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2021-12-01 

NYA CORONARESTRIKTIONER FRÅN 1 DECEMBER 2022 

I detta dokument finns en anpassad version om vad de nya coronarestriktionerna innebär 

för föreningar som arrangerar cuper,  deltager vid cuper.  
 

VACCINATIONSBEVIS SOM SMITTSKYDDSÅTGÄRD 

För arrangörer av cuper/tävlingar samt andra offentliga arrangemang finns det två 

tillvägagångssätt att använda sig av vid offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 

deltagare (besökare/publik).  

Spelare, ledare, domare, övriga funktionärer och mediarepresentanter räknas INTE som 

deltagare. 

 

ALTERNATIV 1: 

Föreningen/arrangören ska ha krav på uppvisande av vaccinationsbevis vid inpassering till 

idrottsanläggningen för samtliga åskådare som är 18 år och äldre. Inga övriga 

begränsningsåtgärder gäller på anläggningen.  
 

• Arrangören/föreningen ska ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. 

Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.  

• EU:s digitala covidintyg ska uppvisas (kan skrivas ut).  

• Minst två veckor ska ha förflutit från vaccindos nummer två.  

Negativt covidtest/tillfrisknande intyg ska inte godkännas.  

• Identitetskontroll ska genomföras på samtliga besökare/publik, undantag om någon 

är uppenbart under 18 år.  

• Undantag finns för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. 

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 (identitetskontroll). Inga övriga formkrav på sådana handlingar.  

Inga undantag medges för personer som till följd av religiösa skäl eller 

trosuppfattning valt att inte vaccinera sig. 

 

ALTERNATIV 2: 

Föreningen/arrangören väljer att inte ha något krav på uppvisande av vaccinationsbevis vid  

inpassering till idrottsanläggningen. I stället gäller följande restriktioner: 

• deltagarna/publiken ska ha en anvisad sittplats 

             (ingen stående publik får alltså förekomma) 

• sällskap ska kunna hålla en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap 

• ett sällskap får inte överstiga åtta personer (då ska arrangören dela upp sällskapet) 
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För att en förening/arrangör ska tvingas använda alternativ 1 eller 2 så måste publikantalet 

överstiga 100 personer. 

(Hur man som arrangör ska göra för att kontrollera vaccinationsbevis finns på sista sidan) 

 

Varje förening/arrangör får själv bestämma (rekommenderas) om man vid ett arrangemang 

som har under 99 åskådare ändå väljer att följa alternativ 1 eller 2. 

Föreningen/arrangören har även rätt att besluta om att även spelare, ledare, domare, övriga 

funktionärer och mediarepresentanter som är 18 år och äldre ska visa upp vaccinationsbevis 

enligt alternativ 1. Informationen ska tydligt framgå i inbjudan/hemsidan.  

 

Möten, konferenser, utbildningar, lägerverksamhet dit allmänheten inte har tillträde räknas 

inte som offentliga tillställningar och omfattas inte av de nya restriktionerna: 

Men viktigt att man som förening ändå arbetar så smittsäkert som möjligt.  
 

ALLMÄNNA RÅD VID OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR 

BÅDE INOM- OCH UTOMHUS DÄR VACCINATIONSBEVIS 

INTE ANVÄNDS SOM SMITTSKYDDSÅTGÄRD 

För att undvika att trängsel uppstår kan arrangören: 

 

• vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid, 

• informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när 

sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa, 

• anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar, 

• ta fram alternativa lösningar till fysiska köer, 

• anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det 

avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, tex. 

genom markeringar på golvet eller marken, 

• anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och 

• förhindra folksamlingar i tex. en foajé och liknande utrymmen genom att personal på 

plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning. 
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VERIFIERING AV VACCINATIONSBEVIS (Covid-pass) 

Arrangören måste göra följande för varje besökare: 

• Verifiera med appen att personen har ett godkänt vaccinationsbevis 

• Kontrollera personens identitet med godkänd ID-handling 

 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram en som finns lanserad för Android 

och iOS (Apple). Appen garanterar en korrekt kontroll av vaccinationsbeviset. 

Appen scannar ett vaccinationsbevis och ger svaret ”Giltligt” eller ”Ej Giltigt”. 

 

 

VERIFIERING AV VACCINATIONSBEVIS (Covid-pass) 

Vilken utrustning behövs för att utföra kontroll? 

• Du behöver en enhet med kamera, som en mobiltelefon eller surfplatta. Dessutom 

behöver du ladda ner en app för Android eller iOS (Apple) 

Kräver appen internetuppkoppling? 

• Om appen varit uppkopplad mot internet någon gång under det senaste dygnet så 

kan du använda den offline. Då kommer appen att ha tillgång till aktuella 

säkerhetsnycklar. 

Lagras information i appen? 

• Nej, ingen information lagras i appen. Du som arrangör behöver inte heller lagra 

någon information. Däremot ska personen som utför kontrollen lyda under GDPR 

och inte sprida någon info som personen ser på skärmen. 

Kommer andra länders vaccinationsbevis vara godkända? 

• Appen som ni laddat ner (DIGG:s app) kommer att godkänna bevis som är anslutna 

till EU Digital Covid Certificate Infrastructure.  

 

Apparna kan laddas ner här: Vaccinationsbevis Verifiering – Appar på Google Play  

Vaccinationsbevis verifiering i App Store (apple.com) 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.digg.dccvalidator
https://apps.apple.com/se/app/vaccinationsbevis-verifiering/id1597745749
https://apps.apple.com/se/app/vaccinationsbevis-verifiering/id1597745749

