
Polisens svar. 
 
Frågeställningen. 
 
Hej. 
Sveriges MotorCyklister (SMC) är en förening med ca 60 000 medlemmar. Vi har som stor 
del i vårt arbete trafiksäkerhetsutbildningar för medlemmarna, motorcyklister. Vi har även 
en gren som tränar road racing men har bara träningsverksamhet och ett klubbmästerskap 
som är en liten begränsad tävling som träning inför större tävlingar. 
 
Kursverksamheten är tillgänglig för samtliga medlemmar och medlemmarna behöver betala 
en kursavgift för att kunna delta. Huvudsyftet är att främja trafiksäkerheten och att lära 
medlemmarna att föra sitt fordon på ett säkert sätt. Under våra kursdagar har vi oftast 
mellan 50 till 100 deltagare. Övningsområden som vi kör på är alltid utomhus och med stora 
ytor att tillgå. Övningsområden vi är på är stora motorbanor, trafikövningsplatser samt 
gokartbanor och vi kan enkelt skapa grupper som inte överstiger 10 personer där varje grupp 
har mycket god distans emellan sig.    
  
På grund av den rådande situationen har vi dock beslutat om att ställa in kursverksamheten 
till och med 27 juli 2020.  Sveriges MotorCyklister ser sig själva som en organisation med 
förebildsfunktion och följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens råd samt efterlyser 
hjälp från övriga myndigheter för att kunna förhålla sig korrekt genom att motarbeta 
smittspridningen och att inte belasta sjukvården på annat sätt. 
  
Som medlem i SVEMO följer vi även deras råd och 
riktlinjer. https://www.svemo.se/forbundet/Corona/ 
https://www.svemo.se/contentassets/00fece01ca754425bcaf2e5e3e4ad0c8/riskanalys-
covid19.pdf 
  
Av de råd och riktlinjer framgår dock bland annat att följande inte är tillåtet om det 
överskrider 50 personer: ”föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för 
att meddela allmän eller medborgerlig bildning” 
  
Den nationella och internationella erfarenheten har visat att lagar och rekommendationer 
kan ändras snabbt i samband med den rådande covid-19 krisen. Därtill kan de även vara svår 
tolkade och missförstånd kan uppstå.  
  
Vi skulle därför behöva Polismyndighetens tolkning är ni snälla för att kunna få en 
vägledning i huruvida Sveriges MotorCyklister kan starta om sin verksamhet vad gäller 
trafiksäkerhetsarbetet i form av kurser.  
  
Under vilka förutsättningar skulle vår verksamhet enligt ovanstående beskrivning och/eller 
övriga bestämmelser kunna påbörjas igen?  Skulle SMC behöva ansöka om tillstånd för varje 
kurstillfälle och hur skulle vi kunna samarbeta med Polismyndigheten på bästa möjliga sätt 
så att vi kan efterleva svenska myndigheters rekommendationer och beslut och samtidigt 
kunna fortsätta vårt viktiga arbete för en ökad trafiksäkerhet? 
 
Tack på förhand för återkoppling!  
 
  



Polisens svar. 
 
Hej. 
Tack för din fråga. Utifrån din beskrivning nedan bedöms er kursverksamhet inte falla in 
under begreppet allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därmed inte 
heller av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. En sammankomst/tillställning ska rikta sig 
till allmänheten för att omfattas av 2 kap. ordningslagen, och då kurserna endast riktar sig till 
en begränsad krets personer (medlemmar i föreningen som även måste betala avgift för 
kurserna) kan inte allmänhetsrekvisitet anses vara uppfyllt i erat fall. 
  
Även om förordningen i fråga inte kan anses tillämplig i dessa situationer gäller 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer/riktlinjer vad gäller förhindrande av 
smittspridning. Besök gärna FHM:s hemsida för mer information i dessa 
delar https://www.folkhalsomyndigheten.se/. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Hej! 
  
Vad jag förstår på ditt mail handlar det om er utbildningsverksamhet, inte tävlingar som är 
öppna för allmänheten (publik). Aktiviteter för Slutna sällskap är inte tillståndspliktiga enligt 
ordningslagen. 
  
En offentlig motortävling som riktar sig till allmänheten klassas som offentlig tillställning och 
är tillståndspliktig och påverkas av Förordningen 2020:114, max 50 deltagare (publik). 
  
Förordningen 2020:114 säger max 50 deltagare samtidigt i samband med en offentlig 
tillställning eller en allmän sammankomst. Mer information 
finns på https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-
till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/ 
  
Med vänlig hälsning 
 


