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Beslut om former för universitetets verksamhet och
restriktioner i syfte att hindra smittspridning av
coronavirussjukdom covid-19
Beslut
Linköpings universitet (LiU) beslutar
att

endast nödvändig fysisk närvaro i universitetets lokaler får förekomma, med beaktande av de restriktioner som framgår av bilaga,
från och med den 23 november 2020 till och med den 31 januari
2021.

att

genomförande av aktiviteter kopplade till vårterminens mottagningsverksamhet som infaller under ovan nämnda tidsperiod ska genomföras efter planering i särskild ordning - i dialog med studentkårerna.

att

tillgång till lokaler för genomförande av nödvändig verksamhet ska
vid behov prioriteras i följande ordning:
undervisning och examination i avslutande del av studenternas
utbildning under innevarande termin,
2. undervisning och examination som har betydelse för studenternas
förutsättning till progression i studierna,
3. sådana moment inom utbildnings- och forskningsverksamhet
som inte är möjliga, eller högst olämpliga, att genomföra på
distans eller i digital form,
4. övrig verksamhet.
1.

att

fakulteterna/området Utbildningsvetenskap uppdras att tillsammans,
inom ramen för arbetet vid processrådet för schemaläggning och
lokalbokning, vid behov revidera och precisera gällande riktlinjer för
prioritering av lokaler - med utgångspunkt i ovanstående beslutade
prioriteringsordning samt i gällande delegationsordningar.
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att

beredskap ska finnas i det fall att behov uppstår av att växla över även
nödvändig campusförlagd verksamhet till distansläge, som en
konsekvens av eventuella beslut eller rekommendationer från
regeringen och Folkhälsomyndigheten.

att

avsteg från kurs- och utbildningsplaner fortsatt tillåts vad gäller
former för undervisning och examination för att möjliggöra
omställning till digitalt genomförande och för att möta behovet av
lokaler för genomförande av nödvändig verksamhet i LiUs lokaler.
Beslut om sådana avvikelser fattas av berörd dekanus i enlighet med
vad som anges i, vid var tid gällande, rektorsbeslut.

att

LiU i alla delar av verksamheten ska dra nytta av goda erfarenheter av
digitala inslag i verksamheten.

att

den tidigare tillsatta arbetsgruppen, under ledning av prorektor och
med erforderlig studentrepresentation, uppdras att fortsätta sitt
uppdrag och därmed 1. samarbeta med Didacticum och övriga delar
av verksamheten som har i uppdrag att tekniskt och pedagogiskt
stödja digitalt genomförande av undervisning och examinationer, och
2 . i förekommande fall lämna förtydligande kommunikation till
verksamheten om förutsättningar och krav vid digitalt genomförande
av undervisning och examination.

att

den tidigare inrättadeArbetsgruppenför utbildnings- och studieadministrativafrågor, under ledning av den studieadministrativa
chefen, uppdras att fortsätta sitt uppdrag att samordna frågor från
verksamheten bland annat kring tolkning av regelverk, juridiska
aspekter samt dataskyddsfrågor och i de delar frågor berör digital
undervisning eller examination kommunicera stöd till verksamheten i
samråd med närmast ovan nämnda arbetsgrupp.

Beslutet träder ikraft den 23 november 2020 och gäller tillsvidare, dock som längst
till och med den 31 januari 2021.
Föreliggande beslut ersätter följande beslut: Successiv återgång till campusförlagd
verksamhet under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra smittspridning
av coronavirussjukdom covid-19 från den 4 juni 2020 samt Kompletterande beslut
om fortsatta restriktioner i verksamheten under hösten 2020 i syfte att hindra
smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 från den 29 september 2020.
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Ärendet
Den 15 juni 2020 upphävde regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) tidigare
utfärdad rekommendation om distansundervisning och därmed kunde bland annat
universiteten återgå till mer normal verksamhet. Den 4 juni 2020 beslutade LiUs
krisledning om formerna för en successiv återgång från distansläge till campusförlagd verksamhet under hösten 2020 med meddelade restriktioner som, efter
omprövning och kompletterande beslut den 29 september, reviderades med verkan
från och med den 1 november till och med den 31 januari 2021.
Den 29 oktober 2020 beslutade FHM, mot bakgrund av den ökande allmänna
smittspridningen i delar av landet, att införa lokala allmänna råd i bland annat
Östergötlands län och Stockholms län under perioden från och med den 29 oktober
till och med den 19 november 2020, vilket föranledde att även LiU fattade beslut om
temporära skärpta restriktioner som - under perioden från och med den 1 november
till och med den 22 november 2020 - ersatte beslutet från den 29 september 2020.
Länsstyrelsen i Östergötland beslutade den 29 oktober 2020 att meddela föreskrift
om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för mer
än 50 personer för att begränsa smittspridning av covid-19 för perioden från och
med den 1 november till och med den 22 november 2020. Föreskriften gjordes med
bemyndigande i förordningen (2020:114) omförbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar. Förordningen är endast tillämplig i
mindre delar av universitetets verksamhet men har hittills haft en normerande
effekt på LiUs gränsvärden vad gäller tillåtna gruppstorlekar vid fysisk närvaro i
verksamheten. Den 16 november 2020 aviserade regeringen ändringar i nyss
nämnda förordning som föreslås träda i kraft från och med den 24 november 2020,
med ett gränsvärde på åtta personer med bibehållet undantag för sittande publik.
Den 19 november meddelande Länsstyrelsen i Östergötlands län att man föreslagit
regeringen att det s k sittandeundantaget ska tas bort i den nationella regleringen,
vid fallet att så inte görs kommer länsstyrelsen utfärda föreskrift om gränsvärde satt
till åtta, utan undantagsmöjlighet i den lokala tillämpningen.
Den 19 november 2020 meddelande även FHM att de allmänna lokala råden för
Östergötland och Stockholms län förlängs för perioden från och med den 20
november till och med den 13 december 2020.

