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Yttrande över delbetänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 
2012:23) och Skrivelse med anledning av riksdagens beslut om 
anmälningsplikt vid idrottsarrangemang. 
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade delbetänkande och skrivelse på remiss. 
Brå tillstyrker utredningens förslag som framstår som väl avvägda. Brå tillfogar emellertid 
synpunkter angående tre avsnitt i promemorian: Kapitel 12, bilaga 2 och bilaga 4. 
 

Kapitel 12. Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 

Brå ser positivt på förslaget om justeringar i tillträdesförbudslagen. Brå vill emellertid upp-
märksamma att det sannolikt inte räcker med ändringar i lagstiftningen för att få en mer effek-
tiv tillämpning. Om tillträdesförbudet ska ha avsedd effekt är det av grundläggande betydelse 
att även inträdeskontrollen till idrottsarrangemangen, samt uppsikten av det område utanför 
arenan som tillträdesförbudet omfattar, förbättras. Även om klubbarna ges möjlighet att föra 
register över de personer som har tillträdesförbud och arrangörsavstängning är det rimligtvis 
inte en enkel uppgift för personalen vid insläppen att bland tusentals personer som är ivriga 
att komma in på arenan identifiera avstängda personer. Särskilt svår blir identifieringen när 
det handlar om bortasupportrar. Det finns också en risk för att personalen vid insläppen upp-
lever ett obehag inför att neka personer, med en känd våldsproblematik, tillträde till arenan 
och dessutom polisanmäla dem eller tillkalla polis när de överträder tillträdesförbudet (jfr Brå 
2008:20).  
 
Mot bakgrund av detta resonemang efterlyser Brå en diskussion som belyser hur tillträdesför-
budet ska efterföljas på bästa sätt. Det finns en överhängande risk för att personalen vid in-
släppen betraktar det som polisens och ordningsvakternas ansvar att identifiera avstängda 
personer.    
 

Bilaga 2. En strategi mot våld inom fotboll och hockey 

Brå anser att överenskommelsen om den gemensamma strategin mot våld i samband med fot-
boll och ishockey som slutits av 21 olika parter är ett lovvärt initiativ. Brå instämmer i utreda-
rens konstaterande att en strategis inriktning är en annan fråga än dess genomförande och att 
den senare frågan återstår att utvärdera. I delbetänkandet saknas emellertid en diskussion om 
hur en sådan uppföljning ska gå till och vem som bör ha ansvaret gör att den genomförs.  Inför 
ett sådant arbete skulle även handlingsplanen behöva ses över så att målformulering och för-
väntad effekt av respektive åtgärd blir tydligare för respektive part som har skrivit under 
handlingsplanen. Det vore bra om en fördjupad analys av detta område sker i det kommande 
slutbetänkandet.       
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Bilaga 4. Idrottsvåldets karaktär. En forsknings- och kunskapsinventering 

Brå delar inte Aage Radmanns uppfattning att många av Brå:s förslag i Strategier mot fot-
bollsrelaterade ordningsstörningar (Brå 2008:20) innebär ”repressiva åtgärder som kommer 
att begränsa rörelsefriheten för idrottssupportrar ytterligare” (s.276). De förslag som förs fram 
i Brå-rapporten handlar snarare om det motsatta, som att utöka samarbetet med lokaltrafiken 
för att åskådarna enklare ska kunna ta sig till och från arenan, öka säkerheten och komforten 
vid arenorna, skapa kringarrangemang utanför och inne på arenan samt att öka polisens och 
ordningsvakternas kunskap om hantering av folkmassor för att inte ”vanliga” åskådare ska 
känna sig misstänkliggjorda. De enda förslag av ”repressiv” karaktär som föreslås i rapporten 
är att införa en senaste ankomsttid till arenan, att inte acceptera en påtaglig onykterhet vid 
insläppen och att Polisen bör använda sig av riktade insatser mot utvalda firmamedlemmar.          
 
 
 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad tillförordnad myndighetschef. Vid den slutliga 
genomgången deltog utredaren Tor Lundberg och enhetsrådet Daniel Vesterhav, föredra-
gande. 
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