Remissvar promemoria Ändringar i begränsningsförordningen (diarie nr.
S2021/01524)
Svenska Skidförbundet vill lämna följande yttrande på Promemorian ändringar i
begränsningsförordningen.
Svenska Skidförbundet (SSF) organiserar tio grenar, varav samtliga är
utomhusidrotter. Vi vill understryka att det inte finns någon annan uppfattning
inom svensk skidsport än den gemensamma angelägenheten att bidra till minskad
smittspridning eller på andra sätt bekämpa coronavirusets framfart.
Svensk skid- och snowboardidrott har, likt hela den svenska idrottsrörelsen, tagit ett
stort ansvar under pandemin. Därför är det viktigt att fortsatta restriktioner och
begränsningar är så strukturerade och i tiden bestämda, att de inte orsakar onödigt
stora och långsiktigt negativa effekter. Vi engagerar många människor ideellt och
inte minst en stor grupp ungdomar har fått ett kraftfullt och abrupt stopp i sin
idrottsverksamhet och karriär. Risken att många kommer att välj att avsluta sin
satsning är en utmaning kommande år.
Svenska Skidförbundet välkomnar överlag de förslag som presenteras och det är
som vi ser det en justering som kommer att skapa bättre förutsättningar för oss som
bedriver verksamhet utomhus med mindre risk för smitta. I grunden är de
föreslagna förändringarna positiva för att våra idrotter ska kunna få förutsättningar
att planera för en återstart när det smittläget så tillåter. SSF tycker att det är bra att
det nu görs en skillnad och bedömning utifrån verksamhetens upplägg och
möjligheter att skapa smittsäkra platser. Inte minst mellan de verksamheter som
bedrivs utomhus och på stora områden och andra verksamheter.
SSF ser att den tillståndsgivning och bedömning som görs bör vara transparent och
förutsägbar. Att FHM ges stort inflytande över bedömningen av antalet i de
begränsningar som införs är inget vi emotsätter oss. Däremot är det viktigt för oss
att de regionala beslut om begränsningar som kan komma att behövas också är
transparenta och förutsägbara. Det skulle vara bra i det läge vi befinner oss i om
beslut om tillstånd skulle kunna ges ”under förutsättning att…”. Det skulle betyda
att våra arrangörer kan förbereda och arbeta för smittsäkra evenemang som
tävlingar och motionslopp på ett helt annat sätt.
Evenemang som bedrivs inom vår idrott bedrivs som sagt i huvudsak utomhus. Det
betyder att vi har goda förutsättningar att skapa flexibla lösningar för att möjliggöra
flöden som inte leder till folksamlingar. Vi har möjlighet att anpassa starttider med
slottider och förskjutna starter, vilket minskar riskerna för flaskhalsar och därmed
folksamlingar. Det är därför viktigt att bedömningen utgår utifrån förutsättningarna
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för att social distansering och smittskydd kan hållas, vilket är i enlighet med
pandemilagens intention.
Förordningstexten lägger en fast numerär av deltagare, som kan kompletteras med
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Det är olyckligt i och med att tillståndsgivning
enligt förordningstexten fortsatt ska ske utifrån ett visst antal personer på
tävlingsområdet, dvs start, bana och mål tillsammans. SSF anser att lagen och
därmed också tillämpningen där Folkhälsomyndighetens (FHM) maxantal ska styra
tillståndsgivningen, ska kunna dela in områden vid våra evenemang utifrån dess
smittrisk, i vårt fall betyder det olika delar av evenemangs- och tävlingsområdena.
De områden som vi bedömer ha störst smittrisk är start- och målområden samt inoch utpassering. Dessa områden är begränsade och tydligt avgränsade, vilket
möjliggör tydliga principer för tillståndsgivning och praktisk möjlighet till
tillsynsutövning.
SSF menar att en begränsning av motionslopp eller liknande till ett absolut antal inte
är ett proportionerligt angreppssätt då begränsningen kommer att vara mer
ingripande än nödvändigt. SSF ser att regleringen i förordningen för motionsloppet
eller liknande ska ha en likande struktur som är föreslagen för nöjesparker,
djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Det finns tydliga likheter med
stora ytor med kontinuerliga flöden, samt att det totala antalet deltagare/besökare
under ett motionslopp/dag på en djurpark kan vara flera gånger högre än antalet
personer som är på plats samtidigt. I synnerhet då motionslopp eller liknande kan
sträckas ut över tid med exempelvis många startgrupper fördelade över flera dagar,
så som vid en tävling i segling eller en orienteringstävling.
I övrigt ser vi positivt på att publik särskiljs från deltagare i enlighet med förslaget.
Vi ser också positivt på de förslag som återfinns i avsnitt 10.6 kring deltagarantal
utifrån tre nivåer av smittlägen. Det kan skapa den förutsägbarhet som efterfrågats
under hela pandemin.
SSF medverkar mer än gärna i samtal och står till förfogande för frågor närhelst ni
önskar.
Med vänliga skidhälsningar,

Ola Strömberg
Förbundsdirektör
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