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Rektorsbeslut 
 
Nr 165/20 2020-11-16 Dnr C2020/309 
 

Ärende: Utbildning och övrig verksamhet under pågående pandemi  
 
Handläggare: Helena Pallin 
 
Bakgrund: 
Som en konsekvens av den pågående spridningen av Coronaviruset ska universitetet ställa om 
och verka för en minskad smittspridning. Samtidigt ska universitetet fortsätta att bedriva en 
verksamhet med hög kvalitet, tillgänglighet och rättssäkerhet samt fullfölja universitetets 
arbetsmiljöansvar för medarbetare och studenter. 
 
Efter att Folkhälsomyndigheten beslutat om lokala allmänna råd för Värmlands län, från den 
12 november till och med den 10 december 2020, behöver Karlstads universitet anpassa 
verksamheten i enlighet med dessa råd. Detta beslut upphäver därför tidigare fattat beslut om 
examination och undervisning (RB 131/20). 
 
MBL-information:  Information 2020-11-16 
 
Beslut 
Universitetet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer när det gäller covid-19. Därutöver beslutar rektor att 

 
- undervisning och examination ska som huvudregel genomföras i distansform under 

återstoden av läsperiod 5. Undantag från denna huvudregel kan göras för moment som 
är avgörande för studenternas progression och som därmed måste genomföras på 
campus samt examinationer som är av sådan karaktär att ett genomförande på distans 
inte uppfyller syftet med examinationen. Prefekt fattar beslut om undantag från 
huvudregeln efter att respektive kurs/programansvarig har identifierat sådana moment 
och examinationer. Vid beslutet ska även lokalmässiga begränsningar beaktas. 

 
- avsteg från kurs- och utbildningsplaner kommer att tillåtas under återstoden av 

läsperiod 5 samt under hela vårterminen 2021 vad gäller former för examination i 
syfte att genomföra distansutbildning. Avsteg ska dokumenteras och prefekt ansvarar 
för att så sker. Prefekt ansvarar även för att det finns tydliga rutiner för att studenterna 
i god tid ges information om de avsteg som görs.  
 

- arbetstagare ska endast arbeta i Karlstads universitets lokaler på Campus i Karlstad 
och på Musikhögskolan Ingesund Arvika i de fall det är nödvändigt för verksamheten. 
Närmaste chef beslutar om vilka arbetstagare som ska arbeta på arbetsplatsen, med 
hänsyn till verksamhetens behov och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vid beslut 
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om att medarbetare ska arbeta på arbetsplatsen ska närmaste chef försäkra sig om att 
medarbetaren är införstådd med de rekommendationer kring hygien, avstånd och annat 
som anges i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt lokala 
dokument.   

 
- all icke nödvändig fysisk närvaro i Karlstads universitets lokaler på Campus i Karlstad 

och på Musikhögskolan Ingesund Arvika skall undvikas. Som huvudregel gäller att 
aktiviteter, möten, internat, konferenser, seminarier, mässor, besök med mera hålls 
digitalt. I de fall det inte är möjligt med ett digitalt genomförande bör aktiviteten 
senareläggas eller ställas in.  
 

- personalen helt ska avstå från tjänsteresor som inte är absolut nödvändiga för 
verksamheten. Beslut om eventuella tjänsteresor tas av närmsta chef.  
 

För tillämpning och vägledning av beslutet hänvisas till bilaga, ”Frågor och svar - tillämpning 
av rektorsbeslut 165/20”. Bilagan tas fram efter samråd med smittskyddsläkare i Värmlands 
län. Observera att bilagan kan komma att revideras om nya rekommendationer kommer eller 
andra överväganden måste göras. Universitetsdirektör delegeras i och med detta beslut rätten 
att göra de ändringar i bilagan som krävs.  

Vidare beslutar rektor att: 
 
• beslutet träder i kraft den 16 november 2020 och gäller tills vidare. Inga förändringar i 

beslutet kommer emellertid ske innan den 17 januari 2021. 
  

