Svensk Fotbolls verksamhet under Corona beslut, riktlinjer och råd
Uppdaterade den 30 november 2021

Sammanfattning nuläge
•
•

Arrangörer av offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 åskådare ska använda
vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd alternativt vidta andra smittskyddsåtgärder.
Därtill har arrangörer av offentliga tillställningar en skyldighet att vidta vissa ytterligare
försiktighetsåtgärder.

För en sammanfattning av kraven på smittskyddsåtgärder vid offentliga tillställningar, se avsnitt 2.4 nedan.

1. Allmänt

Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera
utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar kontinuerligt, där nedan krav och riktlinjer kan komma
att ändras snabbt. Vårt fokus är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset, och samtidigt
på ett ansvarsfullt sätt genomföra de fotbolls- och futsalaktiviteter som är möjliga under rådande
omständigheter. Det är viktigt att hela tiden via tillförlitliga källor 1 hålla sig uppdaterad om myndighets
beslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras.

2. Publikrestriktioner
2.1 Allmänt
Det är viktigt att alla inom svensk fotboll och futsal – förbund, föreningar och föräldrar – tar ansvar för att
motverka smittspridningen. Genom att följa de regler och rekommendationer som redovisas nedan
säkerställer föreningen att man dels minskar risken för smittspridning, dels iakttar gällande
publikrestriktioner vid offentliga tillställningar.
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T.ex. www.krisinformation.se samt regeringens, Folkhälsomyndighetens och SvFF:s hemsidor.
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2.2 Publikrestriktioner fr.o.m. den 1 december 2021
Regeringen har beslutat att fr.o.m. den 1 december 2021 införa vissa ytterligare restriktioner i den s.k.
begränsningsförordningen. 2 Förändringarna kompletteras av föreskrifter och allmänna råd från
Folkhälsomyndigheten, vilka träder i kraft samma dag. 3
De beslutade restriktionerna innebär i korthet följande:
i)

ii)
iii)

iv)

Det införs en möjlighet för arrangörer av offentliga tillställningar (t.ex. fotbolls- och
futsalmatcher) inomhus med fler än 100 deltagare (åskådare) att ställa krav på åskådarna att
visa upp ett vaccinationsbevis i samband med inpassering till idrottsanläggningen, se mer under
avsnitt 2.2.1 nedan och i bilaga 1.
Om arrangören av en offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare (åskådare) väljer
att inte kräva att åskådarna visar upp ett vaccinationsbevis vid inpassering till anläggningen, ska
arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder, se mer under avsnitt 2.2.2 nedan.
Samtliga arrangörer av offentliga tillställningar inomhus (oavsett om arrangören kräver att
deltagarna/åskådarna visar upp ett vaccinationsbevis eller inte och oavsett antalet åskådare på
tillställningen) ska vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder, se mer under avsnitt 2.2.3
nedan.
Vid offentliga tillställningar (såväl inomhus som utomhus) där arrangören inte kräver att
deltagarna (åskådarna) visar upp ett vaccinationsbevis vid inpassering till idrottsanläggningen
ska Folkhäsomyndighetens allmänna råd för den typen av arrangemang efterlevas, se mer
under avsnitt 2.2.4 nedan.

Vid en fotbolls- eller futsalmatch räknas endast publiken – inte spelare, ledare, funktionärer eller media –
som deltagare.4 För tydlighets skull är det endast publiken som omfattas av kravet på uppvisande av
vaccinationsbevis alternativt andra smittskyddsåtgärder.
Arrangören av cuper och läger bör vara uppmärksamma på att vissa arrangemang kan komma att
betraktas som offentliga tillställningar och därmed omfattas av de deltagarbegränsningar som följer av
bl.a. begränsningsförordningen. Vid osäkerhet ska kontakt tas med den lokala polisen eller länsstyrelsen.
Mer information om vad som gäller vid offentliga tillställningar finns på polisens hemsida,
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/det-har-galler-for-allmanna-sammankomster-ochoffentliga-tillstallningar/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20218-om-sarskildabegransningar_sfs-2021-8
3
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/68777a29b4a049678af28fbe61cb8b5c/hslf-fs-2021-87.pdf
4
Om det pågår restaurangverksamhet på en arena i samband med match är det restaurangägarens och arrangerande förenings
ansvar att tillse att gällande regelverk och rekommendationer för resp. verksamhet följs samt, vid tvekan, stämma av med den
lokala polisen eller länsstyrelsen.
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2.2.1 Krav på uppvisande av vaccinationsbevis vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare
Den som anordnar en offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare har möjlighet att ställa krav
på att åskådarna (som inte omfattas av undantaget nedan) ska visa upp ett vaccinationsbevis för att få
tillträde till idrottsanläggningen. Om arrangören utnyttjar den möjligheten gäller inte några begränsningar
i form av avstånd mellan sällskap m.m. inne på idrottsanläggningen.
Arrangörer som kräver att besökarna ska visa upp ett vaccinationsbevis ska beakta följande villkor:
-

