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Remissvar gällande promemorian: Lättade deltagarbegränsningar för
sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda
bestämmelser för demonstrationer och mässor (diarienr S2021/05005)
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. Idrottsföreningar begränsas av såväl pandemilagen som av
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
av Covid-19. Denna modell har medfört att olika idrotter begränsats i olika omfattning av
de olika regelverken och på ett sätt som inte är träffsäkert eller proportionerligt i
förhållande till risken för smittspridning inom respektive verksamhet.
RF är i stort positiva till förslagen om ändringar i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
(begränsningsförordningen) som i vart fall delvis minskar begränsningen av de idrotter
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som i mycket liten omfattning innebär risk för spridning av det virus som orsakar Covid19.
3.1 Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
RF välkomnar att höja deltagartaken enligt förslaget.
Förslaget innebär klara förbättringar för idrottsrörelsen att öka den fysiska aktiviteten och
erbjuda fler möjligheten att titta på idrott på plats utan att risken för smittspridning ökar.
3.2 Sektionering möjliggör större allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
RF välkomnar förslaget att anordnaren får rätt att dela upp en lokal, område eller
utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner
och att deltagarbegränsningarna enligt 3 kap. 2 § andra stycket gäller per sådan sektion.
Förslaget innebär att det finns en relation mellan arenans storlek och utformning och
därmed möjlighet att bibehålla avstånd och undvika trängsel innan, under och efter
evenemanget. Förslaget är således en begränsning som är en bättre avvägning mellan
arrangörens och arenans kapacitet i jämförelse med nödvändiga åtgärder för att minska
risken för smittspridning.
3.3 Bestämmelsen om motionslopp och liknande idrottstävlingar bör ändras och
utvidgas
RF välkomnar förslaget att bestämmelsen om motionslopp och liknande idrottstävlingar
ska ändras på så sätt att begränsningen av antalet idrottsutövare gäller i start- och
målområde, men inte i tävlingsområdet.
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 välkomnar förslaget att bestämmelsen ska utvidgas till att omfatta också andra
idrottstävlingar utomhus i vilka allmänheten kan delta som utövare och som
huvudsakligen genomförs i skog, på väg eller i eller på vatten. Men RF yrkar på att för
tydlighets skull inkludera ”på mark”, så att det står …genomförs i skog, på mark, på väg
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eller i eller på vatten…. Vidare yrkar RF på att för tydlighets skull även motocross finns
med i uppräkning av exempel på idrotter som omfattas.
RF menar att de idrotter som genomförs i skog, på väg eller vatten genom pandemin har
varit möjliga att genomföra under smittsäkra former då de genomförs utomhus och ofta
på stora ytor där människor förflyttar sig i samma riktning. Dessvärre har de under lång
tid begränsats kraftigt på grund av skrivningar i ordningslagen som har haft andra syften
än att hindra smittspridning. Därför välkomnade RF den förändring som genomfördes när
begränsningsförordningen särskilt reglerade förutsättningarna för motionslopp och
liknande idrottstävlingar. Dock har tolkningen från tillståndsgivande myndigheter varit
mycket begränsad och endast inkluderat det verksamheter som räknats upp i förarbetena
trots att dessa endast är exempel. Därför är det mycket välkommet att regeringen i denna
promemoria förtydligar att det gäller fler idrotter som genomförs i skog, på mark, på väg
eller vatten än de som specifikt omnämns.
3.7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
RF välkomnar att ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2021.
4.1 Deltagartaken bör tas bort för allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
RF välkomnar att deltagartaken ska tas bort för allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar samt att Folkhälsomyndighetens bemyndigande att meddela föreskrifter om
att antalet deltagare vid allmänna sammakomster eller offentliga tillställningar inom ett län
ska vara lägre än vad som änges i begränsningsförordningen ska upphävas när Sverige
kommer i det som beskrivs som nivå 1 för pandemin.
För många, för att inte säga flertalet, av de idrottstävlingar som utgör offentligt
tillställningar är planeringshorisonten relativt lång och det är angeläget att såväl
arrangörer som idrottsutövare får rimliga förutsättningar att kunna planera sin verksamhet
utifrån smittskyddsläget. RF framhåller vikten av kontinuerliga omprövningar av vilka
begränsningar som är nödvändiga utifrån det epidemiologiska läget och värdet av att
prövningarna görs framåtriktat.

3

Stockholm
SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND

Stefan Bergh
Generalsekreterare

4

