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Ärendemening Reviderad anvisning om tillämpning av rektors inriktningsbeslut (GU 
2020/2832) gällande universitetets verksamhet med anledning av 
Coronapandemin för höstterminen 2021. 

Bakgrund och 
beslutsunderlag 

Med anledning av regeringens öppningsplan, som presenterades den 28 maj 
och inleddes den 1 juni, så kompletterades rektors inriktningsbeslut med en 
särskild anvisning för att underlätta den återgång till campusbaserad 
verksamhet som regeringens plan medger. Den 7 september aviserade 
regeringen övergång till steg 4 i öppningsplanen, vilket innebär att ytterligare 
restriktioner lyfts. Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med 
anledning av covid-19 (innefattande krav om att möjliggöra att människor kan 
hålla avstånd och undvika trängsel) upphör i sin helhet från den 29 september. 
Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- 
och folkhälsoperspektiv. Med anledning av de lyfta restriktionerna föreslås 
rektor fatta beslut om reviderad anvisning om tillämpning av inriktningsbeslut 
för höstterminen 2021, se vidare PM, bilaga 1. 

Föredragande Sara Dahlberg 

Beslutas att fastslå anvisning om tillämpning av inriktningsbeslut för hösten 2021 enligt 
förslag, innebärande att den stegvisa återgången till i huvudsak 
campusbaserad verksamhet fortsätter enligt plan, med målet att återgången 
ska vara genomförd senast under oktober månad; 
 
att avseende kurs- och utbildningsplaner gäller att från 1 november ska 
undervisning och examination ske enligt ordinarie kursplan. Avsteg från 
ordinarie kurs- och utbildningsplan kan av prefekt medges även efter 1 
november avseende undervisnings- och/eller examinationsformer för kurser 
som startat före 1 november eller för kurser där studenter redan meddelats att 
utbildningen inte kommer ske enligt ordinarie kursplan. Avsteg som görs ska 
även fortsättningsvis dokumenteras. Från och med vårterminen 2022 återgår 
universitetet helt till ordinarie regelverk avseende kurs- och utbildningsplaner; 
 
samt  
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att återgång till fysisk närvaro på arbetsplatsen sker enligt följande,med 
målsättningen att en i huvudsak campusbaserad verksamhet ska genomförd 
senast under oktober måna: 
 
• 29 september – 31 oktober inleds en återgång till fysisk närvaro på 
arbetsplatsen.  Under perioden tillåts fortsatt hemarbete, under förutsättning att 
det fungerar med hänsyn till verksamhetens behov och förutsättningar. Chef 
avgör. 
• 1 november – 31 december sker en ytterligare upptrappning av fysisk närvaro 
på arbetsplatsen. Chef beslutar i enlighet med verksamhetens behov och 
förutsättningar. 
• Från 1 januari 2022 planeras återgången till ordinarie närvaro på 
arbetsplatsen vara helt genomförd.  
 
 
 
………………………………………. / Eva Wiberg, rektor 
Efter påseende av stf universitetsdirektör. I beredningen har representant för 
Göteborgs universitets studentkårer deltagit. 
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Förslag till reviderad anvisning om tillämpning av rektors inriktningsbeslut (GU 
2020/2832) gällande universitetets verksamhet med anledning av 
Coronapandemin för höstterminen 2021. 
 

Bakgrund 

Med anledning av 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. Den 22 april 
2021 fattade rektor inriktningsbeslut gällande universitetets verksamhet med anledning av 
Coronapandemin för sommar och hösttermin 2021 (GU 2020/2832). I beslutet framgår att: ”När 
restriktionerna lättar är inriktningen en successiv återgång till campusbaserad verksamhet utifrån 
behov och praktiska förutsättningar vid varje fakultet och utbildning. ” samt att: ”När restriktionerna 
lättar är det universitetets ambition att medarbetare ska återgå till ökad fysisk närvaro vid 
arbetsplatsen.” 