• beredskap ska finnas för snabb anpassning till nya rekommendationer från Regeringen 
och Folkhälsomyndigheten.  
 

• Karlstads universitet ska i alla delar av verksamheten dra nytta av goda erfarenheter av 
digitala inslag. 

 
I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Helena Pallin varit föredragande. Thomas Blom, 
prorektor, Margareta Friman, prorektor, Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör, och 
Sebastian Hasselström, studentkårens ordförande, har varit med om den slutliga handläggningen 
utan att delta i avgörandet. 
 
 
Underskrivet original finns i diariet 
 
Johan Sterte    Helena Pallin 
 
Kopia av beslutet utsänt till: 
- Diariet 
- Fakulteterna 
- Avdelningar centrala stöd 
- Karlstad Studentkår 
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BILAGA – Frågor och svar - tillämpning av rektorsbeslut 165/20 

Allmänt 
Vid fysisk närvaro i Karlstads universitets lokaler ska fysisk distansering tillämpas. 
Tillämpliga riktvärden är att lokaler inte bör utnyttjas mer än till hälften av ytan och ca två 
meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i lokalen. Sträva efter att minska 
risken för att sammanlänka kontaktgrupper. Sträva efter att tillträde till lokaler sker på ett sätt 
så att så få personer som möjligt träffas på vägen till och från lokalen.  
 
Möten, internat, konferenser, seminarier, mässor, besök mm hålls digitalt. I de fall det inte är 
möjligt med ett digitalt genomförande bör aktiviteten senareläggas eller ställas in. 
  
Vid tveksamheter avseende förhållningssätt bör alltid samråd ske med närmaste chef, vid 
behov kan kontakt tas med säkerhetschef för riskbedömning i enskilda fall.  
 
Information 
Det är viktigt att information lämnas löpande vid entréer till universitetet och på Ingesund, på 
Kau webbsidor, skyltar, digitala skärmar och i sociala medier om att studenter ska stanna 
hemma, om de har sjukdomssymptom samt att tvätta händerna ofta. Denna information ska 
lyftas ytterligare i samband med salstentamen. Påminnelser om att hålla avstånd lämnas och 
vid behov ska avståndsmarkeringar finnas på golvet där köer kan uppstå.  

Utbildning 
Schemalagd undervisning 
Undervisning och examination ska som huvudregel genomföras i distansform. Undantag från 
denna huvudregel kan göras för moment som är avgörande för studenternas progression och 
som därmed måste genomföras på campus samt examinationer som är av sådan karaktär att ett 
genomförande på distans inte uppfyller syftet med examinationen. 
 
Vid fysisk närvaro i Karlstads universitets lokaler ska fysisk distansering tillämpas. 
Tillämpliga riktvärden är att lokaler inte bör utnyttjas mer än till hälften av ytan och ca två 
meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i lokalen. Det totala antalet 
deltagare ska anges i schemabokningen och sedan är schemahandläggare ansvariga för att 
salen som bokas är tillräckligt stor. I händelse av att det inte finns lediga undervisningssalar 
med rätt antal platser måste en prioritering göras. Om detta inträffar ska examinerande 
moment prioriteras i första hand.  
 
Närträffar 
För studenter på distansutbildning hålls närträffar digitalt.  
 
Laborationer och andra praktiska undervisningsinslag 
Laborationer och andra praktiska undervisningsinslag, till exempel ensemblespel, som måste 
genomföras på campus ska utföras enligt riktlinjer och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Vid fysisk närvaro i universitetets lokaler ska fysisk och social 
distansering tillämpas. Tillämpliga riktvärden är att lokaler inte bör utnyttjas mer än till 
hälften av ytan och ca två meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i lokalen. 
Sträva efter att ha små laborationsgrupper och att laborationer genomförs på ett sätt så att så 
få personer som möjligt träffas på vägen in och ut ur lokalen samt att tillräckligt stora ytor för 
upp- och nerpackning av instrument finns i de fall det är aktuellt.    
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Grupparbete  
Grupparbeten ska som huvudregel genomföras i distansform. Vid fysisk närvaro i Karlstads 
universitets lokaler ska fysisk och social distansering tillämpas. Tillämpliga riktvärden är att 
lokaler inte bör utnyttjas mer än till hälften av ytan och ca två̊ meter ska kunna upprätthållas 
mellan personer som vistas i lokalen. Vid grupparbeten ska lärare ta hänsyn till, och förmedla, 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt sträva efter att ha få personer i varje grupp.  
 
