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Remissvar gällande promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
(diarienr S2021/06359)
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. 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.
RF välkomnar förslagen i promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddåtgärd med
några undantag och kommentarer enligt nedan.
3.1 Deltagartaken bör kunna höjas med vaccinationsbevis
RF välkomnar att höja deltagartaken, men har följande synpunkter.
Strecksats 2 – 900 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus
och deltagarna anvisas en sittplats bör höjas till 1500 deltagare.
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Det finns flera stora inomhusarenor med goda möjligheter till sektionering som uppfyller
de krav som promemorian föreslår, men som kan ta in betydligt fler åskådare och
samtidigt säkerställa bra avstånd och att trängsel inte uppstår före, under eller efter
arrangemanget.
Strecksats 5 - 2700 idrottsutövare vid de idrottstävlingar som avses i 3 kap 2§ tredje
stycket.
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.
Vidare kan startområde respektive målområde vara skiljt åt. Ett tydligt exempel är
Vasaloppet där det är nio mil mellan startområdet och målområdet.
Därför föreslår RF att förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 ändras så att deltagartaket uppgår till 2700
idrottsutövare kan tillåtas i startområdet och 2700 idrottsutövare i målområdet när dessa
områden är tydligt avskilda från varandra.
3.3 Kontroller måste ske vid inpassage
RF understryker behovet av att ge en myndighet i uppdrag att bistå ideella arrangörer av
offentliga tillställningar vägledning att på bästa sätt ska verifiera ett uppvisat
vaccinationsbevis är giltigt och äkta.
Idrottsrörelsen bygger på ideellt engagemang i tiotusentals idrottsföreningar i hela landet.
Det ideella engagemanget är även grunden för genomförande av offentliga tillställningar.
Idrottsrörelsen vill ta stort ansvar för att hindra smittspridning av covid-19. Men RF ser att
föreningar och förbund, inför ett övervägande om att ställa krav på vaccinpass, behöver
tydlig vägledning om hur föreningen på nästa sätt
5.1 Behandling av personuppgifter för användning av vaccinationsbevis
RF önskar tydliggörande av arrangörens ansvar för hantering av personuppgifter med
anledning av kontroll av vaccinationsbevis.
RF betonar vikten av kontroll av vaccinbevis inte ska innebära att föreningen eller
förbundet ska behöva samla in eller registrera några personuppgifter. Kontrollen ska
endast utföras okulärt vid inpassage till evenemanget.
6. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
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RF understryker behovet av att ikraftträdande av ändringar enligt promemorian ska ske
med god framförhållning.
Arrangemang med många tusen deltagare eller åskådare kräver stora förberedelser utan
regleringar på grund av covid-19. Det är logistik, personal, material med mera. För att det
ska vara möjligt att ställa om ett arrangemang behövs god framförhållning. Vidare
behöver arrangören få rimliga förutsättningar att hantera alla de biljettköp eller
startplatser som är köpta. Vilka ska få nyttja sin biljett eller startplats och vilka ska
återlösa sin? Därför är det mycket angeläget att ett eventuellt ikraftträdande av det som
föreslås i promemorian sker med så lång framförhållning som är möjligt.
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