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Nationell inriktning för Polismyndighetens arbete med
idrottsrelaterad brottslighet - samverkansstruktur

Bakgrund

Nationella operativa avdelningen (Noa) har efter att avdelningen övertog
processansvaret för den idrottsrelaterade brottsligheten i juni 2020 genomfört
en genomlysning av säsongen 2019 och den del av 2020 som genomfördes
med publik. Vidare genomfördes under oktober en konferens med bedömande-
och analys av frågor som rör den idrottsrelaterade brottsligheten (bedömande-
vecka). Vid bedömandeveckan deltog representanter från polisregionerna, de
regionala rättsenhetema samt berörda nationella avdelningar. Även de opera-
tiva enhetscheferna inom Polismyndigheten deltog under några dagar av be-
dömandeveckan.

Den problembild som identifierats visar att de främsta problemfaktorema är att
Polismyndigheten inte agerar enhetligt och förutsägbart, har olika arbetssätt
och lägesbilder samt saknar samsyn med och brister i samverkan med andra
aktörer. Regionerna är organiserade på olika sätt vilket är ett resultat av histo-
ria och varierande lokal problembild. Detta är en försvårande omständighet
och behovet av en mer enhetlig organisation kring dessa frågor i myndigheten
är tydligt.

Vid den bedömandevecka rörande idrottsrelaterad brottslighet som genomför-
des i oktober 2020 diskuterades hur styrningen av frågorna ska kunna samord-
nas på ett bättre sätt samt hur verksamhetens behov kan fångas upp bättre. En
inriktning för samverkan internt och externt som utgår från de slutsatser som
dragits i samband med bedömandeveckan för myndigheten har därför tagits
fram.

Utgångsvärden

Det operativa arbetet utgår, precis som avsikterna i omorganisationen av myn-
digheten 2015, från den lokala nivån. Det är normalt på polisområdesnivå som
linjearbetet mot idrottsrelaterad brottslighet genomförs. Den regionala nivån
har ett viktigt uppdrag i form av att ta fram en regional lägesbild, lösa ut pro-
blem- och frågeställningar samt se till att det operativa utförandet och vill-
korsgivningen regionalt sker på ett enhetligt sätt. På nationell nivå hanteras
frågor och problem som hänskjutits från regionerna och det bedrivs arbete för
att på olika sätt uppnå nationell enhetlighet i frågorna. Vidare representerar
den nationella nivån myndigheten i externa forum och samverkar med berörda
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aktörer. Den styrning i idrottsfrågorna som lämnas av myndighetsledningen
samt eventuella förändringsbehov som tillkommer efter extern samverkan
förmedlas vidare från den nationella nivån till den regionala nivån.

Inriktningen bör vara att upprätta en samverkansstruktur som emanerar från
den lokala nivån. Samverkansstrukturen bör sedan ligga fast åtminstone fram
till 2025.

Regionalt samverkansarbete

Berörda verksamheter inom polisregionen ska samverka i ett regionalt sam-
verkansforum. Vid det regionala samverkansforumet ska bl.a. regionala frågor
diskuteras och en regional lägesbild tas fram. Detta forum har vidare en viktig
uppgift i att se till att arbetet med idrottsfrågor inom regionen sker enhetligt
samt att bevaka att arbetet bedrivs i enlighet med den nationella strategin.

Den regionala idrottssamordnaren, de regionala rättsenheterna samt de region-
åla underrättelse- och utredningsenheterna bör vara representerade i det reg-
ionala samverkansfommet. Det är dock regionen som utifrån de regionala för-
utsättningarna och den rådande regionala problembilden ansvarar för att sätta
samman lämpliga företrädare i samverkansforumet. Forumet bör även sam-
verka med kommunikationsavdelningen regionalt och bör iiihämta information
och underlag från övriga regionala verksamheter vid behov.

Samverkan ska ske med relevanta externa parter exempelvis regionala företrä-
dare for idrottsförbund, klubbar och supporterorganisationer.

Det regionala samverkansforumet bör ansvara för föredragningar för
ROLG/RSLG.

Den regionala idrottssamordnaren bör utses av regionledningen och bör ha
mandat att uttala sig för regionens räkning på den nationella nivån.