-

Arrangören ska kontrollera att samtliga åskådare som är 18 år eller äldre har ett godkänt
vaccinationsbevis. Endast EU:s digitala covidintyg är giltigt som vaccinationsbevis. Negativt
covidtest eller tillfrisknandeintyg berättigar inte tillträde till idrottsanläggningen.
Minst två veckor ska ha förflutit från vaccindos nummer två.5
Identitetskontroll ska genomföras på samtliga åskådare, med undantag för personer som
uppenbart är under 18 år. Detta för att säkerställa att vaccinationsbeviset är utfärdat till den
åskådare som visar upp det.
Undantag görs för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19:
-

En besökare som omfattas av undantaget ska visa upp ett intyg utfärdat av en läkare eller
annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal där det intygas att personen
avråds från att vaccinera sig av medicinska skäl. Inga övriga formkrav gäller för sådana
handlingar. Arrangören ska kontrollera personens identitet för att säkerställa att
intyget/handlingen är utfärdad till den som visar upp det.

-

Inga undantag medges för personer som till följd av religiösa skäl eller trosuppfattning valt
att inte vaccinera sig.

Anordnaren ska ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbevisen ska genomföras. Rutinen ska
skriftligt dokumenteras och följas upp.

Teknisk och praktisk information om kontroll och verifiering av vaccinationsbevis återfinns i bilaga 1.

2.2.2 Krav på smittskyddsåtgärder vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare utan krav på
uppvisande av vaccinationsbevis
Den som anordnar en offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare där åskådarna inte behöver
visa upp ett vaccinationsbevis för att få tillträde till idrottsanläggningen, ska beakta följande
smittskyddskrav:

Gäller vaccinen mot covid-19 från Pfizer/BioNTech, Moderna och AstraZeneca. Beträffande personer som vaccinerats mot
covid-19 med Vaccine Janssen ska två veckor ha förflutit sedan personen vaccinerats med en dos vaccin.
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1. Åskådarna ska ha en anvisad sittplats inne på anläggningen, dvs. ingen stående publik får
förekomma.
2. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra
sällskap 6, och
3. antalet deltagare i ett och samma sällskap får högst uppgå till åtta personer. Om ett sällskap
uppgår till fler än åtta personer ska anordnaren dela upp sällskapet med högst åtta personer i
varje.
Avsikten med begreppet anvisad sittplats är att besökare till den offentliga tillställningen ska sitta ned på
en anvisad plats under hela arrangemanget. Att som anordnare ha någon form av sittplatssystem torde
vara huvudregeln. Det ska alltså vara en plats där deltagaren kan sitta, dock inte nödvändigtvis på en stol.
Naturligtvis finns möjlighet att resa sig för att besöka toalett eller handla något i kiosk. Om publiken
däremot står vid sina sittplatser eller på annat ställe på idrottsanläggningen större delen av tillställningen
kan den komma att ses som en tillställning utan anvisade sittplatser.
Att på en vanligtvis onumrerad sittplatsläktare tydligt ange (t.ex. genom tejp, färg eller liknande) på vilka
stolar/platser som besökarna får sitta uppfyller följaktligen kravet på anvisade sittplatser.

2.2.3 Övriga smittskyddsåtgärder vid samtliga inomhusarrangemang
Samtliga arrangörer av offentliga tillställningar inomhus (oavsett om arrangören kräver att
deltagarna/åskådarna visar upp ett vaccinationsbevis eller inte och oavsett antalet åskådare) ska – vid
sidan av åtgärderna under avsnitt 2.2.1 eller 2.2.2 – vidta följande grundläggande smittskyddsåtgärder:
1. informera deltagarna om hur smittspridning kan undvikas (t.ex. uppmuntra dem att vaccinera sig –
allmänt råd från Folkhälsomyndigheten),
2. erbjuda deltagarna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda
handdesinfektion,
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och

