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Diarienummer S2021/05005 

Remissvar gällande promemorian: Lättade deltagarbegränsningar för 
sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda 
bestämmelser för demonstrationer och mässor (diarienr S2021/05005) 

Svensk Friidrott, som bildades 1895, är ett av de största idrottsförbunden i Sverige. Vi är i dag 
drygt 600 000 medlemmar organiserade i cirka 1 000 föreningar. Utöver detta deltar varje år över 
en halv miljon svenskar i löpartävlingar och motionslopp och över en miljon har löpning som 
motionsform utan att tävla. 

Sammanfattning och övergripande inställning 

Svenska Friidrottsförbundet har, liksom idrottsrörelsen i stort, tagit ett stort ansvar för att minska 
spridningen av det virus som orsakar covid-19. Pandemin är inte över och därför är vi fortsatt 
inställda på att prioritera detta ansvar. Precis som många andra specialidrottsförbund har 
Svenska Friidrottsförbundet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
utarbetat noggranna protokoll för genomförande av verksamhet på ett smittsäkert sätt. 

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.  

Svenska Friidrottsförbundet är i stort positiva till förslagen om ändringar i förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) vilka åtminstone delvis minskar begränsningen av idrotter som i 
mycket liten omfattning innebär risk för smittspridning. 

Vi ser dock ett stort behov av ett förtydligande gällande restriktionerna kopplade till 
motionslopp. 

Likaledes vill vi framhålla vikten av att myndigheterna framåt har en tät dialog med landets 
arrangörer av motionslopp. Hos landets arrangörer finns en enorm kompetens och även en stark 
vilja att ta ansvar. Tillsammans med lyhörda myndigheter kan landets arrangörer skapa mängder 
av smittsäker och folkhälsofrämjande rörelse. 
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Remissvar 

3.1 Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Svenska Friidrottsförbundet välkomnar att deltagartaken höjs enligt förslaget. 

3.2 Sektionering möjliggör större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Svenska Friidrottsförbundet välkomnar förslaget. 

3.3 Bestämmelsen om motionslopp och liknande idrottstävlingar bör ändras och utvidgas 

Svenska Friidrottsförbundet välkomnar att bestämmelsen om motionslopp och liknande 

idrottstävlingar ändras. Det är fullt rimligt och mycket efterlängtat att tävlingsområdet lyfts ut ur 

begränsningen då vi här pratar om vidsträckta tävlingsområden utomhus där smittorisken måste 

betraktas som försumbar. Att liksom tidigare inkludera antalet idrottsutövare som befinner sig på 

tävlingsbanan i det tillåtna maxantalet deltagare, har lett till onödigt hårda restriktioner som 

slagit hårt mot arrangörer av motionslopp. Folkhälsa har här gått till spillo på grund av dålig 

träffsäkerhet i gällande restriktioner. 

Vi ser dock ett stort behov av förtydligande kopplat till det nya förslaget. I det nya förslaget står 
följande: 

”Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- 

och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900” 

Här bör tydliggöras vad som menas, så att risken minimeras att arrangörer och inblandade 

myndigheter gör olika tolkningar. Svenska Friidrottsförbundet föreslår följande skrivning: 

”Vid sådana tillställningar får i stället högst 900 idrottsutövare samtidigt befinna sig i 

startområdet, och samma maxantal får samtidigt befinna sig i målområdet, förutsatt att start- och 

målområde är åtskilda.” 

Vi vill alltså dels säkerställa att texten inte kan tolkas olika, dels starkt förorda att sektionerna start- 

respektive målområde kan hysa 900 personer var för sig. Detta givetvis förutsatt att start- och 

målområde är åtskilda samt att hänsyn tas till andra smittskyddsanpassningar som 

Folkhälsomyndigheten förelägger. 

Det är inte alls ovanligt att start- och målområden ligger åtskilda, ibland kan det skilja många mil 

mellan de båda områdena, och att ur smittskyddssynpunkt betrakta dessa båda områden som en 

och samma plats faller på sin egen orimlighet. 
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3.7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Svenska Friidrottsförbundet välkomnar att ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2021. 

4.1 Deltagartaken bör tas bort för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar  

Svenska Friidrottsförbundet välkomnar att deltagartaken ska tas bort för allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar, samt att Folkhälsomyndighetens bemyndigande att 

meddela föreskrifter om att antalet deltagare vid allmänna sammankomster eller offentliga 

tillställningar inom ett län ska vara lägre än vad som anges i begränsningsförordningen, ska 

upphävas när Sverige kommer i det som beskrivs som nivå 1 för pandemin. 

 

 

Stockholm  

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 

   

Johan Storåkers   Stefan Olsson 

Ordförande   Generalsekreterare 