Mötesfrekvensen är en regional angelägenhet, men möten bör hållas minst två
gånger i halvåret. De regionala samverkansforumen bör vara formerade och ha
inlett sitt arbete innan den l juli 2021.

Nationellt samverkansarbete

Den nationella nivån har två huvuduppgifter, att hantera frågeställningar som
aggregeras från den regionala nivån samt att företräda myndigheten i externa
forum. Även att samordna nationella frågeställningar och implementera
arbetssätt och rutiner i verksamheten i enlighet med processansvaret för
idrottsrelaterad brottslighet är viktiga uppgifter för den nationella nivån.

Den nationella nivån ansvarar för samverkan med Riksidrottsförbundet, speci-
alförbund, andra företrädare för idrottsrörelsen samt Regeringskansliet. Vidare
företräder den nationella nivån myndigheten vid internationella möten. Genom
att samla samverkan på detta sätt minskar risken för att myndigheten kommu-
nicerar olika budskap.
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Den nationella nivån hanterar föredragningar av frågor för NOLG/NSLG samt
myndighetsledningen.

Vid behov kan andra verksamhetsområden inom Polismyndigheten behöva
bidra med sakkunskap och delta vid möten m.m.

Till den nationella nivån hör ett normativt, nationellt idrottsforum. I detta
forum ska chefen för Noa, chefen för operativa enheten vid Noa, cheferna för
de operativa enheterna eller andra lämpliga företrädare på motsvarande nivå i
regionerna samt representanter från rättsavdelningen och kommunikationsav-
delningen ingå. Det nationella idrottsforumet bör sammanträda minst en gång i
halvåret och ska ge en inriktning för arbetet med idrottsrelaterad brottslighet.
Fommet är rådgivande och det är chefen för Noa respektive chefen för opera-
tiva enheten vid Noa som formellt är beslutsfattare i de ärenden som föredras i
det nationella idrottsforumet.

Vidare ska den nationella nivån bestå av ett förberedande organ, ett nationellt
samverkansforum. I detta forum ingår de regionala idrottssamordnarna vid
operativa enheterna, företrädare för de regionala rättsenhetema samt centrala
företrädare för rättsavdelningen, kommunikationsavdelningen och underrättel-
seenheten vid Noa under ledning av idrottsgruppen vid Noa. Utredningsenhet-
en vid Noa deltar vid behov. Det nationella samverkansforumet ska samman-
träda vid behov.

Samverkansforum idrottsrelaterat våld
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Samverkansuppdrag idrottsrelaterat våld
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Målsättningen för de kommande lokala samverkansforumen för
idrottsfrågor

Det är på den lokala nivån som arbetet kring frågor som rör idrottsrelaterad
brottslighet i huvudsak genomförs, t. ex. villkorsgivningen, säkerställandet av
ordning- och säkerhet i samband med matcher, brottsutredningar, samverkan
med klubbar och supportergmpper samt uppföljning av genomförda arrange-
mang.

Företrädare för operativa resurser som insatsledning och supporterpolis, de
regionala rättsenheterna och de regionala utrednings- och underrättelseenhet-
erna bör förslagsvis bilda kärnan i de lokala samverkansforumen. Den lokala
problembilden är dock i hög grad styrande.

Att åstadkomma en enhetlighet i samverkansstrukturen på lokal nivå kommer
att behöva lite mer tid. Målsättningen är dock att innan 2025 ha en enhetlig
samverkansstruktur på nationell, regional och lokal nivå inom myndigheten.

Mötesfrekvensen för de lokala samverkansforumen är avhängig av lokala
utmaningar och föreliggande samverkansbehov. Storstadsregionerna med fler
lag, som polisområde Syd i Stockholm och Polisområde-Storgöteborg, samt
där det finns föreningar med en ordningsstörande problematik kan behöva
sammanträda oftare. Inriktningen är dock att man bör träffas minst en gång i
halvåret. Syftet är bland annat att skapa en lokal lägesbild, följa upp idrottse-
venemang, samordna arbetet mot match-fixing och samverka med lokala aktö-
rer som t ex. klubbar och supporterorganisationer.
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Samverkansforum idrottsrelaterat våld -
målsättning 2025
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Samverkansuppdrag idrottsrelaterat våld -
målsättning 2025
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