Skäl till beslut
Krisledningens bedömning av situationen utgår från en strävan att vidta rimliga och
adekvata åtgärder i syfte att underlätta för såväl medarbetare och studenter, som för
allmänheten att kunna följa FHMs allmänna råd vid pågående utbrott av covid-19.
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Mot bakgrund av att FHMs beslut den 19 november 2020 om förlängning av de
lokala allmänna råden för en längre tidsperiod än vad som först aviserades, bör
även LiU fortsatt upprätthålla skärpta restriktioner under motsvarande period i
syfte att fullfölja en gemensam kraftansträngning med övriga samhället för att
vända den oroväckande utvecklingen av den allmänna smittspridningen. Samtidigt
måste för LiUs del beaktas dels nödvändigheten av fysisk närvaro inom vissa delar
av verksamheten (till exempel vad gäller att säkerställa kvalitetsaspekter i undervisningen, att uppehålla rättssäkerheten vid examinationer, att upprätthålla viss
manuell hantering inom kritisk forskningsverksamhet, att få ut studenter i
arbetslivet för att möta till exempel behovet inom vården), dels behovet av fortsatt
omsorg om studenters och medarbetares studie- och arbetssituation i ett längre
perspektiv.
LiUs restriktioner är därmed resultatet av en intresseavvägning som innebär att
lärosätet i ett större samhällsperspektiv väljer att vidta åtgärder som bland annat
innebär att den förutsedda och önskade progressionen i den pågående successiva
återgången till campusförlagd verksamhet och ökade fysiska närvaron i
verksamheten avstannar under överskådlig period fram t o m den 31 januari 2021.
Mot bakgrund av denna intresseavvägning kommer LiU dock under perioden att
tillåta nödvändig verksamhet på plats i våra lokaler. Vid sådan fysisk närvaro måste
olika smittskyddsåtgärder vidtas, där den viktigaste åtgärden är att hålla avstånd.
Anpassade skyddsåtgärder kan behöva vidtas utifrån riskbedömning i det enskilda
fallet. LiU har ett ansvar att så långt som möjligt upprätthålla nödvändig
verksamhet i de delar som kräver fysisk närvaro i våra lokaler. Prioriteringsordningen för tillgång till lokaler revideras för att skapa de bästa förutsättningarna
för tillgång till lokaler för den nödvändiga verksamheten som, i enlighet med
ovanstående resonemang, behöver bedrivas i LiUs lokaler.
LiUs föreliggande beslut ges en sista giltighetsdag (31 januari 2021) som avviker
från giltighetstiden för FHMs beslut om lokala allmänna råd (13 december 2020 ).
Detta motiveras av att lärosätet så långt som möjligt vill undvika att byta
förhållningssätt under avslutande del av innevarande termin, i syfte att bidra till
bättre planeringsförutsättning i en situation som är svårförutsebar och krävande för
verksamheten. Vid behov av fortsatt skärpta restriktioner i ett längre perspektiv kan
förstås nu meddelade restriktioner behöva sträcka sig även för tiden efter den 31
januari 2021. Ett beslut om de allmänna förutsättningarna för vårterminens
genomförande är under beredning och beräknas fattas i början av december 2020.

Konsekvenser av beslutet
Nu föreliggande beslut avser styrning på övergripande nivå och kommer därmed
att, i alla led, ställa höga krav på chefs- och ledarskap samt medarbetarskap. Ansvar
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för bedömningar av olika aspekter måste ske i respektive del av verksamheten med
beaktande av de omständigheter som är kopplade till den enskilda delen av
verksamheten. Samtidigt är det angeläget att vara fortsatt uppmärksam i de
avseenden sådana bedömningar kan komma att få bäring på den prioriteringsordning för tillgång till lokaler som slås fast i beslutet. Det är av avgörande vikt att
alla tar individuellt ansvar för att göra väl avvägda bedömningar ur ett helhetsperspektiv i nuvarande läge samt agerar på ett sätt som medför att syftet och
intentionerna i föreliggande beslut effektueras i verksamheten. På så sätt ökar vi
förutsättningarna för att undvika att LiU tvingas införa än mer långtgående
restriktioner eller till och med stänga ner verksamhet.
I de delar upprätthållande av restriktioner föranleder formella beslut gäller
naturligtvis den ordning som framgår av gällande regelverk avseende vem som har
rätt att fatta beslut, och på vilket sätt detta görs. Den uppkomna situationen ger
också upphov till praktiska följdfrågor och behov av lokala avvägningar i
verksamheten. Stöd och vägledning kommer på sedvanligt sätt att tillhandahållas i
olika delar av LiUs organisation där den uppkomna frågan har sin naturliga
hemvist. Löpande information i särskilda frågor tillhandahålls kontinuerligt på
insidan.liu.se/ corona.

