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GÖTEBORGS UNIVERSITET 

Inriktningsbeslut gällande universitetets verksamhet med 
anledning av corona-pandemin för sommar och hösttermin 
2021 

Bakgrund 
Med anledning av den rådande corona-pandemin har universitetet infört anpassningar i 
verksamheten för att undervisning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd ska kunna 
genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Det har inneburit att verksamheten sedan den 17 
mars 2020 till stor del har bedrivits digitalt och på distans, med löpande anpassningar utifrån 
rådande smittläge. Så snart de nationella och regionala restriktionerna upphör kommer även 
universitets restriktioner att lyftas, vilket då kommer att meddelas av rektor.  

Den 5 november 2020 beslutade rektor om ett inriktningsbeslut för universitetets verksamhet 
från och med vårterminen 2021 (GU 2020/2832). Där angavs att ett förnyat ställningstagande 
skulle göras senast under april månad.  

Universitetet hyser förhoppningar om att hösten kommer att innebära en gradvis och 
kontrollerad återgång, till mer ordinarie verksamhet för studier och arbete. I och med de 
påbörjade världsomfattande vaccinationerna mot covid-19 finns förutsättningar för en 
hösttermin med färre och lättare restriktioner vilket medger en stegvis återgång till 
campusbaserad verksamhet. En sådan återgång behöver förutom anpassning till rådande 
restriktioner baseras på en bedömning av vilka verksamheter som behöver prioriteras. 
Samordning mellan enheter är nödvändig avseende närvaro i universitetets lokaler. Det är i 
nuläget inte möjligt att förutse smittläget när höstterminen inleds och i vilken grad det kan 
finnas kvar nationella och regionala restriktioner. Det innebär att det i planeringen även 
fortsatt måste finnas en förberedelse för olika scenarier och för att snabbt hantera skiftande 
förutsättningar. I det följande beskrivs två alternativa scenarier med fortsatta restriktioner. Det 
ena ett läge med lättare restriktioner, vilket kommer att innebära en successiv tillbakagång till 
ordinarie verksamhet. Det andra scenariot tar höjd för att merparten av restriktionerna kvarstår 
eller återupptas. Detta beslut klargör vilka principer universitetet kommer att arbeta utefter vid 
respektive scenario.  

Universitetets studenter och anställda uppmanas att löpande hålla sig informerade om aktuellt 
läge via Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens webbplatser, samt 
universitetets interna webbplatser Medarbetarportalen och Studentportalen, varifrån det även 
länkas till relevant information hos andra myndigheter. 
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Beslut 
Mot bakgrund av ovanstående beslutar rektor följande för sommaren och höstterminen 2021: 

Sammanfattningsvis: 
När restriktionerna lättar är inriktningen att universitetet successivt återgår till 
campusbaserad verksamhet och fysisk närvaro på arbetsplatsen.  

Så länge merparten av restriktionerna kvarstår alternativt återupptas är inriktningen för 
sommar och hösttermin 2021: 

• Universitetet kommer fortsatt att bedriva en stor del av verksamheten digitalt och på
distans.

• Universitetet fortsätter med tillfälligt hemarbete och fortsatt restriktivitet med resor.
• Vid all verksamhet i universitetets lokaler ska medarbetare, studenter och allmänhet.

hålla avstånd och undvika trängsel.
• Alla sammankomster och all verksamhet ska genomföras på ett sätt så att

smittspridning kan begränsas.

Detta innebär att, fram till höstterminens start, får som huvudregel inga grupper som samlas 
fysiskt omfatta fler individer än vad som skulle vara tillåtet vid en tillämpning av förordning 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(oavsett om förordningen är direkt tillämplig i den enskilda situationen eller ej), eller vad som 
vid varje tid gäller enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner, samt 
Folkhälsomyndighetens rapport 
(S2021/03940) "Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta 
anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19". 

I all campusbaserad verksamhet ska dels en bedömning göras av risken för smittspridning, 
dels tillräckliga åtgärder vidtas för att undvika smittspridning. 

Detta rektorsbeslut ersätter tidigare inriktningsbeslut (GU 2020/2832) och gäller från och 
med sommaren fram till höstterminens slut. 

