Riksidrottsförbundet
Adress: Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm
Tel växel: 08-699 60 00 | Fax: 08-699 62 00
e-post: riksidrottsforbundet@rf.se | www.rf.se
Datum: 7 oktober 2021, kl 13:00-15:00
Plats: Brottsförebyggande rådet
Medverkande: Åklagarmyndigheten: Petra Lundh, riksåklagare, Niklas Sannerholm, chef för åklagarområdet i Väst; Polismyndigheten: Anders
Thornberg, rikspolischef, Christina Weihe, stabschef, Per Engström, sektionschef vid Nationella operativa avdelningen (NOA); Brottsförebyggande
rådet: Kristina Svartz, generaldirektör, Daniel Vesterhav, enhetschef; Riksidrottsförbundet: Björn Eriksson, ordförande, Lena Sahlin,
säkerhetsansvarig och Mattias Hjelmberg, intressepolitisk rådgivare.

Minnesanteckningar högnivåmöte idrott och kriminalitet
1. Aktuella frågor
• Allmänna reflektioner kring nuläge och framtid
Det konstaterades att frågor kring idrottsrelaterad brottslighet är fråga som ökat i
angelägenhetsgrad sedan pandemins restriktioner har lättats.
• Uppföljning av förra mötet
Återkommer under punkter nedan.
• Nulägesbild av hot och otillåten påverkan mot personer inom idrotten
Dessvärre konstateras att det finns fortsatt återkommande hot och otillåten påverkan mot
poliser, idrottsaktörer, journalister mfl. RF betonar vikten av att fortsätta det framgångsrika
arbete som polisen, tillsammans med aktörer inom idrotten, genomfört under de senaste
åren. Arbetet har bland annat bidragit till att minska tystnadskulturen samt ökat förmågan
att anmäla och rapportera hot och otillåten påverkan.
2. Organisering av frågor om idrottsrelaterad brottslighet inom Polismyndigheten
• Polismyndighetens nya nationella inriktning
Polismyndigheten informerar att NOA sedan juni 2020 har ansvaret för frågor om
idrottsrelaterad brottslighet. Idrottsrörelsen ska ha en kontaktpunkt in, med god samverkan
inom Polismyndigheten och operativt ansvar i regioner och lokalpolisområden.
Polismyndigheten informerar i stora drag om sitt övergripande arbete mot idrottsrelaterad
brottslighet.
• Överenskommelse RF – Polismyndigheten
En översyn av den befintliga övergripande överenskommelsen mellan Polismyndigheten och
Riksidrottsförbundet pågår.
3. Matchfixning, spelutbud och informationsdelning
•

Betänkandet Åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad
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spelverksamhet, Gunnar Larsson.
Betänkandet överlämnades dagen före detta möte. Varför det inte var möjligt att föra någon
djupare diskussion om det.
4. Övriga frågor
• Samverkan kring trygghetsskapande åtgärder efter coronapandemin
Det finns en gemensam bild av att idrottens arbete med att återstarta idrottsverksamhet, inte
minst för tonåringar har är ett viktigt brottsförebyggande inslag. Brottsförebyggande rådet
har kunskap kring ungdomsgruppen som det delar med RF.
• Konferensverksamhet mellan rättsvårdande myndigheter och idrottsrörelsen
RF får i uppdrag att ta fram en idé om ett gemensamt arbete kring kunskapsspridning för att
motverka systemhotande brottslighet kopplat till idrottsrörelsen.
5. Nästa möte
10 mars 2022, hos Polismyndigheten
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