Datum 2020-12-07

Mottagare:
Adress:

Folkhälsomyndigheten
via e-post till
registrator@folkhalsomyndigheten.se
fredrik.robertsson@folkhalsomyndighe
ten.se

Remissvar gällande Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av
Covid-19 m.m. (diarienr 05707-2020)
Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som utgörs av 72 specialidrottsförbund, 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 fortsätta att göra så även
fortsättningsvis. Många specialidrottsförbund har utifrån Folkhälsomyndighetens
allmänna råd och rekommendationer 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 är det en självklarhet att hindra smittspridningen väger tyngre än
idrottslig verksamhet. Samtidigt bidrar idrottsverksamhet till såväl fysiskt som psykiskt
välmående, varför RF vill understryka vikten av att ge människor möjlighet att kunna
fortsätta utöva idrott på ett anpassat sätt. De senaste veckorna har RF mottagit många
vittnesmål om att framför allt ungdomar och unga vuxna blivit stillasittande när deras
organiserade idrottsträning ställts in och det finns en stor oro för att dessa ungdomar och
unga vuxna inte återvänder till idrotten om verksamheten inte snart kan återupptas.
Därför är det mycket positivt att Folkhälsomyndigheten nu ser det som möjligt att bedriva
viss organiserade idrottsverksamhet även för denna målgrupp, såklart på ett ansvarsfullt
sätt. Detta kommer att gynna folkhälsan i denna grupp och vi har en enig idrottsrörelse
bakom oss i denna fråga.
RF ser positivt på de förändringar och förtydliganden som föreslås och att samma
föreskrifter och allmänna råd gäller över hela landet, men med önskemål om ytterligare
förtydliganden enligt nedan.
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Personligt ansvar att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som
minimerar risken för smitta
I föreskriftens 1 § 7 punkten anges att du ska bedriva idrotts- och fritidsaktivieter på ett
sätt som minimerar risken för smitta. I de allmänna råden till den aktuella punkten
förtydligas hur detta kan ske och då särskilt för personer födda 2004 eller tidigare, något
som RF är mycket positiv till. Emellertid vore det önskvärt om det i det allmänna rådet
ytterligare förtydligas att detta avser träningsverksamhet. T.ex. skulle formuleringen För
att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna ägna sig åt idrottsträning eller andra
fritidsaktiviteter … kunna användas.
Föreningars ansvar vid bedrivande av idrottsverksamhet
I det allmänna rådet till den 2 § i föreskriften förtydligas vad föreningar som bedriver idrott
bör göra. Vid en motläsning mot de allmänna råden till 1 § 7 punkten i samma föreskrift
uppträder en viss otydlighet som kan innebära svårigheter för idrottsföreningar att förstå
vad myndigheten menar kan genomföras och inte. I det allmänna rådet till 1 § 7 punkten
anges att verksamheten bör genomföras utomhus. I det allmänna rådet till 2 § anges att
föreningar bör bedriva träningar utomhus när det är möjligt. Skrivningen när det är möjligt
finns i nu gällande föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av
covid-19. Denna skrivning har vållat svårigheter för föreningar som bedriver verksamhet
som inte kan genomföras utomhus och vid direkt fråga till Folkhälsomyndigheten har
myndigheten svarat att sådan verksamhet som inte kan genomföras utomhus, t.ex.
simning, konståkning och gymnastik, då får genomföras inomhus. Bör föreskriften och de
allmänna råden nu förstås som att verksamhet för personer födda 2005 och senare om
möjligt ska bedrivas utomhus och annars inomhus medan verksamhet för personer födda
2004 eller tidigare ska genomföras utomhus eller i annat fall ställas in. Här behövs ett
förtydligande.
I det allmänna rådet till den 2 § i föreskriften anges att sådan idrott som är yrkesmässig
eller enstaka tävlingar och matcher som riktar sig till barn födda 2005 eller senare
undantas från rådet om att idrottsföreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger,
matcher, cuper eller andra tävlingar. Undantagen är mycket positiva men RF vill i
sammanhanget påminna om att tävlingar i vissa idrotter trots detta inte är möljiga att
genomföra utifrån den så kallade förbudsförordningen som i praktiken helt hindrar
tävlingar i skog, på väg och på vatten, naturis eller snö från att kunna arrangeras. Det är
angeläget att hitta en lösning så att tävlingar även i dessa idrotter kan genomföras,
såklart på ett ansvarsfullt sätt.
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Tidpunkt för upphörande
Givet smittläget har RF förståelse för behovet av de begränsande föreskrifter och
allmänna råd som föreslås men betonar särskilt vikten av att dessa mycket ingripande
inskränkningar inte ska gälla längre än absolut nödvändigt. Folkhälsomyndigheten måste
kontinuerligt utvärdera situationen och så snart det finns förutsättningar för det, besluta
om ytterligare lättnader som möjliggör sådana idrottsaktiviteter som idrottsrörelsen vet
bidrar till folkhälsa. Det handlar om möjlighet till ytterligare träningsverksamhet, såsom
träningsverksamhet inomhus för äldre ungdomar och vuxna. Men det handlar även om
möjlighet till tävlingar och matcher för äldre ungdomar men även vuxna som inte är att
betrakta som yrkesutövare. Tävlingsmomentet har mycket stor betydelse för många
idrottsutövare och en enda tävling eller match kan motivera utövare till en stor mängd
träning.
RF är oroade över att många människor blir allt mer stillasittande och framhåller att det är
av största vikt att Folkhälsomyndigheten tar folkhälsoperspektivet i beaktande.
Idrottsrörelsen har förmåga att bidra tillökad folkhälsa genom den omfattande verksamhet
idrottsföreningarna runt om i hela landet har kapacitet att ansvarsfullt kunna genomföra.
Stockholm
SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND

Stefan Bergh
Generalsekreterare
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