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Remissvar gällande Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med fler än åtta deltagare (Ju2020/04130)

Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som utgörs av 72 specialidrottsförbund, lämnar härmed
följande remissvar.
Övergripande inställning
Idrottsrörelsen påverkas påtagligt av regeringens beslut och av Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om hur människor får samlas. Regeringens beslut träffar främst
tävlingsverksamhet medan Folkhälsomyndighetens allmänna råd, inkluderat de lokala
allmänna råden, träffar såväl tävlingsverksamhet som träningsverksamhet och övrig
verksamhet hos föreningar och förbund. All idrottsverksamhet påverkas och
anpassningar görs i den mindre föreningens träningsverksamhet likväl som i förbundens
nationella och internationella elittävlingsverksamhet. Idrottsrörelsen har under
Coronapandemin tagit ett stort ansvar för att bidra till att hindra smittspridningen och vill
fortsätta att göra så även framåt.
Regeringens beslut, Folkhälsomyndighetens allmänna råd och idrottsrörelsens
ansvarstagande kommer fortsatt få stora ekonomiska konsekvenser för landets 19 000
idrottsföreningar. RF kommer vara i kraftigt behov av ytterligare resurser för att parera
konsekvenserna av de åtgärder som vidtas och som sannolikt kommer att påverka
idrottsrörelsen under hela 2021. Därför vill RF understryka behovet av besked från
regeringen gällande det äskande som RF har lämnat till regeringen om ett förstärkt stöd
om minst 2 miljarder kronor för att hantera effekterna av Coronapandemin under 2021.
RF har förståelse för behovet av den ytterligare begränsning som föreslås i första stycket
i förslag till förordning om ändring i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men betonar särskilt vikten av att
dessa mycket ingripande inskränkningar inte ska gälla längre än absolut nödvändigt. RF
ställer sig bakom att det andra stycket i förordningen behålls oförändrat. Därutöver
framför RF synpunkter enligt nedan.
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Omfattningen av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
En begränsning av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar innebär en betydande begränsning för sådana idrottstävlingar som
genomförs utanför de tydligt avgränsade idrottsanläggningarna och där idrottsutövarna
utgör deltagare i Ordningslagens mening. Det kan till exempel handla om tävlingar i
friidrott (löpning), triathlon, orientering, skidåkning, segling, kanot, rodd, motorcross och
cykel där symtomfria utövare är i ständig rörelse och det över mycket stora ytor. Dessa
tävlingar begränsas oproportionerligt jämfört med sådana idrottstävlingar där utövarna
inte utgör deltagare i Ordningslagens mening. De tävlingar där idrottsutövarna utgör
deltagare i Ordningslagens mening har ofta en starkt hälsofrämjande effekt då
tävlingarna i sig motiverar träning lång tid före dessa genomförs och där intäkterna ofta är
viktiga för föreningens övriga barn- och ungdomsverksamhet.
Folkhälsomyndigheten fick den 14 oktober 2020 i uppdrag att, utifrån rådande
epidemiologiska läge och ur ett hälsofrämjande perspektiv, löpande se över allmänna råd
och rekommendationer för hur olika typer av verksamheter ska kunna genomföras på ett
säkert sätt med hänsyn till risken för smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen
covid-19. RF understryker behovet av att Folkhälsomyndigheten redan den 1 december
återkommer med förslag på hur ett undantag i förbudsförordningen kan formuleras för att
möjliggöra smittsäkra tävlingar i skog, på vatten och väg.
Undantag för träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare
Folkhälsomyndigheten har möjligheten att i lokala allmänna råd besluta att var och en bör
avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det finns
vidare en möjlighet för Folkhälsomyndigheten att kopplat till detta allmänna råd besluta
att rådet inte träffar idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
Möjligheten till detta undantag gällande idrottsträningar för barn och ungdomar födda
2005 eller senare är av stor betydelse för barn och ungdomars hälsa. RF mottar många
vittnesmål om den positiva betydelsen av att idrottsträningen för målgruppen kan
fortsätta, vilket sker ansvarsfullt och med beaktande av övriga allmänna råd.
RF menar att det är viktigt att det tydliggörs att denna möjlighet till idrottsträning för barn
och ungdomar födda 2005 eller senare inte påverkas av regeringens förslag om förbud
mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än åtta
deltagare och detta särskilt i förhållande till att förslaget förväntas ha en normerande
effekt även för sammankomster och tillställningar som inte träffas av förordningen.
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Undantag för träningsverksamhet med låg risk för smittspridning
I stort sett alla regioner träffas idag av lokala allmänna råd som innebär att var och en bör
avstå från att vistas i inomhusmiljöer såsom badhus och gym samt avstå från att delta i
möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. I praktiken innebär det att all organiserad
föreningsidrottsverksamhet i dessa regioner är inställd, undantaget träningsverksamhet
för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt sådan idrott som utövas
yrkesmässigt. Inställda träningar och tävlingar skapar en stor oro för barn, unga och
vuxnas hälsa på både kortare och längre sikt. Ju längre tid verksamheten är inställd,
desto större är risken för att människor inte kommer att återvända till idrottsverksamheten
när så åter är möjligt. RF har förståelse för att viss idrottsverksamhet inte är möjlig att
genomföra på grund av risken för smittspridning. Emellertid menar RF att det finns
träningsverksamhet som idag ställs in men som med ett ansvarsfullt genomförande skulle
kunna fortgå utan betydande risk för smittspridning. Här avses träningsverksamhet
utomhus, med få deltagare och stora avstånd mellan deltagarna. En förfrågan om ett
sådant undantag har ställts till Folkhälsomyndigheten och RF menar att den förfrågan
omgående bör kunna prövas av myndigheten utan begränsningar av den normerande
effekten i regeringens förslag.
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