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Till statsrådet Mikael Damberg
För en tid sedan skickade Riksidrottsförbundet en framställan till statsrådet Mikael Damberg
angående inreseförbudet. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson vill gärna ha ett
möte med statsrådet för att diskutera denna brådskande fråga.
Enligt förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige har regeringen beslutat
att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder,
Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. I förordningen har tagits in vissa
undantag. Regeringens beslut anges ligga i linje med rekommendationer från EU.
Förordningen och dess tillämpning medger inte inresa för elitidrottare, ledare, domare eller
funktionärer som är en förutsättning för internationella idrottsevenemang på elitnivå såsom
världscup, världsmästerskap (VM), europamästerskap (EM) eller motsvarande. Detta ställer
till stora problem för svenska specialidrottsförbund både som arrangör och som tävlande.
Vi menar att idrottsutövare, ledare, domare eller funktionärer som kommer till Sverige vid
internationella idrottsevenemang på elitnivå ska omfattas av undantaget för inreseförbudet.
Det rör sig enligt vår mening om personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige
och professionell idrott kan rimligen inte anses vara mindre angelägen än andra
verksamheter som pekas ut i förordningen t.ex. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk
och trädgårdsnäring.
Vidare måste i detta sammanhang beaktas de rigorösa och långtgående protokoll som
etablerats för den internationella elitidrotten för att minska risken för smittspridning och att
undantaget inte kan ses som en utökad risk. Vi kan konstatera att åtminstone 20 andra EUländer tillåter inresa för elitidrottare.

För att bringa klarhet och för att skapa en rimlig reglering vill RF att:
Regeringen snarast möjligt i 3 § tredje stycket i förordningen förtydligar – bland de exempel
som nämns i fråga om vilka utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska
utföra nödvändiga funktioner i Sverige – att undantaget även ska omfatta ”den som ska
delta i, eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid, internationella tävlingar för
professionella idrottsutövare”.
Vi ser fram emot snabb återkoppling.
Sveriges Riksidrottsförbund

Björn Eriksson
Ordförande

