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Remissvar gällande: Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (diarienr 04707-2021)
Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som utgörs av 72 specialidrottsförbund som
tillsammans organiserar cirka 19 000 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.
RF är positiva till de remitterade förslagen till föreskrifter om ändring i
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19, men framför önskemål om beaktanden enligt
nedan.
2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
2 § Smittskyddsåtgärder
I det remitterade förslaget till föreskrifter anges i 2 kap. 2 § att
Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning med fler än 100
deltagare ska …
RF uppfattar att kraven på antingen vaccinationsbevis eller användandet av andra
smittskyddsåtgärder som närmare beskrivs i 4 § avser allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar inomhus, vilket också framgår av de hänvisningar som görs i den
aktuella paragrafen. Men i syfte att än mer minska risken för oklarheter vid läsning av den
enskilda paragrafen föreslår RF att 2 kap. 2 § formuleras
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Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus med
fler än 100 deltagare ska …
Övrigt
I 2 kap. 3 § i det remitterade förslaget anges att anordnaren av en allmän sammankomst
eller en offentlig tillställning ska ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras.
Detta tycker RF är rimligt, även om det innebär en viss ökad arbetsbelastning för
anordnaren. Emmertid är det viktigt att det på lämpligt sätt men med hög grad av
tydlighet anges hur en anordnare ska bedöma de personer som vid inpassage åberopar
att de av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. I konsekvensanalysen, som i delar
återger det i september remitterade förordningsförslaget, anges i huvudsak enbart att
denna grupp är mycket liten. Dock är det inte orimligt att tänka att det kan finnas personer
som åberopar denna grund vid inpassage trots att den ur ett medicinskt perspektiv
saknas, varför det är rimligt att anordare får vägledning i hur denna bedömning på ett
rättssäkert men också administrativt godtagbart sättt ska ske. Det är viktigt att de ideella
föreningar som arrangerar många av idrottens offentliga tillställningar ges goda
möjligheter att på ett enkelt, effektivt och säkert sätt fullgöra det ansvar som genom
denna reglering åläggs dem.
RF ser positivt på att myndigheten i föreslagna föreskrifter och allmänna råd, så långt det
är möjligt, använder villkor och rekvisit som funnits tidigare. Vi tror att det underlättar för
anordnare.
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 och uppvisningar
som utgör offentliga 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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