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Beslut med anledning av covid-19 avseende 

perioden 9 februari till och med 5 juni 2022 

Bakgrund 
För närvarande pågår spridning av covid-19 i samhället. Universitetet följer regeringens, 

Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens föreskrifter, allmänna råd och 

rekommendationer när det gäller covid-19. Universitetet reviderar sina beslut om nya 

rekommendationer föranleder detta. Beslut sker bland annat med utgångspunkt i de löpande 

dialogerna universitetet för med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. En nationell 

vaccinationskampanj pågår och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan 

vaccinerar sig mot covid-19 för att skydda mot allvarlig sjukdom och död. 

Den 3 februari 2022 meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att merparten av de 

nationella restriktioner som för närvarande gäller, ska avvecklas från och med den 9 februari. 

Därtill gäller beslut av regeringen till och med den 14 februari om att endast arbetstagare inom 

staten som är nödvändiga för att bedriva myndighetens verksamhet ska befinna sig i myndighetens 

lokaler. Återgången till arbetsplatsen samt tillbakagången till undervisning och examination 

utifrån normala bestämmelser ska ske succesivt. 

Rektor beslutade den 9 december 2021 (FS 1.1-821-21) om universitetets åtgärder och 

anpassningar med anledning av covid-19 för perioden från 8 december och tills vidare. Utifrån de 

nya restriktionerna behöver beslutet från den 9 december upphävas och ersättas av detta beslut. 

Föreliggande beslut avser hela kvarvarande del av vårterminen 2022 till och med den 5 juni. 

Inriktningen är att det inte behövs ett särskilt rektorsbeslut för perioden därefter. Denna 

bedömning kan komma att ändras om förutsättningarna förändras. 

Beslut 
Rektor beslutar följande för perioden från och med den 9 februari 2022 till och med 5 juni 2022.  

Allmänna smittskyddsåtgärder 
Samtliga medarbetare och studenter ska följa gällande nationella och regionala föreskrifter, 

rekommendationer och allmänna råd. För närvarande innebär det bland annat att den som 

upplever symptom ska stanna hemma.  

Ej vaccinerade personer ansvarar själva för att hålla avstånd till andra personer samt undvika 

platser med trängsel. Det föreligger inget krav att verksamheten ska anpassas utifrån att personer 

ej är vaccinerade. 

Om nationella eller regionala bestämmelser ändras så gäller de nya bestämmelserna i tillämplig 

omfattning vid Umeå universitet utan att det krävs ett särskilt beslut om detta.  

Medarbetare och anställning 
Ansvarig chef ska i dialog med medarbetare planera för en gradvis återgång till arbetsplatsen. 

Återgången till arbetsplatsen ska inledas den 15 februari och vara genomförd senast den 14 mars. 
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Undervisning och examination 
Fram till och med den 28 februari ska fakulteter och Lärarhögskolan i samråd med institutioner se 

över möjligheten till att minska antalet större föreläsningar (mer än 50 studenter) och ersätta med 

digitala föreläsningar. Därtill ska smittskyddsåtgärder vidtas i samband med salstentamina för att 

minska risken för smittspridning. Fakulteter och Lärarhögskolan har också till uppdrag att i 

samråd med institutioner se över möjligheterna att erbjuda extra provtillfällen utifrån regeringens 

och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Från och med den 1 mars finns inga begränsningar utifrån covid-19 för genomförande av 

undervisning och examination. Inget krav föreligger att ställa om pågående eller redan planerade 

kurser från digitalt genomförande utan fysisk närvaro, till de ordinarie undervisnings- och 

examinationsformer som föreskrivs enligt gällande kursplan.  

Rektor beslutade den 23 november 2021 (FS 1.1-2401-21) avseende vårterminen 2022 att 

studenter som genomför extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd 

utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från huvudman. Detta 

inkluderar huvudmans eventuella riktlinjer avseende ej vaccinerade personer. Detta beslut gäller 

även fortsättningsvis. 

Från och med sommaren 2022 med start den 6 juni ska all undervisning och examination 

(inklusive disputationer) återgå till att följa ordinarie regelverk om inget annat framgår av senare 

beslut. 

Avsteg respektive flytt i kursplan eller utbildningsplan 
Beslut om avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer har fattats av 

rektor i särskild ordning den 14 januari 2022 (FS 1.1-72-22) och gäller till och med 5 juni 2022. 

Därutöver ska även möjligheten till avsteg från utbildningsplan samt flytt av kurs, modul, 

provtillfälle (både inom och utom ordinarie terminstid) fortsätta att gälla till och med 5 juni 2022. 

Sådan flytt eller sådana avsteg ska i förekommande fall genomföras enligt de former som finns 

föreskrivna i tidigare beslut (senast från 15 september 2021, FS 1.1-821-21). 

Beslutet har fattats av rektor Hans Adolfsson efter föredragning av utredare Carl Larsson. 

 
Hans Adolfsson 
Rektor 
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