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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.

Med vänlig hälsning,
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Håkan Sjöstrand
Generalsekreterare