Särskilt om examinationer 
Tentamen på campus 
Salarna möbleras så att avstånden är tillräckliga mellan skrivplatserna, vilket innebär att cirka 
två meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i lokalen. 
 
Schemaläggning sker så att det är en paus på minst 30 minuter mellan tentorna. 
 
Avståndsmarkeringar på golv bidrar till att minska risken för trängsel och köbildning vid in- 
och utpassering.  
 
Tentalokalen öppnas för insläpp så tidigt som möjligt för att minska risken för trängsel när 
studenterna ska kontrolleras.  

 
Tentamen i stora grupper 
Vid fysisk närvaro i Karlstads universitets lokaler ska fysisk distansering tillämpas. Antalet 
tentamensplatser är därför begränsat och tentamen ska om möjligt genomföras på distans.  
 
Prioritering vid hög belastning vid samma tidpunkt 
Examination ska som huvudregel genomföras i distansform. Undantag från denna huvudregel 
kan göras för moment som är avgörande för studenternas progression och som därmed måste 
genomföras på campus samt examinationer som är av sådan karaktär att ett genomförande på 
distans inte uppfyller syftet med examinationen. Prefekt fattar beslut om vilka examinationer 
som ska ske på campus. Om önskemålen om salstentamen inte går att tillmötesgå på grund av 
lokalbegränsningar görs prioritering av respektive prefekt enligt nedan. 
 
Tentor som krävs för att få påbörja kommande kurser och tentor som krävs för att kunna göra 
kommande VFU prioriteras i första hand. 
 
Tentor på distans – avsteg från kursplanen 
Tentor och utbildningsmoment som måste genomföras på distans kan innebära avsteg från 
kursplanen. Detta är tillåtet enligt rektorsbeslut men måste dokumenteras att så sker. Prefekt 
ansvarar för dokumentationen. Studenterna ska ges tydlig information i god tid om de avsteg 
från kursplanerna som görs och vad det innebär för deras studier. Information ska ges på 
kursens canvassida och muntligen vid kursstart, ansvarig för respektive kurs ansvarar för att 
så sker. Prefekt ansvarar för att tydliga rutiner finns på plats.  
 
Lärcentrum 
Studenter som är antagna till lärcentra får undervisning på distans om inte lärcentrumet är 
öppet. Föreläsningar hålls då digitalt och det ges möjlighet att skriva hemtenta tills att 
lärcentrumet öppnar. Vid återgång till undervisning på ett lärcentrum ska studenterna 
informeras om återgången så snart som möjligt.  
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Välkomnande av studenter  
Universitetets välkomnande av studenter ska utformas med hänsyn till 
Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer gällande allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar.  
 
Studenter som är i riskgrupper 
Studenter som tillhör riskgrupp ska, i enlighet med Folkhälsomyndigheten råd, 
rekommenderas att rådgöra med läkare om vad studenten kan göra för att minska risken att bli 
sjuk i covid-19. Dessa studenter bör i samråd med lärare erbjudas möjlighet att delta i 
undervisning och examination på distans, där det är möjligt. För dessa studenter bör 
universitetet också tillåta studieuppehåll med platsgaranti.  
 
Studenter som ska genomföra externt förlagd undervisning och/eller examination så som 
examensarbeten, praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller liknande, ska följa 
riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. I den mån riktlinjer eller 
rekommendationer skulle leda till att studenter inte kan genomföra planerade moment så ska 
universitetet försöka lösa situationen i varje enskilt fall. För dessa studenter bör universitetet 
också tillåta studieuppehåll med platsgaranti.  
 