Det åligger anordnaren av en offentlig tillställning att se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från varandra när de
använder sin anvisade sittplats. Anordnaren ansvarar för att vidta de åtgärder som krävs för att deltagare ska kunna hålla detta
avstånd. Avståndet ska vara mellan personerna i de olika sällskapen. När t.ex. två personer i olika sällskap sitter bredvid
varandra med ett mellanrum är minst en meters avstånd mellan personernas axlar rimligt. Avståndet till personen framför kan
mätas från knä till nacke/rygg. Om besökarna på t.ex. en arena – trots att det är ett evenemang med anvisade sittplatser –
ställer sig upp och därigenom minskar avståndet till andra sällskap – behöver anordnaren ta höjd för detta vid anvisandet av
platser så att minst en meter kan hållas även om besökarna står upp. Avståndet mellan fasta sittplatser kan givetvis vara sådant
att det i det enskilda fallet räcker att stänga av t.ex. varannan rad eller liknande för att sällskap ska kunna hålla erforderligt
avstånd. Detta behöver dock undersökas av den enskilde arrangören så att denne säkerställer att en meters avstånd
upprätthålls när deltagare nyttjar platsen.
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6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala
smittskyddsläkaren.
2.2.4 Allmänna råd vid offentliga tillställningar där krav på vaccinationsbevis inte tillämpas
Vid offentliga tillställningar inom- eller utomhus där arrangören inte ställer krav på att åskådarna ska visa
upp ett vaccinationsbevis för att få tillträde till anläggningen ska, i syfte att undvika trängsel på
anläggningen, beakta följande allmänna råd:
1. vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid,
2. informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten
eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa,
3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,
4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området
eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller
marken,
6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och
7. förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats
vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

2.3 Mer om regelverket kring offentliga tillställningar
En fotbolls- eller futsalmatch kan anses utgöra en offentlig tillställning. Avgörande för bedömningen av om
en match utgör en offentlig tillställning eller inte blir om anordnaren har som syfte att ha publik på
matchen och om anordnaren, för det fall de inte vill ha publik, har vidtagit några åtgärder för att tillse att
publik inte kommer till matchen.
Om en eller flera matcher anses vara offentliga tillställning(ar) enligt ovan, gäller följande i fråga om hur
man ska fastställa antalet åskådare vid tillställningen:
1. När det gäller enstaka matcher i en serie, eller liknande tävlingsmässigt upplägg, ska varje match
ses som en (1) offentlig tillställning för sig, där hemmaföreningen är ansvarig anordnare. Detta
gäller även om det samtidigt spelas flera matcher på samma fotbollsplan eller idrottsanläggning.
I dessa fall ska alltså deltagarantalet räknas för varje match för sig.
2. En föreningsarrangerad cup eller ett s.k. poolspel (sammandrag) med flera matcher, där en
förening utsetts som värd (anordnare) för poolspelet, betraktas som en offentlig tillställning, där
åskådarantalet beräknas samlat för hela cupen/poolspelet.

Svenska Fotbollförbundet

2.4 Sammanfattning av kraven på smittskyddsåtgärder vid offentliga tillställningar
i)

En offentlig tillställning anordnas inomhus med fler än 100 åskådare och arrangören ställer
krav på att åskådarna ska visa upp vaccinationsbevis för att få tillträde till anläggningen;
• beakta kraven i avsnitt 2.2.1 och smittskyddsföreskrifterna i avsnitt 2.2.3.

ii)

En offentlig tillställning anordnas inomhus med fler än 100 åskådare men arrangören ställer
inte krav på åskådarna att visa upp ett vaccinationsbevis för att få tillträde till anläggningen:
• beakta smittskyddskraven i avsnitt 2.2.2, smittskyddsföreskrifterna i avsnitt 2.2.3 och de
allmänna råden i avsnitt 2.2.4.

iii)

En offentlig tillställning anordnas inomhus med 100 åskådare eller färre;
• beakta smittskyddsföreskrifterna i avsnitt 2.2.3 och de allmänna råden i avsnitt 2.2.4

iv)

En offentlig tillställning anordnas utomhus och arrangören ställer krav på att åskådarna ska visa
upp vaccinationsbevis för att få tillträde till anläggningen
• Inga övriga smittskyddsåtgärder krävs.

v)

En offentlig tillställning anordnas utomhus men arrangören ställer inte krav på att åskådarna
ska visa upp ett vaccinationsbevis för att få tillträde till anläggningen:
• Beakta de allmänna råden i avsnitt 2.2.4.

3. Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildningar m.m.)
Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga
möten – fattas beslut av berört förbund och förening. Det tidigare allmänna rådet till föreningar att
erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning är
borttaget. Folkhälsomyndighetens information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 bör dock
beaktas, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/.

Frågor kring dessa riktlinjer

Varje förbund och förening har att – med folkhälsan i fokus – själv förhålla sig till och fatta beslut utifrån
rådande situation, där dessa riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer,
ger vägledning.
Om det finns frågor kring distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher och cuper, vänligen
kontakta ert disktriktsförbund. För frågor kring förbundstävlingar och SvFF:s verksamhet, kontakta
ansvarig avdelning hos SvFF.
Vid osäkerhet om aktiviteter kan genomföras, t.ex. om många i föreningen uppvisat symtom, bör samråd
ske med läkare, 1177.se eller regionalt smiddskydd.
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Bilaga 1
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