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Exempel på förslag i betänkandet SOU 2012:23 
”Mindre våld för pengarna”  
 

- Idrottsideologiska utgångspunkter redovisas 
- En klarare ansvarsfördelning mellan aktörerna bör tas fram 
- Distinktionen mellan samråd och samverkan respektive samarbete 

måste tydliggöras 
- Den gemensamma strategins mål bör vara att förhindra 

nyrekrytering av risksupportrar samt att reducera dess hårda kärna 
- Skilj mellan val av strategi och former för dess genomförande 
- Ökad tonvikt mot identifiering och lagföring av individer snarare 

än kollektiva bestraffningar bör vara en grundbult 
- Nätverk för forskning i idrottsrelaterat våld bör etableras 
- Hanteringen av mediefrågor måste förbättras 
- Förbättring av arenasäkerheten är entydigt idrottens ansvar 
- Kraven kring kameror bör bli tydligare 
- Länsstyrelserna bör gå igenom praxis kring beslut om 

kameratillstånd och idrotten bör se över sina ansökningsrutiner 
- Bättre stöd till den positiva supporterkulturen behövs 
- Förebyggande åtgärder mot ungdom från segregerade 

bostadsområden bör prioriteras 
- Resultatmått från säkerhetsarbetet måste införas 
- Bättre kunskap i säkerhetsfrågor på styrelsenivå efterlyses 
- Fler ordningsvakter bör få s.k. ”riksförordnande” 
- Mer kringaktiviteter kring och på arenan måste understödjas 
- Servicen mot bortalagssupportrar måste förbättras 
- Fotbollens bötessystem bör ges en mer belöningsinriktad karaktär 
- Högriskmatcher bör inte spelas på kvällstid och inte inleda eller 

avsluta säsongen 
- En mer likartad, nationell, polisstrategi efterlyses 
- Polisen bör använda alla sina verksamhetsgrenar som t.ex. 

intensifierad narkotikakontroll, kontroll av utskänkning av 
alkohol och utbyggd underrättelsetjänst 

- Kommenderingschefer, insatschefer och arenabefäl måste tillåtas 
bygga upp erfarenhet och rollerna får inte spridas på för många 
händer 

- Ett mera aktivt ledningsstöd inom polisen efterlyses 
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- Planerad avsmalning av supporterpolisens arbete måste ske med 
försiktighet 

- Interndebiteringar mellan polismyndigheter måste undvikas 
- Rikspolischefen föreslås genomföra särskild inspektion 
- Riksåklagaren bör utse särskilda åklagare med regionalt ansvar 
- Tillträdesförbuden ska kunna förlängas till att gälla i högst tre år 
- Tillträdesförbuden bör gälla även ett visst område utanför arenan 
- Strafftiden vid överträdelse av tillträdesförbudet bör förlängas till 

ett år 
- Tillträdesförbuden bör i större utsträckning gälla flera sporter 
- Ett nationellt register för dem tillträdesförbud och 

arrangörsavstängning föreslås 
- Maskeringsförbudet bör utsträckas till att gälla vissa 

idrottsarrangemang 
- Kostnader för polisbevakning bör under vissa förutsättningar 

likställas mellan IdrottsAB och ideella föreningar 
- Fotboll och ishockey föreslås ta fram en ”idrottsbalk” 

 
Landshövdingarna i Skåne och Västra Götalands län bör ges samma 
regionala samordningsuppdrag som i Stockholm 
 
Betänkandet SOU 2012:23 ”Mindre våld för pengarna” går att hämta på: 
http://regeringen.se/kultur  