Kontakter med studenter 
Utanför undervisningstid bör universitetets medarbetare sträva efter att ha dialog med 
studenter per telefon, mejl eller zoom. Vid besök på arbetsrum ska försiktighet vidtas och ca 
två meter ska kunna upprätthållas mellan personer. I undantagsfall kan fysiska möten med 
studenter erbjudas, till exempel av Studenthälsan. I de fallen ska lokalerna som används för 
möten uppfylla kraven om tillräcklig fysisk distans.  
 

Arbete 
Beslut  
Närmaste chef beslutar om vilka arbetstagare som ska arbeta hemifrån och vilka som ska 
arbeta på arbetsplatsen, utifrån verksamhetens behov och Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd. Vid beslut om att medarbetare ska arbeta på arbetsplatsen ska närmaste chef försäkra sig 
om att medarbetaren är införstådd med de rekommendationer kring hygien, avstånd och annat 
som anges i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt i detta dokument.  
 
Närvaro på arbetsplatsen 
De lokala allmänna råd för Värmland som Folkhälsomyndigheten beslutat ska gälla fram till 
den 10 december ska ses som en skärpning när det gäller att undvika att fysiska 
kontakter/möten och att befinna sig på arbetsplatsen. 
 
I de fall arbetet behöver ske på plats är det av yttersta vikt att det sker på ett säkert sätt. För att 
undvika att många befinner sig i lokalerna samtidigt kan ett system med partiell bemanning 
användas. Arbetsrotation är ett sätt att organisera arbetet, vilket innebär att medarbetare turas 
om att arbeta i hemmet och på arbetsplatsen. Ett annat sätt är att de medarbetare som har en 
välfungerande hemarbetsmiljö eller tillhör riskgrupper är de som i första hand arbetar hemma. 
Oavsett modell är det verksamhetens krav på närvaro av vissa funktioner som ska tillgodoses.  
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Lokaler  
För att undvika att alltför mycket personal samlas vid samma tillfälle bör 
gemensamhetsutrymmen anpassas så att ett lämpligt antal medarbetare vistas i lokalen 
samtidigt. Campuschefen ansvarar för att gemensamhetsutrymmen i Karlstad och på 
Musikhögskolan Ingesund är anpassade i form av luftig möblering, markeringar om avstånd 
och regelbunden städning av lokalen. Närmaste chef ansvarar för att fördela tider för fika och 
lunch bland medarbetarna så att inte alltför många vistas i lokalen samtidigt. Företrädesvis bör 
det ”egna” fikarummet väljas för att förhindra att allt för mycket personal samlas på en plats. 
 
Möten   
Överväg digitala alternativ för möten, särskilt viktigt är det under den tid de lokala allmänna 
råden för Värmland gäller. Vid fysisk närvaro i Karlstads universitets lokaler ska fysisk 
distansering tillämpas. Tillämpliga riktvärden är att lokaler inte bör utnyttjas mer än till 
hälften av ytan och ca två meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i lokalen. 
Inga grupper som samlas fysiskt får omfatta fler individer än vad Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vid 
tidpunkten för detta beslut är detta antal satt till 50 personer. 
 
Tjänsteresor 
Aktuell information om vad som gäller för tjänsteresor och konferenser finns på inslaget.  
 
Personal som är i riskgrupper 
Närmaste chef bör ha en individuell dialog med berörda medarbetare. Åtgärder som kan bli 
aktuella är arbete helt eller delvis hemifrån, anpassad förläggning av arbetstiden, tillfällig 
omfördelning av vissa arbetsuppgifter, extra skyddsåtgärder på arbetsplatsen samt 
lokalmässiga anpassningar. Åtgärderna får inte innebära en försämrad arbetsmiljö för 
kollegor, men åtgärderna kan komma att innebära att medarbetarna arbetar hemifrån i olika 
stor utsträckning baserat på deras förutsättningar och verksamhetens krav. För en del 
medarbetare går arbetet inte att utföra hemifrån och det medför att den anställde måste 
befinna sig på/arbeta på arbetsplatsen. 

