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Svenska Ishockeyförbundets svar på remiss angående regeringens promemoria
Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar – diarienummer: Ju2020/02984/L4
Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har i egenskap som remissinstans beretts möjlighet att yttra sig i
rubricerat ärende.
Bakgrund
Svensk ishockey är en del av den svenska idrottsrörelsen och engagerar en stor del av svenska
folket, både när det gäller intresset vår elit- och landslagsverksamhet och för vår breda barn- och
ungdomsverksamhet. Vår vision är att bli Sveriges mest engagerande idrott och i det
gemensamma arbetet att nå vår vision har elitishockeyn för både herrar och damer stor betydelse.
Det gäller utvecklingen av själva idrotten som t.ex. utvecklingen av flick- och damishockeyn, men
även för att skapa intresse för ishockeyn hos publik, fans och samarbetspartners.
Betydelsen av den publika elitishockeyn är stor, både som social företeelse och i ekonomiska mått,
även för samhället som helhet. Vi har som individer behov av gemensamma ’lägereldar’ som
binder oss samman och får oss att prata med varandra kring kaffebord och i kön på
matvarubutiken. När det går bra för vårt lokala lag engagerar det, liksom det gör om det går mindre
bra och när Tre Kronor spelar VM-final så bänkar sig en stor del av svenska folket framför Tv:n
eller på plats.
Coronapandemin är en allvarlig prövning för oss som människor och för oss tillsammans som
samhälle. Svensk ishockey ska givetvis ta vårt ansvar för en minskad smittspridning, men
samtidigt är det viktigt att vi också kan bidra konstruktivt till att ta ansvar och se lösningar som
bidrar till ett nytt läge också för vår verksamhet. Därför ser vi mycket positivt och tacksamt på att
regeringen ger möjlighet för svensk ishockey att ge synpunkter på hur det tillfälliga förbudet mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan bli mer träffsäkert.
Sammanfattning av SIF:s synpunkter
SIF välkomnar och ser positivt på regeringens förslag att genomföra förändringar i förordningen
(2020:114) som innebär att besökare i en större omfattning bereds tillträde till av SIF arrangerande
ishockeymatcher. SIF ställer sig även postiv till översynen av allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om
tillfälliga smittskyddsåtergärder på serveringställen.
Det finns dock några viktiga synpunkter och kommentarer vi sammanfattningsvis särskilt vill lyfta
fram. Längre ner i texten finns en mer utvecklad förklaring kring våra kommentarer:
-

Den begränsande regeln om ett maximalt tak för åskådare och publik, som idag är på 50
personer, bör ersättas med en modell som snarare tar sin utgångspunkt i arenans
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publikkapacitet och beskaffenhet i övrigt.
-

Regeln om avstånd mellan personer som idag är ”minst två meters avstånd” är en fråga
som ytterst Folkhälsomyndigheten bör bedöma eftersom det berör smittoriskerna. Däremot
ser vi att ett kortare avstånd används exempelvis i rekommendationer till restauranger och
exempelvis köpcentrum och därför bör ett kortare avstånd kunna tillämpas även i våra
arenor. För svensk ishockey skulle det få stor betydelse om avståndet kan reduceras,
varför vi menar att det särskilt bör beaktas när förutsättningarna för undantag från ”50personersregeln” formuleras.

-

Ishockeyn är beredd att ta ett betydande ansvar för hantering av Coronapandemin utifrån
våra ansvarsfrågor. Det betyder att samtliga av våra organisationer och arenor inom det vi
kallar den publika elitnivån, har en etablerad kompetens att hantera stora publikgrupper.
Därför välkomnar vi möjlighet att ta in fler åskådare givet att saker såsom in- och
utpassering, köer till kiosker m.m. kan hanteras på ett smittsäkert sätt.

Nedan redogör vi mer i detalj för vårt resonemang och de överväganden vi har gjort utifrån de
områden vi anser att vi behärskar och har kompetens kring.
Svensk ishockeys publikprotokoll
SIF har i dokumentet, ”publikprotokoll”, givit förslag på hur offentliga tillställningar med ett
reducerat besökarantal kan anordnas med ett stort och tydligt ansvarstagande – några väsentliga
verksamhetspunkter enligt nedan:
Personliga biljetter införs där specifik besökarplats kopplas ihop med den för dagen berörd
besökare. Syftet är att vid behov möjliggöra smittspårning på ett snabbt och effektivt sätt.
Biljettsystem programmeras på ett sådant sätt att bestämd besökarvolym inte kan överskridas och
där blockerade besökarplatser inte kan säljas.
Ishockeyarenorna
Svensk ishockey förfogar över moderna ishockeyarenor där byggtekniska förutsättningar borgar för
att besökarna och personalen på ett säkert och tryggt sätt separeras under vistelsen. Särskild vikt
läggs vid besökarnas ankomst och hemgång genom att bland annat ombesörja en tydlig
överkapacitet på entréer och sektioneringar (djup-, sid- och höjdled)
Organisationerna
Våra organisationer har en god och bred erfarenhet av att snabbt ställa om verksamheten till
rådande förutsättningar. I sammanhanget ska även beaktas att ishockeyklubbarna är rutinerade
arrangörer med god förmåga att hantera besökarflöden i olika former.
Sammanfattning
Två-meters regeln blir ett omfattande ingrepp i ishockeyarenorna där vissa ishockeyklubbar får
stora svårigheter till mer än 50 besökare. Ishockeyarenorna huserar även en omfattande
serverings- och logeverksamhet där sedan tidigare en-meters regeln tillämpas. Arrangörerna och
besökarna får då två olika mått att förhålla sig till i samma byggnad vilket ur ett
smittskyddsperspektiv kan uppfattas som inkonsekvent och otydligt.
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SIF förordar en tydlig struktur som har sin grund i en-meters regeln mellan samtliga besökare i
hela ishockeyarenan, vilket innebär ca två blockerade sittplatser mellan varje besökare. I
sammanhanget är det viktigt att besökarna, och även personalen som skall ombesörja
regelverkets efterlevnad, har ett användarvänligt och pedagogiskt upplägg som genomsyrar alla
ishockeyevenemang med tillhörande smittskyddsarbete.
SIF ser även en rimlighet i att sällskap bereds möjlighet att sitta närmre varandra än av SIF
förordade, en meter. Förlaget harmoniserar med exempelvis förhållningssättet på
ishockeyarenornas serveringsställen och loger vilket ger besökarna en genomgående tydlighet i
samband med vistelsen i ishockeyarenan.
Anvisad sittplats kommer i vissa sammanhang diskvalificera arrangörers möjlighet till besökare i
enlighet med den Offentliga tillställningen.
SIF förordar i stället lydelsen, anvisad plats, vilket borgar för möjligheten till besökare i ett bredare
perspektiv med bibehållen distanstiering.
Begränsningsregeln om antal besökare (x deltagare), en något statisk lösning som blir
missvisande i våra ishockeyarenor. SIF ser ett %-antal som en mer anpassad och realistisk åtgärd
i förhållande till ishockeyarenornas byggtekniska förutsättningar där bland annat antalet in- och
utgångar är av vikt i kombination med storlek och sektioneringsmöjligheter.
Här ser vi även Polisregionerna spela en viktig roll i bedömningen av hur besökarantalet kan
anpassas till de olika ishockeyarenorna. Regionernas kunskap genom vardaglig samverkan med
ishockeyklubbarna och svensk ishockey centralt har givit god inblick i ishockeyarenornas
beskaffenhet och ishockeyklubbarnas organisatoriska förmåga att hantera varierande nivåer av
Offentliga tillställningar.
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