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Yttrande över Remiss - promemorian Covid-19-lag (Förslag 
till lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19) 
 

Bakgrund 

Umeå universitet har fått möjlighet att yttra sig över Covid-19-lag, en tillfällig lag om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Syftet med förslaget är att det allmänna, 

med stöd av lagen, kan motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Om det är 

nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar enligt förslaget kunna införas 

avseende följande verksamheter och platser: 

• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

• platser för fritids- eller kulturverksamhet 

• handelsplatser 

• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik 

• användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster. 

 

Yttrande 
Umeå universitet anser att lagförslaget är relativt långtgående vad gäller inskränkningar i 

människors ”rörelsefrihet”, men utifrån frågans vikt får det anses vara försvarligt. Det förs också 

långtgående resonemang om proportionalitetsavvägningar mellan att å ena sida minska 

smittspridning och å andra sida begränsa medborgerliga rättigheter, som är välkomna. 

 

Förslaget om Covid-19-lag har inte direkt bäring på universitetets verksamheter men delar av 

förslagen kan indirekt beröra universitetets uppgifter och kan därför med fördel förtydligas så att 

möjlighet ges för att fortsatt kunna bedriva utbildning och forskning i den omfattning som är 

nödvändig. 

 

I övrigt vill universitetet anföra avseende  

Avsnitt 9. 1 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

 

Enligt högskoleförordningen (1993:100) ska disputationer försvaras muntligen vid en offentlig 

disputation, det vill säga att allmänheten ska ha rätt att närvara vid dessa.  Umeå universitet ser 

det som centralt att lagförslaget ger utrymme för lärosätena att fortsätta genomföra disputationer 

under rådande pandemi. 

 

Avsnitt 9.2 Platser för fritids- eller kulturverksamhet 

  

I lagförslaget anges att regeringen får meddela föreskrifter att exempelvis bibliotek ska hållas 

stängda. Utifrån allmänhetens perspektiv kan detta vara befogat, men utifrån universitetets 

perspektiv – för lärare, forskare och studenter, i synnerhet för forskarstuderande, är 

universitetsbibliotekens öppethållande centralt för yrkesverksamhet och för förutsättningarna att 

kunna bedriva studier. Umeå universitet anser därför att det därför bör finnas en undantagsregel, 
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som möjliggör för universitetsbiblioteken att ha begränsad öppenhet för universitetets anställda 

och studenter. 

  

 

Beredningen har skett efter hörande med professor i rättsvetenskap Ruth Mannelqvist och docent i 

rättsvetenskap Markus Naarttijärvi. 

 

Beslutet har fattats av rektor Hans Adolfsson efter föredragning av verksamhetscontroller Inger 
Duchek och akademisekreterare Daniel Andersson. 
 

 
 

Hans Adolfsson 

Rektor 

Umeå universitet 

 

 


