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Yttrande över promemorian ”Lättade deltagarbegränsningar
för sammankomster och tillställningar, sektionering och
särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor”

(S2021/05005)

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
rubricerad promemoria. Detta remissvar lämnas i samråd med Elitfotboll Dam och
Föreningen Svensk Elitfotboll, som representerar föreningarna i de två högsta
nationella ligorna inom dam- respektive herrfotbollen.
Svensk fotboll välkomnar att regeringen nu förbereder ett nytt regelverk som tar
hänsyn till att risken för smittspridning varierar beroende på hur och var en offentlig
tillställning anordnas. Det noteras att förslagen i promemorian går helt i linje med de
förslag som svensk fotboll under lång tid har fört fram, där deltagarbegränsningarna
vid offentliga tillställningar anpassas efter verksamheternas olika förutsättningar att
genomföra dem på ett smittskyddssäkert sätt, varvid varje arenas kapacitet,
utformning och begränsningar beaktas.
Det är dessutom mycket positivt att förslaget möjliggör för en arrangör av en
offentlig tillställning att på en arena med tydligt avgränsade sektioner välkomna
såväl sittande som stående publik vid ett och samma arrangemang. Givetvis under
förutsättning att samtliga smittskyddsbestämmelser efterlevs.
Avslutningsvis noterar SvFF att genom det nu presenterade förslaget bemyndigas
Folkhälsomyndigheten att meddela ytterligare föreskrifter om bl.a. kraven på
deltagarbegränsningar och sektionering, samt om andra åtgärder för att förhindra
smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. SvFF vill
härvid framhålla vikten av att myndigheten vid arbetet med att ta fram
föreskrifterna håller en nära dialog med samt inhämtar kunskaper och erfarenheter
från de berörda verksamheterna, däribland fotbollen. Svensk fotboll, inte minst med
den kompetens våra medicinska experter har, står redo att bistå

Folkhälsomyndigheten med att ta fram verksamhetsanpassade föreskrifter som
säkerställer att samtliga våra evenemang genomförs på ett ur smittskyddssynpunkt
så säkert sätt som möjligt.
Vid frågor om denna skrivelse, vänligen kontakta SvFF:s chefsjurist Tobias Tibell, per
e-post tobias.tibell@svenskfotboll.se eller telefon 08-735 95 11.
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