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trängsel 
 

 

 

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna synpunkter till utredningen om 

författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04) på den reglering som under covid-

19-pandemin användes för att reglera folksamlingar och trängsel.  

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har 

ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 380 000 studenter och 

doktorander.  

Precis som samhället i övrigt har studenter och doktorander påverkats av pandemin och de 

restriktioner, rekommendationer samt begränsningar som infördes för att hålla nere 

smittspridningen. Sammantaget har SFS en positiv syn på hur den tillfälliga regleringen av 

folksamlingar och trängsel har hanterats. SFS har haft möjlighet att delta i upprepade 

digitala träffar inför införande av restriktionerna, och detta är något vi menar ska fortsätta i 

kommande kriser. 

Nedan redogör vi för våra synpunkter på den reglering som under covid-19-pandemin 

användes för att reglera folksamlingar och trängsel. 

 

SFS synpunkter på reglering och restriktioner i tidigare remissvar 

SFS har i ett tidigare remissvar till promemorian Covid-19-lag (regeringskansliets dnr. 

S2020/09214) välkomnat att regeringen med den föreslagna lagen tog initiativ för att kunna 

begränsa smittspridningen. I remissvaret tillstyrkte SFS förslaget att kunna begränsa eller 

stänga bibliotek. Detta förslag gällde även för högskolornas bibliotek, vilket därmed skulle få 

negativa konsekvenser för studenterna. Därför betonade SFS att högskolebiblioteken är 



 

mycket viktiga för studenter, både för tillgången till kurslitteratur och för att de ofta erbjuder 

studieplatser. En stängning av högskolebiblioteken skulle avsevärt försvåra många 

studenters möjlighet att bedriva studier, vilket därför borde beaktas inom ramen för en 

proportionalitetsbedömning innan tillgången till högskolebiblioteken begränsas. SFS ansåg 

även att samma särskilda överväganden som skulle ligga till grund för begränsning eller 

stängning av folkbibliotek också skulle omfatta högskolebiblioteken. 

Rörande ett annat förslag i samma remiss tillstyrkte SFS möjligheten att begränsa 

användning och upplåtelse av platser för privata sammankomster i den utsträckning som var 

nödvändig och proportionerlig för att skydda samhället mot smitta. Eftersom studentsociala 

verksamheter omfattades av regleringen vädjade SFS 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. Detta dels för att regleringen kunde ha 

negativa effekter på enskilda studenters mående genom ökad ensamhet, och dels eftersom det 

kunde innebära ett intäktsbortfall för vissa studentkårer och nationer, vilket i förlängningen 

kunde påverka hela kårens verksamhet.  

SFS hade även synpunkter på bötesbeloppet, och ansåg att det inte borde vara mer än 1 000 

kronor. 

SFS har även i ett tidigare remissvar till promemorian Särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (regeringskansliets dnr. S2020/09963) tillstyrkt 

förslaget om begränsning till åtta personer vid platser för privata sammankomster. Förslaget 

påverkade även studenter och studentkårer genom att det begränsade användning och 

uthyrning av lokaler till sammankomster med högst åtta personer, och här höll SFS med 

bedömningen och ansåg att det stod i proportion till behovet som fanns för att förhindra 

smittspridningen. 

I remissvaret för Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av 

sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för 

ett barn som har varit allvarligt sjuk (regeringskansliets dnr. S2020/05401/SF) framförde SFS 

att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet som 

föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om viss förebyggande sjukpenning och 

viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. Detta eftersom det finns vissa 

utbildningsmoment, såsom verksamhetsförlagd utbildning och praktik, som inte går att 

genomföra på distans, vilket påverkade studenter i riskgrupp. 

 

Andra kommentarer 

SFS anser att varken undervisning eller examination ska omfattas av samma regler som för 

allmänna sammankomster. Under pandemin ansåg SFS att lärosätena skulle anpassa sig till 

det då rådande läget genom att endast ha fysisk undervisning och examination i de fall då det 

var strikt nödvändigt, och att fysiska moment skulle anpassas och bedrivas med stor 

återhållsamhet för att begränsa smittspridningen. Vi ansåg dock att denna anpassning inte 

skulle regleras nationellt utan ske på lokal nivå och i dialog med nödvändiga aktörer.  

Något som vi inte specifikt har berört i tidigare remissvar är hur studentkårerna har 

påverkats av restriktionerna och rekommendationerna rörande serveringsställen samt 



 

restauranger och caféer m.m.. Precis som vi ovan framförde om studentsociala verksamheter 

så har restriktionerna medfört ett intäktsbortfall för kårerna, samt haft negativ påverkan på 

det studiesociala livet för studenterna.  
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Politisk sekreterare 
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