Anställda har möjlighet att ansöka om semester, kompensationsledigt eller annan 
tjänstledighet. Sådan ledighet kan beviljas av närmaste chef och hanteras generöst vad gäller 
anställda som tillhör riskgrupper. 

Arbetsmiljön på Campus 
Vid arbete på Campus ställs höga krav på att arbetsmiljön är ordnad på så sätt att risken för 
smittspridning minimeras. Arbetsgivararen har huvudansvaret för att arbetsmiljön är trygg 
och säker. Alla anställda har också ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö bland annat 
genom att följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den 
försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. I rådande situation 
innebär det att alla anställda behöver vara uppmärksamma på att Folkhälsomyndighetens och 
Karlstads universitets riktlinjer följs. Anställda kan också behöva uppmärksamma närmaste 
chef på brister men även påminna kollegor och studenter som inte följer reglerna. Vidare bör 
anställda i största möjliga mån undvika att vara flera personer på samma kontor.  
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Övrigt 
Lokaler 
Gläntan och andra allmänna ytor  
Studenter uppmanas att om möjligt äta hemma eller utomhus, och då med cirka två meter 
mellan sig, alternativt nyttja befintliga caféer och restauranger. Studentpentryn och tillhörande 
mikrovågsugnar markeras upp med tydliga avståndsmarkeringar på golv och 
informationsskyltar. 
 
De möbler som finns i matsalen och Gläntan placeras på avstånd från varandra så att det inte 
är möjligt att sitta för tätt. 
 
Så långt det är möjligt planerar schemabokningen studenternas rast så att alla inte har rast 
samtidigt. 
 
För att minska risken för köer ska det om möjligt vara hög bemanning i caféer etc. Gläntan 
och caféer bör göra det möjligt att betala enkelt och se över hur köbildning kan undvikas.  
 
Det ska finnas tydlig information om att det finns sittplatser utomhus samt på andra ställen på 
campus där lunch och kaffe kan intas.  
 
Städning 
Daglig städning av toaletter med tömning av papperskorgar genomförs. Handtag och andra 
greppytor torkas av med alkaliskt rengöringsmedel.  
 
Det finns god tillgång till tvål, vatten och pappershanddukar på campus. 
 
Boka lokal för möten 
Möjlighet att boka s.k. allmänbokade lokaler i webbtjänsten ”boka lokal för möten” tas bort 
för personal. Det finns fortfarande möjlighet att boka ”fakultetsägda” lokaler och lokaler på 
plan fyra i hus 1 i tjänsten. Personal som inte hittar någon lämplig lokal att boka uppmanas 
kontakta schema@kau.se för hjälp med bokning.  
 
Möjligheten att boka lokaler och grupprum via nätet tas också bort för studenter. Studenter 
som tillhör en studentförening kan via Studentkåren lämna önskemål om att boka lokaler, om 
Studentkåren godkänner önskemålet om bokning kontaktar de schema@kau.se för att 
genomföra bokningen.  
 
IT 
IT-avdelningens reception har öppet mån-fre kl 8-16 (lunchstängt 12-13 fram till årsskiftet). 
Dock uppmanas alla att i första hand kontakta IT-avdelningen via mejl 2525@kau.se eller 
telefon 054-700 2525 för att minska risken för köbildning och smittspridning vid receptionen. 
 
