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Beslut om undantag avseende universitetets
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Linnea Stålstam
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Universitetsdirektör
Universitetsjurist
Student
Student
Student
Sekreterare

Ordförande

Föredragande
Daniel Andersson, Lisa Redin

Bakgrund/Motivering
Rektor har den 16 juni 2020 beslutat att alla publika arrangemang med Umeå universitet som
arrangör eller medarrangör ställs in eller ersätts med alternativa former.
Beslutet omfattar publika arrangemang, event, tillställningar, vernissager eller liknande som till
skillnad från löpande verksamhet arrangeras kortvarigt. Dessa tillställningar och arrangemang
ställs in eller ersätts med alternativa former t.o.m. 7 januari 2021
På Umeå universitets hemsida anges:
”Regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 50 personer vid allmänna
sammankomster och allmänna tillställningar gäller i dagsläget tills vidare. Beslutet om att inte
genomföra publika arrangemang förlängs fram till årets slut, med anledning av att
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller till årets slut. Det här innebär bland
annat att Välkomstmässan för nya studenter i september inte kan genomföras i fysisk form och att
Årshögtiden i oktober skjuts upp till 2021. Inte heller Vetenskapsluncher, Fika efter en forskare
och Kultur på campus kan genomföras i vanlig form.”
Begreppet ”publika arrangemang” avser inte universitetets kärnverksamhet utbildning av
studenter på grund- eller avancerad nivå, utbildning på forskarnivå eller forskning. Umeå
universitet har dock andra publika verksamheter, bl.a. Bildmuseet, Curiosum samt
Universitetsbiblioteket.
Musei- och biblioteksverksamhet omfattas inte av regeringens begränsning av antalet deltagare,
men måste anpassa sin verksamhet för att minska risken för smittspridning. Beslutet innebär att
öppethållande av Curiosum, Bildmuseet och Universitetsbiblioteket inom Umeå universitetet inte
omfattas av förbudet mot publika arrangemang. I syfte att förhindra smittspridning är det viktigt
att verksamheterna vid Umeå universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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Beslut
Rektor beslutar om undantag från beslut den 16 juni 2020 om att alla publika arrangemang med
Umeå universitet som arrangör eller medarrangör ställs in eller ersätts med alternativa former till
och med den 17 januari 2021 (FS 1.1-1062-20). Undantaget gäller
publika arrangemang, riktade till universitetets studenter, skolelever och yngre barn
studentkårernas informationskampanjer i universitetets lokaler om kårernas verksamhet
samt kårernas introduktion och välkomnande av nya studenter på campus under höstterminens
inledning, den s.k. mottagningsverksamheten,
verksamheterna och öppethållandet vid Curiosum, Bildmuseet och Universitetsbiblioteket.
Ovanstående undantag gäller under förutsättning av verksamheten och arrangemangen anpassas
för att minska risken för smittspridning. Umeå naturvetar- och teknologkår anför att de inte
stödjer den av Umeå studentkår inkomna skrivelsen till ärendet.

Katrine Riklund
Ordförande

Expedieras till:
Fakulteter
Lokalförsörjningsenheten
Sevice
Lärarhögskolan
Studentkårerna
UmuB
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