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Rektorsbeslut 
 
Nr 54/21 2021-04-26 Dnr C2021/257 
 

Ärende: Utbildning och övrig verksamhet under pågående pandemi  
 
Handläggare: Helena Pallin 
 
Bakgrund: 
Universitetet ska verka för minskad smittspridning under pågående pandemi. Samtidigt ska 
universitetet fortsätta att bedriva verksamheten med hög kvalitet, tillgänglighet och rättssäker-
het samt fullfölja universitetets arbetsmiljöansvar för medarbetare och studenter. 
 
För att möjliggöra planering för en ansvarsfull återgång till undervisning och examination på 
plats i Karlstads universitets lokaler på campus i Karlstad och på Musikhögskolan Ingesund 
Arvika behöver det fastställas vilka grupper som ska prioriteras i en succesiv återgång. För att 
underlätta planeringen för höstterminens kurser och program föreslås föreliggande beslut (RB 
54/21). Beslutet kan komma att revideras om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Region 
Värmland antar nya riktlinjer eller restriktioner som påverkar innehållet i detta beslut.  
 
MBL-information:  Information 2021-04-13  
 
Beslut 
Som huvudregel skall undervisning och examination fortsatt bedrivas på distans under höst-
terminen 2021. Vissa undantag kommer dock att kunna göras enligt nedan för att underlätta 
en successiv återgång till att bedriva undervisning och arbetet på campus. 
 
Universitetet följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och Region Värmlands föreskrifter, 
allmänna råd och restriktioner när det gäller covid-19 varför alla 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 lo-
kalens storlek, möjlighet till bibehållande av avstånd vid in- och utpassering, vid inlämning av 
examinationsuppgift och andra situationer där trängsel riskerar att uppstå. 

  
Avsteg från kurs- och utbildningsplaner kommer att tillåtas under höstterminen 2021 vad gäl-
ler former för examination i syfte att genomföra distansutbildning. Avsteg ska dokumenteras 
och prefekt ansvarar för att så sker. Prefekt ansvarar för att det finns tydliga rutiner för hur 
studenterna i god tid ges information om de avsteg som görs.  



När säkerhetschefen bedömer att det finns möjlighet att bedriva viss undervisning och exam-
ination på campus skall dekanen för respektive fakultet fatta beslut om vilka moment som pri-
oriteras inom respektive verksamheter. Prioriterade moment anges nedan.  

För läsperiod fyra ska moment tillhörande 1 och 2 planeras för undervisning och examination 
på campus. För läsperiod fem kan moment enligt 1, 2 och 3 planeras på campus. 

1. Examinationer och undervisning som är avgörande för studenternas progression och som 
måste genomföras på campus, samt undervisning och examination som är av sådan ka-
raktär att ett genomförande på distans inte uppfyller syftet. 

 
2. Undervisning för nybörjarstudenter på campusbaserade program på grund- och avancerad 

nivå̊ samt internationella studenter. 
 

3. Utöver detta kan undervisning och examination för studenter på program och kurser prio-
riteras utifrån särskilda omständigheter. En särskild omständighet kan till exempel vara 
att studenterna inte sedan de börjat sina studier deltagit i någon undervisning eller exam-
ination på campus. Respektive prefekt ska identifiera sådana särskilda omständigheter där 
det finns behov av att genomföra undervisning och examination på campus. 

 
Under tentamensperioderna ska i första hand ordinarie tentamen som faller in under punkt 1 
ovan, prioriteras på plats i Karlstads universitets lokaler på campus i Karlstad och på Musik-
högskolan Ingesund Arvika. Omexaminationer förläggs under tentamensperioderna endast i 
mån av plats och ska genomföras på samma sätt som ordinarie tentamen genomfördes. Omex-
aminationer kan därmed behöva genomföras utanför tentamensperioderna. 
 
För tillämpning och vägledning av beslutet hänvisas till bilaga, ”Frågor och svar - tillämpning 
av rektorsbeslut 54/21”. Bilagan tas fram utifrån samråd med smittskyddsläkare i Värmlands 
län. Observera att bilagan kan komma att revideras om nya rekommendationer, restriktioner 
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 26 april 2021 och beslut 165/20 och 30/21 upphör att gälla 

den 29 augusti 2021. 
 

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

I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Helena Pallin varit föredragande. Thomas Blom, pro-
rektor, 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. 
 
 
 
Johan Sterte 
  Helena Pallin 
 



  



Kopia av beslutet utsänt till: 
- Diariet 
- Fakulteterna 
- Avdelningar centrala stöd 
- Karlstad Studentkår 
 


