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Välkomna

Stefan Bergh, GS



Inledning

Björn Eriksson, ordförande



Vad gäller from 1 juni?

Elin Johansson



Förenklad nulägesbild

Pandemilagen

• Lag

• Förordning

• Föreskrifter

- - - - -

• Begränsar antal, ffa inomhus

• Begränsar allmänna 

sammankomster och offentliga 

tillställningar

Föreskrifter om allas ansvar

• Föreskrifter

• Allmänna råd

- - - - -

• Undvik inomhus

• Undvik trängsel

• Avstå läger, cuper, matcher och 

tävlingar **



Från och med 1 juni

Pandemilagen

• Lag

• Förordning

• Föreskrifter

- - - - -

• Begränsar antal, ffa inomhus

• Medger vissa allmänna 

sammankomster och offentliga 

tillställningar

Föreskrifter om allas ansvar

• Föreskrifter

• Allmänna råd

- - - - -

• Undvik inomhus

• Undvik trängsel

• Avstå läger, cuper, matcher och 

tävlingar **



Offentlig tillställning med 
sittande publik (från 1 juni)

• Högst 50 deltagare* inomhus.

• Högst 500 deltagare utomhus.

• Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 

meter i sidled samt framåt och bakåt från andra 

sällskap, och

• antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår 

till högst fyra personer.

• Antalet får inte vara fler än vad som anges i 

förordningen.



Offentlig tillställning med publik 
som inte anvisas sittplats (från 
1 juni)

• Högst 8 deltagare* inomhus.

• Högst 100 deltagare utomhus.

• Den som anordnar en sådan offentlig tillställning 

ska:

ꟷ beräkna maxantalet deltagare som samtidigt får vistas i 

lokalen eller på det avgränsade området eller utrymmet,

ꟷ skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har 

gjorts,

ꟷ tydligt anslå maxantalet, och

ꟷ säkerställa att maxantalet inte överskrids.

ꟷ Beräkningen sker utifrån minst 10 kvadratmeter inomhus 

respektive 5 kvadratmeter utomhus av tillgänglig ytan per 

deltagare. 

ꟷ Antalet får inte vara fler än vad som anges i förordningen.



Idrottstävlingar utomhus i form 
av motionslopp eller liknande 
(från 1 juni)

• Antalet idrottsutövare som samtidigt befinner 

sig i start-, tävlings- och målområdet får 

sammanlagt uppgå till högst 150.

• Den som anordnar en sådan offentlig 

tillställning ska:

ꟷ Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika 

starttider.

ꟷ Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat.

ꟷ Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start-

och målområdet.

• Antalet idrottsutövare får inte vara fler än vad 

som anges i förordningen.



För samtliga offentliga 
tillställningar (från 1 juni)

Den som anordnar en offentlig tillställning ska 

utforma lokaler/områden/ytor samt in- och 

utpassager så att trängsel inte undviks och att 

deltagare kan hålla avstånd till varandra.

Den som anordnar en offentlig tillställning ska 

också:

1. informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan 

undvikas,

2. erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna 

med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,

3. säkerställa att personal eller funktionärer får adekvat information om 

hygienåtgärder för att förhindra smitta,

4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som 

verksamheten har vidtagit,

5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och

6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.



Föreskrifter om allas ansvar 
(från 1 juni)

Oklart med exakta formuleringar men 

följande kommer att medges:

• Mindre cuper och tävlingar för barn och 

ungdomar inomhus respektive utomhus

• Tävlingar och matcher i mindre skala för 

vuxna utomhus

• Lägerverksamhet i mindre skala



Frågor?



Kompensations- och 
återstartsstöd

Peter Eriksson



Hantering av regeringens 
stöd om 1 355 + 600 mkr

1. Kompensationsstöd januari t.o.m. april. 19 maj sista 

ansökningsdag.

2. Återstartsstöd om 220 mkr i en första omgång i juni.

3. FHM:s scenarier ger att restriktioner ligger kvar till 

september i någon mån.

4. Fortsatt kompensationsstöd maj t.o.m. augusti. 

5. Efter fördelning av kompensationsstöd för maj-aug, 

fördelas återstartsstöd i en andra omgång i september.

6. NYTT: 600 mkr. Möjlighet för RF att ha 

kompensations- och återstartsstöd under hösten. 



Återstartsstöd principer

1. Uppstart av verksamhet, 

rekrytering, återrekrytering 

och behålla medlemmar.

2. SF har möjlighet att nyttja 

medel centralt, till SDF 

och/eller idrottsföreningar.

3. SF ska fördela eller använda 

stödet utifrån förbundets 

återstartsplan.

4. Återredovisning i enlighet 

med SF:s återstartsplan

5. SF ska inte fördela eller 

använda stödet till löpande 

administrativa kostnader.

6. SF ska inte fördela eller 

använda stödet till 

anläggningsinvesteringar

7. SF ska inte kompensera

föreningar och förbund för 

uteblivna intäkter och/eller 

merkostnader för perioden 

som varit.



Återstartstöd –
stödgrundande variabler

• LOK-stöd 

• Tävlingslicenser

• Genomförda tävlingar/matcher som 

administreras/sanktioneras av SF/SDF

• Föreningsmedlemskap

• Utbildningar



Modellskiss



Skiss tidplan återstartstöd

• Dialog med samtliga SF april/maj 

• Insamling av grundvariabler

• Referensgrupp SF 17 maj

• Beslut på RS 27 maj avseende principer

• Beslut på RS avseende regelverk och 

ekonomiskt stöd 23 - 24 juni omgång ett

• Beslut på RS avseende ekonomiskt stöd 

omgång två (september/oktober)



Frågor?



Tack!


