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 Bakom detta remissyttrande står Svenska Motionslopp med 1 miljon deltagare årligen i exempelvis Blodomloppet, 
Engelbrektsloppet, Göteborgsvarvet, Lidingöloppet, Marathongruppen, Midnattsloppet, O-ringen, Vasaloppet, 
Vansbrosimningen, Vätternrundan, lopp kopplade till Svenska Triathlonförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och 
Svenska Cykelförbundet. 

 

 
 

Mottagare:  Socialdepartementet 
 

 Adress: 
  s.remissvar@regeringskansliet.se 
paula.ericson@regeringskansliet.se. 
s.fs@regeringskansliet.se 
 
Diarienummer S2021/05005 

 

Remissvar gällande  

Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, 
sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och 
mässor 
(Diarienr S2021/05005) 

 

Sammanfattning  
 
Vi har sett positivt på ändringar som innebär lättnader för deltagarbegräsningar och att vår önskan om att 
särskilja banan från startområde och målområde har hörsammats. Vi har som Svenska motionslopp och 
idrottsevenemang under gällande förbudsförordning och tillämpningen av ordningslagen inte kunnat urskiljas 
i relation till andra verksamheter och vår verksamhet har drabbats onödigt hårt med total nedstängning som 
följd.  
 
Vi ser att föreslagna ändringarna skapar förutsättningar att öppna upp vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt 
och hoppas att denna förändring åtföljs av en konsekvent tillståndsbedömning av ansvariga myndigheter.  
 
I vår bedömning av remitterat förslag upplever vi att det finns risk för tolkningsskiljaktligheter i texten  
 

”Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och 
målområdet sammanlagt uppgå till högst 900” 

 
Som anges i avsnitt 3.4 föreslås att avgivet deltagartak ska avse det antal idrottsutövare som samtidigt 
befinner sig i start- och målområdet, dvs deltagartaket ska således inte längre avse tävlingsområdet och 
påverkar alltså inte hur många utövare som samtidigt befinner sig ”i skog, på väg eller i eller på vatten”. Vid 
sådana tillställningar får, såsom anges i förarbetena, antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start - 
och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. 
  
Med beaktande av de resonemang som redovisas till stöd för angivet tak samt den formulering som används, 
uppfattar Svenska Motionslopp regleringen så att begränsningen gäller då start- och målområde utgörs av ett 
och samma område (jfr. ”start- och målområdet").  Med denna precisering i förarbetet, dvs att regleringen 
avser ett (1) område, konstaterar Svenska Motionslopp att i de fall där startområdet och målområdet är 
geografiskt åtskilda (och som i förekommande fall avser områden som t o m ligger i skilda orter eller 
kommuner), gäller istället begränsningen om 900 utövare för respektive område.  Detta är en reglering som 
Svenska Motionslopp anser väl överensstämma med FHMs rekommendationer och som kan administreras på 
ett säkert sätt. 
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I praktiken innebär detta att ett startområde i Sälen inte summeras numerärt med en målgång i Mora för 
Vasaloppet. Skilda start och målområden med betydande avstånd där deltagare inte träffar på varandra är 
något som är vanligt förekommande även på andra motionslopp och evenemang såsom t ex Lidingöloppet 
eller Vätternrundan (även om det där bara är ett avstånd på fyra kilometer respektive 0,6 km mellan ordinarie 
start och målområde och inte 90 kilometer). 
 

Remissvar 
 
Motionslopp drivs för att öka välmående och folkhälsa. Varje år samlar vi en miljon deltagare i våra 
evenemang. Vi är vana att ta ansvar för våra deltagares hälsa och som arrangörer agerade vi redan i 
månadsskiftet februari/mars 2020 på hoten från Coronapandemin och Covid-19, dvs innan regeringen och 
FHM införde restiktioner.  
 
Att regeringen nu vill införa lättnader för motionslopp ser vi som mycket positivt, även om vi ser betydelsen 
av att förtydliga delar av det remitterade förslaget. Därför har vi som branschorganisation Svenska 
motionslopp och idrottsevenemang, vilken representerar Sveriges största motionsaktörer och motionslopp, valt 
att lämna ett remissvar till den del som rör vår verksamhet. 
 
