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Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har getts möjlighet att lämna synpunkter på
rubricerad promemoria. Detta remissvar lämnas i samråd med Elitfotboll Dam (EFD)
och Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), som representerar föreningarna i de två
högsta ligorna på dam- resp. herrsidan.
SvFF hänvisar till det remissvar som förbundet lämnade den 27 augusti 2020
angående promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar, se bilaga. De synpunkter som
framfördes där gör sig i allt väsentligt alltjämt gällande.
SvFF ser med oro på den ökade smittspridningen av covid-19 under hösten, och
välkomnar alla verkningsfulla åtgärder för att dämpa spridningen. Svensk fotboll har
tagit, och är fortsatt beredd att ta, ett stort ansvar för att följa gällande regler och
rekommendationer och därmed bidra till att bekämpa smittspridningen. Det har
spelats ungefär 1 400 fotbollsmatcher i genomsnitt per dag under den gångna
säsongen, varav totalt ungefär 800 matcher i våra högsta serier på dam- och
herrsidan, och vi kan på goda grunder påstå att fotbollen inte bidragit till
smittspridningen, utan tvärtom under en svår tid främjat folkhälsan samt skapat
engagemang, samhörighet och framtidstro bland supportrar och den fotbollsintresserade allmänheten. Även om den nu aktuella promemorian endast avser
publikfrågan vill vi därför passa på att framföra vikten av att våra fotbollsaktiviteter
(träningar och matcher) på såväl elit- som breddnivå får fortgå och att gällande
begräsningar – i form av allmänna råd från Folkhälsomyndigheten – kontinuerligt
omprövas så att de inte på ett orimligt och oproportionerligt sätt förhindrar vår
hälsobefrämjande verksamhet.

Det kan avslutningsvis ifrågasättas om den nu föreslagna publikbegränsningen är
ändamålsenlig och proportionell. Man kan t.ex. fråga sig på vilket sätt
fotbollsmatcher utomhus – med 50 personer i publiken utspridda runt planen –
bidragit till den ökade smittspridningen under hösten? Vi kan i vart fall inte se att det
framkommit några omständigheter som indikerar detta. Om offentliga tillställningar
av ett sådant, och liknande, slag i sig inte utgör ett problem är det inte rimligt att
införa en inskränkning på det sätt som nu föreslås. En begränsning av grundlagsskyddade fri- och rättigheter måste vara ändamålsenlig och proportionerlig. Den får
alltså rimligen inte användas på ett sådant sätt att den förbjuder eller begränsar en i
och för sig riskminimerad verksamhet i det föregivna syftet att vara ”normgivande”
för andra verksamheter där det finns verkliga problem men som regeringen inte kan
reglera i förordning.
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Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar
(Ju2020/02984/L4)
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har getts möjlighet att lämna synpunkter på
rubricerad promemoria. Detta remissvar lämnas i samråd med Elitfotboll Dam (EFD)
och Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), som representerar föreningarna i de två
högsta ligorna på dam- resp. herrsidan.
SvFF välkomnar att regeringen nu öppnar för mer publik vid offentliga tillställningar.
Svensk fotboll har under pandemin tagit ett stort ansvar för att följa gällande regler
och rekommendationer. Det har exempelvis redan spelats över 400 elitmatcher där
man tillämpat ett strikt protokoll, med krav på bl.a. överinsyn av klubbläkare, och
där det inte har förekommit några avgörande avvikelser. Våra klubbar på alla nivåer
står nu beredda att på ett ansvarsfullt sätt välkomna mer publik till våra matcher.
För att möjliggöra detta är det viktigt att regleringen utformas på ett ändamålsenligt
och rimligt sätt. Nedan lämnar vi därför ett antal synpunkter på promemorians
författningsförslag.
För det första menar SvFF att det för idrotten i allmänhet, och fotbollen i synnerhet,
är av yttersta vikt att den övre deltagargränsen inte fastställs till ett bestämt antal,
utan i stället görs evenemangs- och arenaanpassad. Om arrangören kan säkerställa
att publiken håller ett visst bestämt säkert avstånd mellan varandra och det även i
övrigt skapas förutsättningar för publiken att hålla ett sådant avstånd till varandra
vid evenemanget, saknas skäl att föreskriva ett sådant maxantal. I stället måste det
vara möjligt att anpassa publikantalet till arenans storlek och övriga förutsättningar
vid evenemanget, såsom möjligheterna till kontrollerad in- och utpassering,
förutsättningar för resor till och från arenan, tillgång till utbildade publikvärdar och
vakter samt sektionering inne på arenan. Den övre begränsningen kan i så fall i
förordningen uttryckas som en väl avvägd procentsats, t.ex. 40 procent, av arenans

