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Idrottsminister Amanda Lind  

 

Kopia till: 
Inrikesminister Mikael Damberg 
Socialminister Lena Hallengren 
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Dialog om publikbegränsningar 

I enlighet med ett regeringsbeslut gäller sedan den 29 mars 2020 att allmänna samman-
komster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tills vidare inte får hållas inom 
Sverige. Detta har inneburit att vi inte kunnat välkomna publik på våra fotbollsmatcher. 
Förbudet har naturligtvis drabbat svensk fotboll mycket hårt, inte minst ekonomiskt. Vi som 
representerar svensk elit- och breddfotboll har haft full respekt för behovet av, och har 
noggrant följt, alla de restriktioner som varit nödvändiga till följd av Coronapandemin. Men vi 
ser nu att regeringen måste ta sitt ansvar och – i nära dialog med ansvariga myndigheter och 
idrotten – ompröva möjligheterna att tillåta publik på idrottsevenemang. 

Vi välkomnar därför idrottsministerns initiativ att nu bjuda in idrottens aktörer till dialog om 
möjligheterna att ställa om till en större publik. Som Folkhälsomyndigheten framhöll redan i sin 
hemställan till Justitiedepartementet den 11 mars 2020 innebär förordningen en inskränkning 
av grundlagsfästa rättigheter. Föreskrifter av detta slag ska användas med stor försiktighet och 
ska inte vara mer inskränkande än nödvändigt. De måste omprövas kontinuerligt och inte gälla 
längre än nödvändigt. 

Vi inom svensk fotboll vill fortsätta ta ansvar för att motverka smittspridningen, och önskar en 
snar och tät dialog om hur vi stegvis ska kunna öppna våra läktare igen. Vi är naturligtvis 
beredda att pröva de åtgärder som bedöms proportionerliga och effektiva för att minimera 
risken för smittspridning, oavsett om det handlar om ett nytt publiktak, resande till och från 
matcher eller inpassage till, och placering inne på, arenan. Det kan ju också övervägas att i 
förordning ge polisen mandat att utifrån gällande smittskyddsrekommendationer sätta upp 
villkor för genomförande av offentliga tillställningar, såsom fotbollsmatcher. Här kan även 
vägas in att våra matcher arrangeras utomhus, vilket ju har betydelse för smittspridningsrisken.  
I vår omvärld finns flera goda exempel på hur andra nationers myndigheter och regeringar 
agerat på idrottsområdet. I bland annat Danmark har man under en tid kunnat ta in publik på 
fotbollsarenor under förutsättning att man i övrigt uppfyller de krav som ställs kring 



                                                                                                                                                                          

smittspridning och social distansering. Även i Finland har man nu beslutat att under vissa 
förutsättningar tillåta offentliga tillställningar med mer än 500 personer. 

Vi har hittills upplevt att regeringen och ansvariga myndigheter inte prioriterat en helt 
nödvändig dialog om dessa angelägna frågor. De omfattande konsekvenser som förordningen 
medför är väl kända, och det är inte försvarligt att nu sitta still och avvakta. Det är regeringen 
som är ansvarig för den beslutade förordningen och det är regeringen som nu måste se till att 
publikförbudet – som alltså inskränker grundlagsskyddade rättigheter – omprövas. Och vi inom 
svensk fotboll ser därför fram emot att nu föra en konstruktiv diskussion om hur detta ska 
kunna göras på ett ansvarsfullt sätt. 

Vid mötet med idrottsministern den 6 augusti 2020 kommer ordförande Karl-Erik Nilsson, karl-
erik.nilsson@svenskfotboll.se, och generalsekreterare Håkan Sjöstrand, 
hakan.sjostrand@svenskfotboll.se, att medverka för Svenska Fotbollförbundets räkning. 

 

 

Med de bästa fotbollshälsningar, 

 

 

Karl-Erik Nilsson,   Annika Grälls,   Lars-Christer Olsson,  
Ordförande Svenska  Ordförande   Ordförande Föreningen 
Fotbollförbundet   Elitfotboll Dam  Svensk Elitfotboll 
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