Anpassad återgång till campusförlagd utbildning 
De verksamheter och studenter som bör prioriteras för utbildning på plats är, utan inbördes 
rangordning: 

• Examinationer som inte är möjliga, eller olämpliga att genomföra på annat sätt än
genom fysisk närvaro.

• Undervisningsmoment med estetiska, praktiska, laborativa inslag samt fältstudier.
• Verksamhetsförlagd utbildning.
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• Introducerande moment för studenter som startar sin utbildning.1
• Studenter som inlett sin utbildning under distansläget.
• Studenter som genomför avslutande läsår.
• Internationella studenter som är på plats i Sverige.

Alla aktiviteter som innebär/kräver fysisk närvaro ska samordnas inom fakulteterna. För 
utbildningar och aktiviteter som berör flera fakulteter ska samordning ske mellan fakulteterna 
och där tillämpligt även med universitetsbiblioteket, gemensamma förvaltningen och/eller 
Chalmers, samt andra aktörer där det är aktuellt. Fastighets- och serviceenheten vid 
gemensamma förvaltningen ska bistå i fakulteternas planerings- och samordningsarbete. 

När restriktionerna lättar är inriktningen en successiv återgång till campusbaserad verksamhet 
utifrån behov och praktiska förutsättningar vid varje fakultet och utbildning. 

Så länge merparten av restriktionerna kvarstår alternativt återupptas är inriktningen även 
fortsatt en anpassad och begränsad campusförlagd utbildning, utifrån behov och praktiska 
förutsättningar vid varje fakultet och utbildning. Detta gäller utbildning på samtliga nivåer. 
För studenter i riskgrupp gäller det som anges i särskilda riktlinjer2.  

Internationella programutbildningar och kurser för inkommande utbytesstudenter 

Internationella program och kurser för inkommande utbytesstudenter ges som huvudregel på 
campus, med inslag av digitala moment. För internationella studenter som på grund av 
reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige ska, om möjligt, 
undervisningen genomföras digitalt.  

Anpassad återgång för medarbetare 
Chef beslutar om tillfälligt hemarbete, respektive närvaro på arbetsplatsen. För chefer bör 
följande utgöra vägledning:  

• Verksamhetens behov och arbetsuppgifternas art styr.
• De medarbetare som kommer att fortsätta med tillfälligt hemarbete, bör ges möjlighet

att växelvis vara på arbetsplatsen. Fortsatt tillfälligt hemarbete förutsätter att
medarbetaren håller regelbunden kontakt med sin chef och övriga verksamheten.

• Medarbetare som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör, efter
överenskommelse med närmaste chef, så långt det är möjligt fortsatt beredas möjlighet
till tillfälligt hemarbete.

När restriktionerna lättar är det universitetets ambition att medarbetare ska återgå till ökad 
fysisk närvaro vid arbetsplatsen. 

1 I introducerande moment ingår även sociala arrangemang på campus. 
2 Riktlinjer och hantering av studenter i riskgrupp/är vårdnadshavare för barn under 12 år i riskgrupp 
med anledning av covid-19 (GU 2020/2020) 
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Så länge merparten av restriktionerna kvarstår alternativt återupptas är inriktningen att 
universitetets medarbetare även fortsättningsvis arbetar hemifrån, se vägledning ovan. 

Möten och resor (inkl. utlandsstudier) 
För studier och praktik utomlands gäller att sådana medges under förutsättning att det ligger i 
linje med UD:s reserekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor, att 
mottagande lärosäte/motsvarande är beredda att ta emot studenten samt att det 
överensstämmer med mottagande lands inresebestämmelser och övriga riktlinjer. I 
förekommande fall kan även hänsyn behöva tas till begränsande bestämmelser hos den part 
som finansierar utbytet. Med avseende på UD:s reserekommendationer så tydliggörs här att 
det är universitetets uppfattning att studier och praktik utomlands kan genomföras vid UD:s 
lägre avrådansnivå3. Avsteg från denna linje ska beslutas av prefekt efter samråd med dekan. 

När restriktionerna lättar är inriktningen att möten, resor och utlandsstudier medges i den 
utsträckning det är möjligt.  

