemilagens och ordningslagens inverkan på idrottsrörelsen

Polisen redogjorde övergripande för pandemilagens tillämpning. Lagen, som trädde i kraft
den 10 januari, har företräde vid eventuell konflikt med ordningslagen. Polisen har
möjlighet att upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i
strid mot smittskyddsföreskrifter och har även möjlighet att förbjuda tillträde till ett visst
område i samband med ett sådant upplösande.
Länsstyrelsen har tillsynsansvar men i vissa fall kan polisen tillkallas för handräckning.
Polisen har inte sett några större effekter av pandemilagen så här långt och det har inte
heller framställts någon begäran om handräckning.
Gällande föreslagna ändringar i begränsningsförordningen, som träder i kraft den 11 april,
förväntas en viss ökning av inkomna ärenden till polisen. Såväl RF som Polisen välkomnar
en konkretisering gällande begreppet deltagare avseende motionslopp.
Interna handläggningsrutiner inom Polisen för villkorsgivning är under framtagning och i
samband med att de fastställs kommer dessa kommuniceras såväl internt som externt.
2. Organisering av frågor om idrottsrelaterad brottslighet inom Polismyndigheten
•

Uppföljning från förra mötet

Traditionellt har begreppet idrottsrelaterad brottslighet i första hand handlat om ordning
och säkerhet i samband med idrottsevenemang. Med anledning av de senaste årens
utveckling av den organiserade kriminaliteten finns det anledning att bredda begreppet till
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att tydligare innefatta grov kriminalitet inom idrottsrörelsen som hotar folkrörelsen.
Parterna kom överens om att utarbeta förslag till handlingsplan med bland annat
gemensamma utbildning- och informationsinsatser samt övriga samverkansåtgärder för att
förebygga dessa frågor. RF utarbetar förslag till utkast till nästa möte.
•

Polismyndighetens nya nationella inriktning

Utöver det som nämndes under punkten ”Pandemilagens och ordningslagens inverkan på
idrottsrörelsen” informerade Polisen att syftet med arbetet är att i möjligaste mån få en
likriktning i villkorsskrivningar och att skapa en större förutsägbarhet och tydlighet för
arrangörerna. Polisen kommer även lägga en stor vikt på uppföljning av arbetet.
•

Hantering av spelfusk respektive mutbrott med mera

Polisen redogjorde för matchfixningsproblematiken och övervägande risk för kopplingar till
organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Konstaterades att det föreligger ett stort
mörkertal och att fler idrotter omfattas av problematiken, vilket även RF vittnar om. Frågan
tas på största allvar och är ett av de största hoten mot idrottsrörelsen och bör ingå i ovan
nämna handlingsplan.
•

Överenskommelse mellan RF och Polismyndigheten

Rapporterades om pågående översyn för en eventuell revidering av överenskommelsen
mellan RF och Polismyndigheten och att man är fortsatt överens om fokusområdena:
✓ Gemensam målsättning ”Idrottsevenemanget – välkomnande, trygga, säkra och
stämningsfulla för alla.
✓ Gemensamt arbete mot grov brottslighet inom idrotten – hot, våld och annan
otillåten påverkan samt matchfixning.
✓ Gemensamt arbete mot terrorism och andra hot om allvarliga angrepp i samband
med idrottsevenemang.

3. Åklagarmyndighetens inventering av idrottsrelaterade brott
Åklagarmyndigheten redogjorde för arbetet med att inventera idrottsrelaterade brott.
Betonades vikten av fortsatt samverkan mellan Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten
kring de exkluderande åtgärderna som till exempel tillträdesförbud. Åklagarmyndigheten
ser möjligheter att utveckla erfarenhetsutbyte och samverkan mellan åklagare som oftare
hanterar tillträdesförbud.
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4. Matchfixning, spelutbud och informationsdelning
RF rapporterade att fokus just nu ligger på den utredning som regeringen tillsatt och som
förhoppningsvis ska mynna ut i förslag till förbättringsåtgärder för att öka möjligheterna till
att upptäcka matchfixning och åtgärder riktade mot den olicensierade delen av
spelmarknaden.
Parterna redogjorde för sin inställning till pågående utredning.
Brå informerade om pågående dialog med Spelmyndigheten, gällande en eventuell studie
kopplad till den nya spellagen, samt att man står till förfogande för att diskutera en
eventuell kartläggning för att identifiera nya utmaningar för idrottsrörelsen.
5. Övriga frågor
De övriga frågor som anmälts behandlades under tidigare punkter.
6. Nästa möte
Nästa möte äger rum i september. Brå är värdar och återkommer med förslag på datum

Vid anteckningarna
Lena Sahlin
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