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1. Förord 

Denna överenskommelse har tagits fram för att parterna, Riksidrottsförbundet och 

Polismyndigheten, ska kunna uppnå målet att erbjuda publik, idrottsutövare och andra 

funktioner inom idrotten (anställda, förtroendevalda, ideellt verksamma etc.) en miljö 

där samtliga kan känna sig trygga före, under och efter ett idrottsarrangemang. 

Överenskommelsen ska också bidra till att förebygga och motverka otillbörlig påverkan 

i föreningar och förbund. 

 

Överenskommelsen har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från 

Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten. Till överenskommelsen ska parterna var 

för sig upprätta interna handlingsplaner som speglar överenskommelsen. 

Handlingsplanerna ska med transparens kommuniceras med berörda parter. 

 

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra mål och samverkansområden som 

idrottsrörelsen och Polismyndigheten arbetar med, samt gemensamt visa på ett aktivt 

ställningstagande mot all idrottsrelaterad brottslighet. 

 

Överenskommelsen omfattar följande områden: 

 

• Gemensamt mål: idrottsevenemang – trygga och säkra för alla 

• Gemensamt mål: arbete mot idrottsrelaterad brottslighet – hot, våld och annan 

otillbörlig påverkan samt matchfixning 

• Gemensamt mål: arbete mot allvarliga angrepp som terrorism i samband med 

idrottsevenemang. 

 

Överenskommelsen syftar vidare till att öka samverkan mellan samtliga aktörer 

involverade inom idrotten samt till att ge en vägledande inriktning för 

samverkansparterna på nationell-, regional- och lokal nivå. Den ligger till grund för en 

tydligare styrning för att öka tryggheten inom idrotten. 
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2. Idrottsevenemang – trygga och säkra för 
alla 

Som referensmaterial till denna överenskommelse finns handledningen till ”Nationell 

strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med 

idrottsevenemang, 2014–2017”. 

 

• Parterna ska verka för en positiv supporterkultur. Detta ska ske genom ett 

kunskapsbaserat förhållningssätt som underlättar legitima intressen samt 

tillvaratar och understödjer de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. 

 

• Parterna ska säkerhetsställa att det runt ett idrottsevenemang skapas en 

konstruktiv dialog som ger förutsättningar för en god samverkan. 

 

• Parterna ska i samband med ett idrottsevenemang eftersträva en tydlig och 

anpassad kommunikation gentemot media och övriga externa aktörer. 

 

• Anordnaren ansvarar för att det råder god ordning vid ett idrottsevenemang. 

Polisen ansvarar för den allmänna ordningen och säkerheteten. Parterna ska 

dock samverka och stödja varandra för att skapa säkra och trygga evenemang, 

såväl utanför som inne i arenorna. Målsättningen är att anordnaren ska kunna 

genomföra sitt evenemang utan polisiära resurser. 

 

• Parterna ska samverka med anordnaren, och andra berörda aktörer, för att 

förhindra brott och ordningsstörningar. 

 

• Parterna ska samverka med anordnaren, och andra berörda aktörer, för att 

skapa förutsättningar för att säkerställa ansvarsfull alkoholservering på 

idrottsevenemanget. Parterna ska också aktivt samverka med anordnaren och 

andra berörda aktörer för att förebygga att alkohol- och drogpåverkade 

personer vistas på idrottsarrangemanget. 

 

• Parterna ska sträva efter att höja ordningsvakters kompetens i arbete med 

idrottsevenemang och att öka antalet ordningsvakter med s.k. arenautbildning. 

 

• Parterna ska aktivt och enhetligt, med tillämpning av aktuell lagstiftning och 

gällande regelverk avseende t.ex. tillträdesförbud och arrangörsavstängning, 

arbeta för att exkludera individer som begår brott och stör ordningen i samband 

med idrottsevenemang. 

 

Idrottsrelaterad brottslighet hanteras inom ramen för aktuell lagstiftning, med särskilt beaktande av 5 

kap. ordningslagen (1993:1617) särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang.  
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3. Arbete mot idrottsrelaterad brottslighet – 
hot, våld och annan otillbörlig påverkan 
samt matchfixning  

 

Det råder nolltolerans mot våld, hot och annan otillåten påverkan inom idrotten och 

mot matchfixning. Brott ska polisanmälas. 

 

• Parterna ska arbeta preventivt och proaktivt mot systemhotande brottslighet 

inom idrottsrörelsen samt samverka för att stärka föreningsdemokratin. 

 

• Parterna ska samverka för att minska antalet individer i, och nyrekrytering till, 

brottsaktiva sammanslutningar som verkar i anslutning till idrottsevenemang. 

 

• Parterna ska samverka för att minska brottsligheten och öka lagföring av 

individer som begår brott. 

 

• Parterna ska verka för en ökad trygghet där aktörer inom idrottsrörelsen, såsom 

funktionärer, anställda och spelare, vågar avslöja missförhållanden, otillbörlig 

påverkan, matchfixning eller annan utsatthet. 
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4. Arbete mot allvarliga angrepp, som till 
exempel terrorism, i samband med 
idrottsevenemang 

 

• Parterna ska samverka för att förebygga och försvåra allvarliga angrepp mot 

idrottsevenemang. 

 

• Parterna ska samverka för att sprida relevant information om och öka 

säkerhetsmedvetenheten inom idrottsrörelsen och bland dess medlemmar. 

 

• Parterna ska samverka gällande utbildningsinsatser för berörd 

säkerhetspersonal samt utarbeta eventuella nya arbetsrutiner och riktlinjer med 

anledning av aktuell hotbild i Sverige. 
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5. Giltighetstid med mera 

 

Överenskommelsen ska gälla från och med undertecknandet och ersätter tidigare 

ingången överenskommelse mellan parterna, daterad den 26 mars 2018, som upphör 

att gälla från och med ikraftträdandet av denna överenskommelse. Överenskommelsen 

gäller tillsvidare med sex (6) månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning ska 

meddelas den andra parten skriftligen. 

 

Överenskommelsen ska följas upp och utvärderas årligen.  

 

Respektive parters handlingsplaner ska utvärderas och revideras av den part som 

upprättat handlingsplanen. Detta ska ske med återkommande intervaller.  

 

Riksidrottsförbundet är sammankallande part för uppföljning av överenskommelsen. 

Vid behov kan dock varje part initiera revidering.  

 

 


