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Remissvar gällande: Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (diarienr 02765-2021)
Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som utgörs av 72 specialidrottsförbund som
tillsammans organiserar cirka 20 000 idrottsföreningar i närmare 250 olika idrottsgrenar,
lämnar härmed följande remissvar.
Övergripande inställning
Idrottsrörelsen har under coronapandemin tagit ett stort ansvar för att bidra till att hindra
spridningen av det virus som orsakar covid-19 och vill göra så även fortsättningsvis. RF
upplever att det finns en mycket stor anpassningsbarhet och följsamhet inom
idrottsrörelsen i att följa de vid var tidpunkt och för den aktuella regionen gällande förbud,
föreskrifter och allmänna råd. Många specialidrottsförbund har utifrån
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd utarbetat protokoll för
genomförande av verksamhet på ett smittsäkert sätt, detta i syfte att hjälpa
idrottsföreningar att göra rätt och samtidigt kunna bedriva viss och anpassad idrottslig
verksamhet.
För idrottsrörelsen, liksom för samhället i stort, är det mycket positivt att smittspridningen
tillsammans med vaccinationsgraden nu medger ytterligare lättnader i de mycket
begränsande beslut som regeringen och myndigheterna tvingats till under den pågående
pandemin, beslut som begränsat eller helt hindrat stora delar av idrottsrörelsens
verksamhet. Idrottsrörelsen är starkt oroade över den ohälsa som begränsad eller helt
inställd idrottsverksamhet riskerar att medföra både på kort och på längre sikt.
RF är positiva till förslagen till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19, men framför önskemål om beaktanden enligt nedan.

Riksidrottsförbundet
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e-post: riksidrottsforbundet@rf.se

I de allmänna råden till 8 a § anges att anordnare, för att undvika trängsel i t.ex.
kollektivtrafiken till och från sammankomsten eller tillställningen samt vid in- och
utpassager kan anordnaren t.ex. ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner. RF
delar bilden av att anordnaren har ett ansvar för att göra vad som rimligen kan läggas på
anordnaren för att undvika trängsel. Emellertid måste det också beaktas att t.ex.
idrottstävlingar har en förutbestämd starttid och en gemensam avslutning varför en
uppdelning av olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner måste ske med viss
rimlighet och med beaktande av även andra åtgärder från anordnaren sida för att undvika
trängsel vid transport till och från platsen för den offentliga tillställningen.
RF framhåller vikten av kontinuerliga omprövningar av vilka begränsningar som är
nödvändiga utifrån det epidemiologiska läget och värdet av att prövningarna görs
framåtriktat. För många, för att inte säga flertalet, av de idrottstävlingar som utgör
offentligt tillställningar är planeringshorisonten relativt lång och det är angeläget att
anordnare får rimliga förutsättningar att kunna planera sin verksamhet utifrån
smittskyddsläget.
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