ordinarie maxkapacitet. Som SvFF, EFD och SEF konstaterade redan i vår skrivelse till
idrottsministern den 3 augusti 2020 (med kopia till bl.a. inrikesministern) innebär
den nu gällande förordningen en inskränkning av grundlagsfästa rättigheter.
Föreskrifter av detta slag ska användas med stor försiktighet och ska inte vara mer
inskränkande än nödvändigt. De måste omprövas kontinuerligt och inte gälla längre
än nödvändigt. När andra branscher i Sverige – som inte regleras av ordningslagen –
får fortsätta med sin verksamhet utan motsvarande besökartak (men med
iakttagande av gällande rekommendationer), kan det inte anses vara vare sig
nödvändigt eller proportionerligt att just idrotten begränsas av ett alltför strängt tak.
I ett grundlagsperspektiv är det alltså inte rimligt att idrotten särbehandlas negativt.
För det andra bör det i förordningen angivna minsta avståndet mellan besökarna
bestämmas till en (1) meter. För publik som anvisats särskilda platser måste detta
anses utgöra ett tillräckligt säkert avstånd. Det ligger också i linje med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen (HSLF-FS 2020:37) där det anges att besökare ”bör kunna hålla
minst en meters avstånd till andra sällskap”. Smittrisken kan inte vara större på en
fotbollsläktare utomhus än på en inomhusrestaurang. Här kan också nämnas att
man inom dansk fotboll – i samråd med regering och polis – tillämpat enmetersregeln på ett synbart tillfredsställande sätt.
För det tredje bör regeringen överväga en reglering som innebär att även stående
publik kan tillåtas, förutsatt att övriga krav kan tillgodoses. Om arrangören kan
säkerställa att åskådarna håller minst en meters avstånd (t.ex. med tejpade
markeringar på läktaren), torde det inte vara någon skillnad ur smittskyddssynpunkt
om de sitter eller står. Detta skulle kunna vara betydelsefullt för exempelvis den
förening som vill ta emot upp till 150 åskådare på sin rymliga utomhusidrottsplats,
men som saknar sittplatsläktare.
För det fjärde bör regeringen beakta om evenemanget anordnas utomhus eller
inomhus. Folkhälsomyndigheten har varit tydliga med att utomhusaktiviteter medför
mindre risker från smittspridningssynpunkt, och det bör återspeglas även i detta
sammanhang.
Mot ovan bakgrund föreslår SvFF att undantaget i förordningen, för
utomhusevenemang, formuleras enligt följande:
Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar som hålls utomhus, om var och en av deltagarna anvisas
platser med minst en meters avstånd och det även i övrigt skapas

förutsättningar för deltagarna att hålla sådant avstånd till varandra vid
sammankomsten eller tillställningen. Det får dock aldrig vara fler
deltagare än vad som motsvarar 40 procent av en arenas, eller annan
evenemangsplats, ordinarie deltagarkapacitet.
Våra klubbar är beredda att ta ett mycket stort ansvar för att säkerställa att matchevenemangen kan arrangeras på ett sådant sätt att risken för smittspridning
minimeras. Vi står därför beredda, om det är önskvärt och möjligt, att under
september i både OBOS Damallsvenskan och Allsvenskan samt vid någon landskamp
genomföra testmatcher med en arena- och evenemangsanpassad publikmängd.
Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva
upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om
man är sjuk och övriga smittskyddsåtgärder – man riskerar dels att polisen kommer
begränsa publikantalet i kommande matcher, dels i förlängningen att gällande
förordning åter skärps till men för alla. Det finns således en mycket stor vilja och
beredskap att följa gällande krav och rekommendationer. Här bör också beaktas den
förståelse för, och vana av, att hålla avstånd våra åskådare nu byggt upp på andra
områden under det gångna halvåret.
För våra klubbar är varje åskådare av stor betydelse, och inte bara ekonomiskt. Att
kunna gå och se sitt favoritlag skapar engagemang, samhörighet och framtidstro.
Fotbollen står beredd att ta sitt ansvar och vi hoppas att regeringen också ser
kraften i en levande fotboll – med ansvarstagande publik.

Med vänlig hälsning,
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Håkan Sjöstrand
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