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Vägen till trygga och stämningsfulla evenemang för alla
”Välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla evenemang för alla” är det gemensamma målet. Tanken med denna
handledning är att parterna ska använda den för att planera och leda sitt arbete vid idrottsevenemang, var och en utifrån sin
roll – men tillsammans mot samma mål.

Idrott skapar utrymme för engagemang, tillhörighet och glädje. Idrottsevenemang är en viktig del av det samhälle vi lever och betydelsefulla för
många människor. Oftast fungerar dessa evenemang mycket bra, men när avvikelser sker får dessa stora negativa konsekvenser. Både för
idrotten och för samhället i övrigt.

Polisen, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan och Svenska Bandyförbundet har
därför enats om en gemensam nationell strategi för att säkerställa att evenemangen är välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla. Detta
skall ske genom att bejaka de positiva delarna av supporterskapet, men samtidigt agera samlat för att minska otrygghet, brott och
ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang.

För att uppnå detta krävs ökad dialog, samverkan och ett gemensamt förhållningssätt mellan berörda parter. Nu introduceras en handledning
som ska precisera de åtgärder som den tidigare fastställda strategin föreslår.

Det handlar hur vi ska minska användningen av illegal pyroteknik – bland annat med en sjustegsmodell med åtgärder vid evenemang och
andra preventiva säkerhetsåtgärder. Vi ska också verka för en ansvarsfull alkoholservering och motverka droger i samband med och i
anslutning till evenemangen samt hur vi kan förbättra vår gemensamma kommunikation för att bidra till att uppfylla strategins mål.

– Våra fans är oerhört viktiga för idrotten. De absolut flesta bidrar till en fantastisk inramning på våra matcher, men det finns beteenden som
skadar och skrämmer bort andra fans och partners från fotbollen. Vi samarbetar sedan en tid med fansen för att hitta lösningar, och nu sluter
vi också leden mellan Polisen, SHL, Svenska Fotbollförbundet, bandyn och arrangörerna med ett enhetligt arbetssätt för att hantera de
avvikelser som tyvärr också sker ibland. Denna samverkan – åt ”båda håll” – är en viktig milstolpe för att nå målen, säger Mats Enquist,
Generalsekreterare för Svensk Elitfotboll.

– Våra klubbar lägger ner enorma resurser för att tillmötesgå de krav som ställs från myndigheter, centrala organisationer, arenaägare,
sponsorer, media och olika publika målgrupper. Besökarnas trivsel och trygghet i samband med hockeymatcher är av allra största betydelse
och vår roll är att på bästa sätt stötta och underlätta för våra klubbar. Att nu kunna utveckla det arbetet genom ett gemensamt förhållningssätt
tillsammans med övriga parter är unikt och ett viktigt signalvärde för samtliga, säger Lena Sahlin, säkerhetschef för Svenska Hockeyligan.

– För Polisen är detta ett viktigt redskap för att tillsammans med övriga parter skapa trygghet och göra evenemangen till en positiv upplevelse
för alla besökare, säger Lena Tysk på Rikspolisstyrelsen, ordförande för Samverkansrådet för idrottsrelaterad brottslighet
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