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Remissvar gällande ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (diarienr 01435-2021)
Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som utgörs av 70 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 vissa 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.
En avgörande faktor av för att få acceptans och följsamhet för såväl förordning som
föreskrifter och allmänna råd är att även Folkhälsomyndighetens rekommendationer går i
linje med dessa. När regeringen och Folkhälsomyndigheten ser det som möjligt att släppa
in publik på evenemang inomhus, så bör rekommendationerna som idag avråder från
tävling i alla åldrar inomhus, exkluderat de som har idrott som sitt yrke, också ändras. För
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idrottsrörelsens och den allmänna folkhälsans vidkommande är den nuvarande avrådan
från tävling mycket begränsande och får allvarliga konsekvenser i fysisk och psykisk
hälsa.
RF är i stort positiva till förslagen om ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen
av sjukdomen covid-19 men framför önskemål om förtydliganden och beaktanden enligt
nedan.
Motionslopp och liknande tävlingsform
I RF:s remissvar över förslag till ändringar i begränsningsförordningen avseende
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar framför RF att maxantalet
idrottsutövare bör beräknas utifrån antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i
startområdet och målområdet. Motionslopp eller liknande idrottstävlingar omfattar
tävlingar i flera olika idrotter såsom löpning, orientering, segling eller cykel och där
tävlingsområdet, den egentliga tävlingsbanan, redan vid en mindre tävling kan vara
mycket stor till sträcka eller yta. Att då inkludera antalet idrottsutövare som befinner sig
på tävlingsbanan i maxantalet innebär en reglering som vare sig är träffsäker eller
proportionerlig och som i praktiken begränsar de tillställningar med störst ytor och
därmed störst förutsättningar till avstånd på ett orimligt sätt. RF framhåller att det i första
hand är vid startområdet respektive målområdet där störst risk för trängsel torde finnas.
Ute på en längre eller större tävlingsbana där människor ständigt förflyttar sig i en
förutbestämd riktning är risken för trängsel redan i sig begränsad. RF förordar att 3 kap. 2
§ 3 stycket formuleras enligt följande:
För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande, såsom tävlingar i
orientering, segling, rodd, kanot, cykel, triathlon, motorsport och skidor, gäller inte andra
stycket 3. Vid sådana tillställningar får istället antalet idrottsutövare som samtidigt
befinner sig i startområde och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150.
RF menar att detta resonemang indirekt stöds av Folkhälsomyndighetens förslag till
föreskrifter och allmänna råd gällande motionslopp eller liknande då myndigheten i såväl
föreslaget till föreskrifter som konsekvensanalysen framhåller att det i första hand är vid
startområdet respektive målområdet som risken för trängsel är störst. RF delar denna bild
och ser positivt på att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd inte
innehåller någon reglering som innebär att det maximala antalet idrottsutövare under
vissa förutsättningar ska minskas utan istället föreslår andra, mer relevanta åtgärder i
form av att dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper.
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RF ser positivt på att start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat men framhåller
vikten av detta område är relevant utifrån den enskilda idrottstävlingen och inte inkludera
andra områden i närheten av tävlingsbanan såsom parkeringsytor eller uppställningsytor
för tävlingstillbehör. Startområdet eller målområdet kan variera i storlek utifrån såväl den
enskilda idrottens beskaffenhet som geografiska förutsättningar vid platsen men likväl
måste en enhetlig bedömning i grunden eftersträvas.
Övriga synpunkter
Avslutningsvis framhåller RF 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
arrangörer får rimliga förutsättningar att kunna planera sin verksamhet utifrån
smittskyddsläget. Det bör också beaktas att det för många motionslopp och liknande
krävs tillstånd från både Länsstyrelse och Polismyndigheten, tillstånd som inte sällan
kräver flera månaders framförhållning i ansökan.
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