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Remiss va r Hö g skolan Dalarn a Co vid-19-lag

Högskolan Dalarna tar här bara upp förslagets direkta inverkan på
högskolesektorn, och avstår från att ha synpunkter på förslagets lämplighet i
övrigt.

De föreslagna nya befogenheterna för regeringen riktar sig i huvudsak mot icke-
statliga aktörer och mot allmänheten, och har begränsad inverkan på statliga
myndigheters verksamhet. Gentemot statliga lärosäten och andra myndigheter har
regeringen redan långtgående möjligheter att styra verksamheten, eller rentav helt
stänga ner den, till exempel genom förordningsändringar eller tillägg till
regleringsbrev.

Den del av förslaget som rör platser för fritids- och kulturverksamhet, 9§, berör
högskolesektorn främst på två sätt, dels gällande lärosätesbibliotek, dels gällande
de idrottsanläggningar som finns vid lärosäten som bedriver idrottsrelaterade
utbildningar.

Ett beslut om total nedstängning av bibliotek skulle få allvarliga konsekvenser för
utbildning och forskning. Framför allt skulle många studenter inte kunna fullfölja
sina examensarbeten utan tillgång till biblioteksresurser. Detta skulle negativt
påverka kompetensförsörjningen till legitimationsyrken som sjuksköterskor och
lärare. Högskolan vill därför framhålla att eventuella begränsningar för bibliotek
behöver utformas så att studenters tillgång till vetenskaplig litteratur inte
omöjliggörs.

En stängning av sportanläggningar under längre tid skulle på motsvarande sätt
påverka kompetensförsörjningen med idrottslärare med flera.

Lärosäten är ofta värd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
och upplåter ibland lokaler till privata sammankomster eller handelsplatser, och
kan därvid träffas av begränsningar enligt 8§, 10§ och 12§ i lagförslaget. Detta ser
dock Högskolan som mindre problematiskt, eftersom sammankomster redan nu
främst sköts digitalt och upplåtelse av lokaler ej hör till lärosätenas
kärnverksamhet.

Förbud mot att vistas på vissa platser, 14§, kan tänkas användas mot till exempel
campusområden, där trängsel emellanåt kan uppstå. Det är viktigt att ett sådant
förbud utformas så att det minimum av tillträde till lärosäteslokaler som behövs för
att upprätthålla verksamheten inte omöjliggörs. Särskilt bör möjligheten att hämta
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litteratur vid lärosätesbibliotek inte blockeras av tillträdesförbud, även om flera 
bibliotek ligger i parker med trängselpotential. 

Avslutningsvis vill Högskolan bara notera att extraordinära befogenheter av det 
här slaget bör användas med stor försiktighet och enbart på saklig grund. Vi ser 
positivt på att lagen är tidsbegränsad.  

 

 

Remissen har handlagts av Sverker Johansson, senior rådgivare. 
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