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Remissvar
Linköpings universitet (LiU) har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian
Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med
fler än åtta deltagare.
LiU avböjer att lämna synpunkter i sak på föreslagen ändring mot bakgrund av att
förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar endast i väldigt få sammanhang blir tillämplig i lärosätenas
verksamhet. För att en sammankomst ska anses som allmän eller en tillställning
som offentlig, krävs som huvudregel att den anordnas för allmänheten eller att
allmänheten har tillträde till den, vilket inte gäller för den övervägande delen av
lärosätenas verksamhet.
LiU önskar göra en allmän kommentar mot bakgrund av de uttalanden, om önskan
om att förslaget ska få en ”normerade effekt” även för verksamhet som inte omfattas
av nämnd förordning, som gjorts i samband med presentationen av förslaget:
Enligt LiU:s erfarenhet har många lärosäten under pågående pandemi använt den
aktuella förordningen som riktmärke i sin verksamhet, trots att denna inte är direkt
tillämplig. Vid fortsatt upprätthållande av en sådan strategi leder nu föreslagen
ändring till en osäkerhet vad gäller lämplig form för verksamheten från och med
den 24 november 2020. En vid lärosätet lokal tillämpning av en absolut gräns om
att inga grupper får samlas som överstiger åtta personer innebär i praktiken att
lärosätet behöver övergå i ett läge som av många omnämns som “distansläge”. Att
övergå i ett sådant läge är ett beslut som medför ingripande konsekvenser för
verksamheten och som därför noga behöver analyseras samt tjänar på att ske efter
viss samordning mellan lärosätena.
Om regeringen önskar skicka en signal till landets lärosäten om en önskad övergång
till “distansläge” bör en sådan signal komma på ett tydligt och samlat sätt, till
exempel genom en till lärosätena direkt adresserad rekommendation.
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Beslut om detta yttrande har fattats av rektor i närvaro av rektors sekreterare Maria
Fält, efter föredragning av chefsjuristen Christina Helmér.
I ärendets beredning har juristen Jenny Wäsström deltagit.

Jan-Ingvar Jönsson
Maria Fält
på uppdrag av Christina Helmér
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