Studentsupporten har öppet 11-13 varje dag i Välkomstcentret. Svarar även på telefon 054-
7001695 eller studentsupport@kau.se  
  
Öppna föreläsningar 
Vilka föreläsningar anses som öppna för allmänheten?  
Disputationer måste vara öppna för allmänheten, dessa hålls därför helt via zoom eller i stora 
lokaler där deltagarna är utspridda. Observera att disputationen ska kunna genomföras utan att 



8 (10) 
 

det blir trängsel vid pauser, in- och utpassering och så vidare. Max antal personer som får 
samlas är den gräns som för tillfället gäller för offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster, därefter måste överstigande antal deltagare medverka via Zoom. Prefekt 
beslutar om disputationen sker digitalt eller på campus och vilka åtgärder som då behöver 
vidtas.  
 
Övriga öppna föreläsningar 
Andra föreläsningar är sådana som vi väljer att ha öppna för allmänheten, till exempel alumni, 
gästforskare och liknande. Dessa ställs in tillsvidare eller hålls digitalt.  
 
Övriga öppna evenemang, tillexempel konferenser 
Hur konferenser och övriga evenemang ska genomföras beslutas av ansvarig arrangör i 
samråd med säkerhetschef.  
 
Föreläsningar som ej är öppna för allmänheten 
Föreläsningar som enbart är öppna för studenter tillhör inte kategorin offentliga eller öppna 
föreläsningar. Dessa omfattas inte av förbudet om offentliga tillställningar men fysisk 
distansering ska tillämpas. 
 
Nollning 
Hur nollningen genomförs är studentkårens ansvar. Om studentkåren befarar att nollningen 
eller enskilda aktiviteter i nollningen inte kan genomföras i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation uppmanar Karlstads universitet att aktuella 
aktiviteter inte genomförs alls eller genomförs på annat sätt.  
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Studentkåren och studentföreningarna måste beakta följande 
Vid träffar med fysisk närvaro ska fysisk distansering tillämpas och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följas.  
 
Undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt. 
 
Tillhandahålla god tillgång på tvål, vatten och pappershanddukar. 
 
Biblioteket 
Öppettider 
Bibliotekets öppettider är: 10.00-18.00 (mån-tor), 10.00-15.00 (fre-sön). Läsesalen är öppen 
för inpassering med KAU-kort under kvällstid. Förändrade öppettider informeras om på 
universitetets webbplats. 
 
Bemanning och servicenivå 
Personal bemannar informationsdisken på plan två. Ordinarie personal arbetar kl.10.00-15.00 
och biblioteksvärdar arbetar kl.15.00-18.00 samt på helger. 
 
Plexiglas har monterats framför informationsdiskarna.  
 
Bibliotekets personal är tillgänglig via digitala kanaler som chatt och zoom. 
 
Studieplatser 
Bibliotekets studieplatser är tillgängliga men i begränsad omfattning. Mer än varannan stol 
har tagits bort. Grupprummen är tillgängliga, men antalet stolar har glesats ut och maxantalet 
för varje grupprum är skyltat. Maxantalet får inte överstigas och det är heller inte tillåtet att 
flytta stolar. 
 
Regelbunden genomgång av lokalerna genomförs för att säkerställa att det inte möblerats om 
under dagen.   
 
Undervisning 
Bibliotekets undervisning i informationssökning m.m. sker helt och hållet via Zoom/Canvas. 
 
Skrivhandledning 
All skrivhandledning ges via Zoom, inklusive drop-in. 
 
Övriga åtgärder 
Märkning på golv med avståndsmarkering för att undvika att besökare står för tätt vid 
köbildning. 
 
Utökad städning och spritning av tangentbord, utlåningsautomater etc. Handsprit och 
våtservetter kommer att finnas att tillgå. 
 
Bemanning 
Arbetsstyrkan delas upp i två lag som varvar hemarbete med arbete på plats i biblioteket. 
 
Biblioteket Ingesund 
Tillämpar samma utgångspunkter som i Karlstad. 
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Håller öppet för besökare framförallt på eftermiddagar. På kvällar samt helger kommer 
studenter in i lokalen med passerkort. Vissa begränsningar har införts beträffande 
instrumentutlåningen.  
 
Hemarbete varvas med arbete på plats. 
 
 


