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Bakgrund/Motivering
För närvarande pågår spridning av covid-19 i samhället. Universitetet följer regeringens och
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer när det gäller covid-19.
Därutöver fattar rektor nödvändiga beslut. Universitetets ambition är att undervisning och
examination i så stor utsträckning som möjligt ska kunna genomföras som planerat. Samtidigt
arbetar lärosätet med att förhindra smittspridning.
Rektor beslutade den 17 december 2020 om vilka anpassningar av verksamheten som är
nödvändiga till följd av pandemin för tiden 18 december 2020 till och med vårterminens slut den 7
juni 2021. Gällande Universitetsbiblioteket anger beslutet att ”Universitetsbiblioteket håller
fortsatt öppet men vidtar vid behov ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning”.
Avseende publika arrangemang framgår av beslutet att ”Bildmuseets och Curiosums verksamheter
riktade mot grupper av förskolebarn och skolelever kan fortsatt genomföras, under förutsättning
att Folkhälsomyndighetens och regeringens gällande föreskrifter och allmänna råd samt det
rådande smittläget gör det möjligt att sådan verksamhet fortgår” (Dnr: FS 1.1-2617-20).
Rektor beslutade den 18 januari 2021 om tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor
och grupprum samt öppettider.
Utifrån en fortsatt hög smittspridning i samhället och för att svara upp mot de ökade krav som det
rådande pandemiläget kräver bör beslutet förlängas för att gälla till och med den 27 juni 2021 då
Universitetsbibliotekets sommaröppettider träder i kraft.
Detta beslut kan komma att revideras i det fall det utfärdas nya eller reviderade nationella eller
regionala föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer.
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Gällande Bildmuseets och Curiosums undantag avseende verksamheter riktade mot grupper av
förskolebarn och skolelever regleras det i beslut av rektor 18 januari 2021 (med giltighetstid till
den 28 mars 2021).

Beslut
Rektor beslutar för perioden från och med den 9 mars 2021 till och med den 27 juni 2021 att
•

•
•
•

Universitetsbibliotekets studieytor, Medicinska bibliotekets studieytor samt
grupprummen i Universum stängs, undantaget de bokningsbara resursrum som kan
användas av studenter som har behov av läs- och skrivstöd,
uppdra till överbibliotekarien att besluta om begränsade öppettider för
universitetsbibliotekets lokaler inklusive filialer,
möjligheten att boka Universitetsbibliotekets grupprum upphör,
biblioteken är öppna för lån och återlämning samt tillgång till referenslitteratur samt
bokade besök i bevakad läsesal för att ta del av forskningsmaterial med restriktioner.
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