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Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer
vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer
vilka tillsammans representerar ungefär 340 000 studenter. SFS står inte
med som remissinstans men vill ändå inkomma med synpunkter.
SFS välkomnar att regeringen med den föreslagna lagen tar initiativ
för att kunna begränsa smittspridningen.
Studenterna påverkas framförallt av två delar av lagen: 1)
möjligheten att begränsa eller stänga bibliotek och 2) möjligheten att
begränsa användning och upplåtelse av platser för privata
sammankomster. Därutöver har SFS en kommentar vad gäller
bötesbelopp.

9.2 Platser för fritids- eller kulturverksamhet
SFS tillstyrker förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en
plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder.
Åtgärderna kan innebära krav om att verksamheterna ska begränsas eller
hållas stängda.
SFS vill betona att högskolebiblioteken är mycket viktiga för
studenter, både för tillgången till kurslitteratur och för att de ofta
erbjuder studieplatser. En stängning av högskolebiblioteken kan
avsevärt försvåra många studenters möjlighet att bedriva studier.
Detta bör beaktas inom ramen för en proportionalitetsbedömning
innan tillgången till högskolebiblioteken begränsas. SFS anser vidare
att samma särskilda överväganden som ska ligga till grund för
begränsning eller stängning av folkbibliotek också ska omfatta
högskolebiblioteken.
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Om det anses vara nödvändigt att regeringen beslutar om
begränsning av tillgången till högskolebiblioteken, så bör en
prioritering göras så att högskolebiblioteken i första hand stänger för
allmänheten innan tillgången begränsas för studenterna.

9.6 Användning och upplåtelse av platser för privata
sammankomster
SFS tillstyrker förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av
den som, inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder
eller upplåter en lokal eller ett område för en fest eller någon annan liknande
privat sammankomst. Åtgärderna kan innebära krav om att verksamheterna
ska begränsas eller hållas stängda.
SFS anser att det är rimligt att användning och upplåtelse av platser
för privata sammankomster kan begränsas i den utsträckning som är
nödvändig och proportionerlig för att skydda samhället mot smitta.
I promemorian nämns att studentfester omfattas av regleringen,
vilket påverkar studentkårer och enskilda studenter. En konsekvens
blir också att studentkårer kan få svårare att hyra ut lokaler om de
vanligtvis hyrs ut för fester eller liknande.
SFS vädjar till regeringen att föra dialog med SFS och den övriga
studentrörelsen inför beslut som begränsar studentkårernas eller
nationernas möjlighet att anordna aktiviteter eller upplåta lokaler.
Det handlar inte om att SFS vill motsätta sig sådana åtgärder, utan
om att i ett tidigt skede identifiera hur det påverkar enskilda
studenter, studentkårer och nationer, för att kunna diskutera
eventuella kompletterande stödåtgärder.
Många studenter mår sämre till följd av den ökade ensamheten under
pandemin, och att ytterligare begränsa möjligheten att anordna
aktiviteter kan ha negativa konsekvenser för enskilda studenter.
Därför är det viktigt att sociala sammanhang inte ställs in utan
istället kan ställa om!
För vissa studentkårer och nationer innebär det dessutom ett
intäktsbortfall om de inte har möjlighet att anordna aktiviteter eller
att hyra ut lokaler. Det kan i förlängningen påverka hela kårernas
verksamhet.
Om regeringen beslutar att smittskyddsåtgärder ska vidtas i enlighet
med detta förslag, är det viktigt att de ekonomiska konsekvenserna
för studentkårerna beaktas. Vi anser att det är ett gemensamt ansvar
att förhindra smittspridning och därför tror vi att det är viktigt med
en dialog om hur de negativa konsekvenserna för studentkårerna och
nationerna kan mildras eller hanteras.
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13 Straff
Regeringen föreslår att den som bryter mot förbud att samlas i
sällskap av en viss storlek eller förbud att vistas på en viss plats
dömas till penningböter.
Det framgår inte av förslaget hur stort bötesbelopp det rör sig om.
Maxbeloppet för penningböter är idag 4 000 kronor och högsta
gemensamma straff är 10 000 kronor. Det är mycket pengar för en
student. Bötesbeloppet bör bestämmas till en lägre summa, inte mer
än 1 000 kronor.
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Vice ordförande
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Politisk sekreterare
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