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Sammanställning av förslag i slutbetänkandet
Inom ett antal av nedanstående förslag finns ett antal ytterligare förslag, varför redovisningen
av förslagen inte är heltäckande.
-

Riksidrottsförbundets (RF) engagemang i supporterfrågor måste fördjupas
En samhällsekonomisk analys över idrottens intäktssida efterlyses
Begreppet idrottsrelaterat våld måste tydliggöras
Bötessystemet inom fotbollen bör ändras
Säkerhetsfrågor måste in i styrelserummen
EU-rätten om konkurrensneutralitet måste beaktas
Betalning för poliskostnader bör nedsättas under 2013
En vision 2018 för den goda supporterkulturen bör ställas upp
Idrottsrörelsen bör vara mer aktiv i mediedebatten
Vissa vaccineringsåtgärder för andra sporter än fotboll och ishockey föreslås
RF bör skapa en utbyggd plattform för dessa frågor
Tillträdesförbud bör gälla alla matcher inom respektive sport
Utredningsresurserna inom Stockholmspolisen för tillträdesförbud måste bibehållas
Ett centralt register över arrangörsavstängningar bör utarbetas
Den nyligen införda 15-årsgränsen för arrangörasavstängning i fotboll bör avskaffas
En frivillig manual kring arrangörsavstängningar bör upprättas
Förslag till vissa praktiska lösningar kring tillträdesförbud lämnas
Mer flexibelt nyttjande av arrangörsavstängningar föreslås
Vissa förändringar föreslås kring nyttjande av ordningsvakter
En förändring mot i normalfallet ”polisfria” arenor föreslås
En minskad storlek av polisens kostnadsområde bör införas
En prövningsnämnd för resursdimensionering bör inrättas
Förslag lämnas på områden där ansvarsfrågorna bör penetreras ytterligare
Polisen måste presentera öppnare hotbildsanalyser, tydligare fakturor och relevanta
utvärderingar
En gemensam arbetsgrupp bör skapas kring arenainspektioner
RPS bör initiera en genomgång av den polisiärt föreskrivande rollen
En djupare analys bör göras kring rätten att upplösa en offentlig tillställning
Förbättringar föreslås kring match- och säkerhetsdelegaternas arbete
Rapporteringsansvaret till regeringen bör byggas ut
Förslag lämnas kring en effektivare polisiär bekämpning av huliganer
Mer forskning kring firmakulturen efterlyses
Relevant statistik kring den idrottsrelaterade brottsligheten måste tas fram
Regeringen bör peka ut bekämpning av huliganism som ett strategiskt övergripande
mål
En kunskapsbank kring farliga risksupportrar måste byggas upp
Rikskriminalpolisen får inte ensidigt prioritera straffvärde
Bristerna i tertialrapporteringen måste åtgärdas
En EU-konvention om uppgjorda matcher bör eftersträvas
Ett antal förslag lämnas kring bekämpning av våld, hot och trakasserier
Formerna för öppen och skyddad identitet bör närmare utforskas
Ett antal förslag lämnas kring att bekämpa kriminell infiltration
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Strategier för att undvika kupper i föreningar redovisas
Försöksverksamhet kring olika exitstrategier bör tas fram
Förslag att hindra nyrekrytering av risksupportrar redovisas
RF:s distriktsorganisation bör ges en mer framträdande plats i huliganbekämpningen
Balansgången mellan positiv och negativ supporterkultur måste bli tydligare
En högskolekurs bör utvecklas för Supporter Liaison Officers (SLO) om
ungdomsfrågor (SLO = ”supportersambandsman/-kvinna”)
Ishockeyn bör likt fotbollen införa en SLO-funktion
Inspiration kan hämtas från kvinnorörelsen och individuella sporter som skidskytte
Kringaktiviteter och hantering av bortalagssupportrar måste ges högre prioritet
System för spridande av erfarenhet och goda exempel från arrangemang bör tas fram
MSB bör ta fram en säkerhetsguide för idrottsevenemang
Vissa förslag till åtgärder lämnas avseende olämpligt språkbruk och olämpligt
beteende på plan/rink
Systemet med repriser på storbildsskärm bör stramas upp
En ansvarsfull alkoholservering måste vara utgångspunken och vissa förslag lämnas
på detta område
Statens folkhälsoinstitut bör få i uppdrag att löpande ta fram statistik i alkoholfrågor
Polisiära tillslag mot bl.a. narkotika vid samlingsplatser rekommenderas
Ett fempunktsprogram för legal pyroteknikanvändning läggs fram
Hantering av säkerhetsfrågor kring mobila läktare måste stramas upp
Ett samlat grepp bör tas kring utvecklingsarbetet kring personliga biljetter
De nya nationella rutinerna för polisvillkor vid matchvillkor måste följas upp
Huliganer över sundet och söderifrån kräver ökad uppmärksamhet
Samverkan från Stockholm kring kollektivtrafiken bör bli mer av en förebild
Alternativ för fortsatt nationell samordning mot idrottsrelaterat våld efter 2013
presenteras