Tolkningsrisk 
 
Vi ser att det finns en risk att följande text tolkas på olika sätt 
 

”Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och 
målområdet sammanlagt uppgå till högst 900” 
 

Här bör det tydliggöras att åtskilda start- och målområden inte benämns i bestämd form sigularis. Det vill säga 
när start och målområde är åtskilda så gäller begränsningen om 900 utövare för respektive område. 
 
Behovet av snarlik behandling 
 
Både utifrån smittriskperspektiv och i relation till andra verksamheters begräsningsregler anser vi att det är 
riktigt såsom i förslaget föreslår att se start och målområde som två olika sektorer och att de behandlas som så. 
Vi bör även ställa motionsloppens 900 i relation till demonstrationer som tillåts vara 1800 personer, utan 
sektionsanpassning, vilket kan antyda att motionsloppens lättnader troligen är mindre än andra verksamheters. 
 
Resonemanget i det remitterade förslaget avseedende sektioner där det förutsätts att arrangören säkerställer att 
deltagarna från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra, stödjer att start och målområde särskiljs i 
tolkningen. För motionsloppsarrangörer är särskiljning av start och mål i de flesta fall naturligt och något vi 
tillämpar i vår verksamhet. Anledningen till att motionslopp i vår normala verksamhet valt att särskilja start- 
och målområde är att vi vill skapa effektiva flöden som skapar trivsel för deltagarna utan onödig trängsel. 
Dessa flöden gör att evenemangens tillkommande respektive lämnande deltagare särskiljs naturligt. 
  
Vidare leder stärker särskiljning vår förmåga och våra förutsättningar att skapa flexibila lösningar, vilket är 
viktigt för att möjliggöra flöden som säkerställer social distansiering och som inte leder till folksamlingar eller 
oavsiktlig trängsel. Vi har också en möjlighet att anpassa starttider med slottider och förskjutna starter vilket 
minskar riskerna för flaskhalsar i andra delar av flöden, t ex resande till och från evenemanget.  
 
Vi noterar från Svenska Motionslopp att det finns behov i föreskrifter säkerställa mer detaljerade regler och 
önskar att dessa tas fram i en nära dialog med samt inhämtar kunskaper och erfarenheter från arrangörer som 
kan verksamheterna. Svenska Motionslopp och idrottsevenemang bistår gärna Folkhälsomyndigheten med att 
ta fram verksamhetsanpassade föreskrifter som säkerställer att samtliga våra evenemang genomförs på ett ur 
smittskyddssynpunkt så säkert sätt som möjligt. 
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Viktigt med möjlighet till konskvent bedömning och tillsyn 
 
Bedömning av respektive område var för sig underlättar tillståndsgivning och tillsyn för berörda myndigheter, 
eftersom det blit lättare att bedöma förutsättningarna att start och målområdens möter smittskyddskrav och 
möjligheten till social distansiering. Att logistiskt och konsekvent kunna hantera start och målområde som en 
enhet när områdena har ett betydande avstånd (t ex fyra eller 90 kilometer) är näst intill en omöjlighet. Det är 
därför viktigt att bedömningen och tillsynen utgår utifrån förutsättningarna för att social distansering och 
smittskydd kan hållas, vilket är i enlighet med pandemilagens intention och vår allas vilja att bekämpa fortsatt 
spridning av pandemin.   
 
 
För motionsloppen, 
 
 
Staffan Movin,  
Ordförande Svenska Motionslopp 
070-2107475 
 
P.S Svenska motionslopp är en viktig del av svensk idrottsrörelse och för svensk folkhälsa. Samlat motiverar 
motionsloppen i Sverige knappt en miljon deltagare årligen att träna och motionera. Ur ett folkhälsoperspektiv är detta 
en mycket viktig infrastruktur. Det unika med svenska motionslopp är att de företrädelsevis är en del av den svenska 
idrottsstrukturen och ägs av föreningar. Eventuella överskott kommer föreningsstrukturen till nytta, liksom underskott 
dränerar klubbars ekonomi och leder till svagare idrottsrörelse.  
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