Regeringen presenterade den 28 maj 2021 en plan för hur och när de råd som givits till allmänheten 
och restriktionerna som har införts i Sverige under pandemin kan anpassas för att så småningom helt 
upphävas, vilket innebär att lättnader införts per 1 juni 2021. Den 7 september aviserade regeringen 
övergång till steg 4 i öppningsplanen, vilket innebär att ytterligare restriktioner lyfts. Föreskrifter och 
allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 (innefattande krav om att 
möjliggöra att människor kan hålla avstånd och undvika trängsel) upphör i sin helhet från den 29 
september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och 



2 (3) 

folkhälsoperspektiv. Den 9 september beslutade regeringen att uppdraget till statliga myndigheter att 
vidta ytterligare åtgärder för att öka antalet anställda som arbetar hemifrån förlängs till den 28 
september, för att därefter upphöra. Regeringens nya besked från den 7 och 9 september föranleder 
inte behov av ändring av nuvarande inriktningsbeslut från den 3 juni1, men rektor förtydligar nu med 
denna anvisning hur verksamheten vid universitetet tar nästa steg i återgången till verksamhet utan 
restriktioner.  

 

Ärendet 

En ansvarsfull återgång till campusbaserad verksamhet inleddes under sommaren och kan nu gå in i 
nästa fas. Från och med höstterminens start ska en anpassad stegvis återgång ske, i enlighet med 
respektive verksamhets förutsättningar och planering. Målsättningen sedan innan är att återgången till 
en i huvudsak campusbaserad verksamhet ska vara genomförd senast under oktober månad. I den 
stegvisa återgången ska studenternas behov av fysisk studie- och lärmiljö samt studiesocialt 
sammanhang särskilt beaktas. 

När föreskrifter och allmänna råd riktade till verksamheter upphör den 29 september, kvarstår inte 
längre krav på universitetet att ha särskilda anvisningar om avståndshållande i universitetets lokaler. 
Folkhälsmyndighetens allmänna råd om ett individuellt ansvar att undvika trängsel kommer kvarstå för 
ovaccinerade, vilket är särskilt viktigt i studiemiljöer och bibliotek samt andra typer av lokaler där 
många personer vistas samtidigt. Även fortsatt gäller att studenter och medarbetare ska stanna 
hemma vid symptom.  

Avseende kurs- och utbildningsplaner: Från 1 november ska undervisning och examination ske enligt 
ordinarie kursplan. Avsteg från ordinarie kurs- och utbildningsplan kan av prefekt medges även efter 1 
november avseende undervisnings- och/eller examinationsformer för kurser som startat före 1 
november eller för kurser där studenter redan meddelats att utbildningen inte kommer ske enligt 
ordinarie kursplan. Avsteg som görs ska även fortsättningsvis dokumenteras, diarieföras och 
kommuniceras till berörda studenter. Från och med vårterminen 2022 återgår universitetet helt till 
ordinarie regelverk avseende kurs- och utbildningsplaner. 

Avseende fysisk närvaro på arbetsplatsen: Den fortsatta återgången till fysisk närvaro på 
arbetsplatsen sker enligt följande, med målsättningen att en i huvudsak campusbaserad verksamhet 
ska vara genomförd senast under oktober månad: 

• 29 september – 31 oktober inleds en generell återgång till fysisk närvaro på arbetsplatsen. Under 
perioden tillåts fortsatt hemarbete, under förutsättning att det fungerar med hänsyn till verksamhetens 
behov och förutsättningar. Chef avgör. 

 
1 GU 2020/2832 Reviderat inriktningsbeslut gällande universitetets verksamhet med anledning av 
Coronapandemin för sommar och hösttermin 2021. 
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• 1 november – 31 december sker en ytterligare upptrappning av fysisk närvaro på arbetsplatsen. Chef 
beslutar i enlighet med verksamhetens behov och förutsättningar. 

• Från 1 januari 2022 planeras återgången till ordinarie närvaro på arbetsplatsen vara helt genomförd.  

Löpande information i särskilda frågor tillhandahålls kontinuerligt på student- och 
medarbetarportalerna. 

Beredning av beslutet 

GU:s bedömargrupp för krishantering med anledning av Corona-pandemin aktiverades den 28 
februari 2020. Detta beslut har beretts inom bedömargruppen och föredragande är chefsjurist Sara 
Dahlberg. 

Beslutet har föregåtts av diskussioner i universitetsledning och rektors ledningsråd (båda i vilka 
studentrepresentation ingår), samt med personalorganisationerna. 
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