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Rektorsbeslut 
 
Nr 30/21 2021-03-01 Dnr C2021/257 
 

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. 
 
För att möjliggöra en planering för sommarterminen 2021 behöver tidigare fattat beslut om 
examination och undervisning förlängas. Detta beslut kompletterar därför tidigare fattat beslut 
om examination och undervisning (RB 165/20) och ersätter det tidigare förlängningsbeslutet 
(RB 178/20). 
 
MBL-information:  Information 2021-03-01 
 
Beslut 
Universitetet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer när det gäller covid-19. Därutöver beslutar rektor att 

 
- Beslutet att undervisning och examination som huvudregel ska genomföras i 

distansform (punkt 1 RB 165/20) ska gälla till och med 29 augusti 2021. VFU ska vara 
undantagen huvudregeln om distansform.  
 

- Examinationer och moment som genomförs på plats i Karlstads universitets lokaler på 
Campus i Karlstad och på Musikhögskolan Ingesund Arvika ska föregås av en 
riskbedömning av säkerhetschef. Bedömningen ska göras utifrån lokalens storlek, 
möjlighet till bibehållande av avstånd vid in- och utpassering, vid inlämning av 
examinationsuppgift och andra situationer där trängsel riskerar att uppstå. 
 

 
Beslutet träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller tills vidare.  
 

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