Så länge merparten av restriktionerna kvarstår alternativt återupptas är inriktningen att inte 
genomföra internationella tjänsteresor så länge UD:s rekommendationer har inverkan på 
resan. Som huvudregel gäller i detta fall även fortsättningsvis avrådan från icke nödvändiga 
internationella resor. Närmaste chef (med ansvar för arbetsmiljö) avgör vad som är en 
nödvändig resa. Digitala alternativ till större fysiska möten uppmuntras. 

Eftersom förutsättningarna snabbt kan komma att förändras är det av yttersta vikt att student i 
samråd med studievägledare/motsvarande har en alternativ plan att falla tillbaka på om 
utlandsvistelsen behöver ställas in eller avslutas i förtid.  

Ansvar och beslut 
När behovet av inriktningsbeslut rörande restriktioner upphör kommer universitetet återgå till 
beslutsfattande i enlighet med universitetets delegationsordning. Rektor kommer meddela när 
så sker. Beslut om tidplan för återgång till campusbaserad verksamhet fattas av prefekt/motsv. 
efter samråd med dekan/motsv. Vid successiv återgång ska riskbedömning göras och 
dokumenteras.  

Så länge restriktionerna kvarstår alternativt återupptas är inriktningen att dekanen, 
överbibliotekarien och universitetsdirektören med beaktande av och inom ramen för detta 
beslut kan fatta beslut om fakultetsgemensamma riktlinjer eller motsvarande. Beslut om 
prioriterad campusbaserad verksamhet fattas av prefekt efter samråd med dekan. Dessa beslut 
kan inte delegeras vidare. 

Dekan och prefekter inom varje fakultet ansvarar för att samordning sker inom fakulteten och 
där tillämpligt även med andra fakulteter, universitetsbiblioteket, gemensamma förvaltningen 

3 Närmare om UD:s nivåer av avrådan: UD kan avråda från icke nödvändiga resor (den lägre 
avrådansnivån), vilket innebär turist- och besöksresor; eller från alla resor, vilket även inkluderar 
arbetsresor och alla andra resor. För mer information, se UD:s webbplats: 
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/vad-innebar-avradan/  
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och/eller Chalmers, samt andra aktörer där det är aktuellt. Samma gäller för motsvarande 
linjefunktioner vid universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen. Samtidigt som 
utrymme ges för verksamhetsnära anpassningar och ställningstaganden är det viktigt att det 
inte blir alltför stor skillnad i förutsättningar för universitetets medarbetare och studenter. 
Fastighets- och serviceenheten vid gemensamma förvaltningen ska bistå verksamheterna i 
planerings-och samordningsarbetet. 

Den som i enlighet med rektors delegationsordning fattar beslut om kursplaner har även 
fortsättningsvis rätt att fatta beslut om tillfälliga ändringar av undervisningsformer och 
examination om det anses nödvändigt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Samråd med institutionsråd enligt universitetets arbetsordning ska genomföras före beslut. 
Samlingsbeslut på institutionsnivå uppmuntras. Om beslut om tillfällig ändring av kursplan 
behöver göras så ska det dokumenteras, diarieföras och kommuniceras till berörda studenter.4 

Närmaste chef ansvarar för att göra bedömningen av och beslutar om vilka medarbetare som 
kan arbeta hemifrån och vilka som behöver vara på plats samt för planeringen av möjlig ökad 
fysisk närvaro vid arbetsplatsen över tid. Närmaste chef ansvarar för att samordning sker med 
relevanta enheter/motsvarande när det gäller samtliga medarbetares, studenters och besökares 
vistelse i universitetets lokaler för att undvika trängsel. 

Nya ställningstaganden 
Detta beslut kan komma att revideras, allteftersom nya nationella och/eller regionala 
rekommendationer lämnas. När behovet av inriktningsbeslut upphör, kommer rektor fatta 
beslut om det. 

4 Mer information om tillfälliga ändringar i kursplan och vilken dokumentation som behövs för detta 
finns i den studieadministrativa handboken https://medarbetarportalen.gu.se/studieadministration/sah-
grund-avancerad-niva/covid19/studieadministrativa-anpassningar/ 
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