Handläggningen av beslutet
LiUs krisledning aktiverades den 9 mars 2020. Tjänstgörande beslutande chef är
prorektor Margareta Bachrack Lindström. Detta beslut har beretts inom krisledningsorganisationen och föredragande är stabschef Joakim N ejdeby. Beslutet har
föregåtts av information till universitetsledning, rektors ledningsråd (i vilken
studentrepresentation finns), den centrala samverkansgruppen samt studentkårerna.

e/4:JcUe?~
MargaM a Bachrack Lindström

Bilaga: Restriktioner fr o m den 23 november 2020 t o m den 31 januari 2021
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Restriktioner från och med den 23 november 2020 till
och med den 31 januari 2021
Allmänt i alla delar av verksamheten
•

•

•

Endast nödvändig fysisk närvaro i LiUs lokaler får förekomma. Som
huvudregel ska därför aktiviteter, möten, internat, konferenser, seminarier,
mässor, besök och dylikt ställas in, senareläggas eller hållas digitalt.
Vid nödvändig närvaro i LiUs lokaler ska fysisk distansering tillämpas:
o Tillämpliga riktvärden är att lokaler inte utnyttjas mer än till hälften
av ytan och vid placering av sittplatser ska personer kunna
upprätthålla minst en armlängds avstånd mellan sig, och om det går
ett avstånd på cirka två meter (mätt från centrum till centrum av
sittplatserna). Avstånd ska kunna upprätthållas under hela
genomförandet.
o Risken för att sammanlänka kontaktgrupper ska minimeras och
tillträde till lokaler ska ske på ett sätt så att så få personer som
möjligt träffas på vägen till och från lokalen.
o Som riktvärde för maximalt antal personer som samlas fysiskt ska
följande gälla (efter samråd med Region Östergötlands smittskyddsenhet), varvid man ska sträva efter att alltid minimera antalet:
■
50 studenter vid genomförande av examination i sal,
■
8-50 studenter vid genomförande av andra examinationer
och undervisningsmoment,
■
8 individer i den övriga verksamheten.
Tillträde till lokaler är begränsade utanför öppettiderna för biblioteken,
infocenter och registraturen. Studenter och medarbetare har tillträde till
LiUs lokaler med passerkort men förutsätts begränsa sin närvaro till
nödvändiga aktiviteter.

Enskilda medarbetares situation
•

Medarbetare ska, efter överenskommelse med närmaste chef1, övergå till
distansarbete i den utsträckning detta är möjligt med beaktande av:
o Att verksamhetens behov och arbetsuppgifternas art styr.

1 För medarbetare som omfattas av Arbetstidsavtalfor lärare gäller att dessa medarbetare kan
förlägga arbetet till annan plats än den ordinarie arbetsplatsen om arbetsuppgifterna så tillåter,
och efter samråd med prefekt eller den till vilken prefekten delegerat uppgiften.
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o

•
•

Att de medarbetare som befinner sig i distansläge under den
aktuella perioden kan ges möjlighet att växelvis arbeta på sin
arbetsplats om det föreligger trängande skäl ur fysiskt eller
psykosocialt arbets-miljöperspektiv. Detta sker i samråd med
närmaste chef.
o Att medarbetare som själva tillhör riskgrupp eller sammanbor med
person i riskgrupp bör, efter överenskommelse med närmaste chef,
så långt möjligt beredas möjlighet att arbeta på distans.
Alla icke verksamhetskritiska tjänsteresor ställs in.
Alla internationella tjänsteresor ställs in så länge Utrikesdepartementets
avrådan påverkar den planerade resan.

Utbildningsverksamheten
•

Examination och undervisning som är planerad att genomföras i LiUs
lokaler under perioden fram till och med den 31 januari 2021 som med
likvärdig kvalitet och bibehållen rättssäkerhet kan ställas om till digitalt
genomförande, ska genomgå sådan omställning. Respektive fakultet/
område ansvarar för att tillhandahålla vägledning inför sådant ställningstagande.
o alla förändringar av utbildningen som medför avsteg från gällande
kurs- eller utbildningsplan måste föregås av beslut av berörd
dekanus i enlighet med Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kursoch utbildningsplaner höstterminen 2020 med anledning av
coronavirussjukdom covid-19 (LiU-2020-001124) från den 29 juni
2020.

•
•

•

•
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De examinationer som är planerade genomförs enligt examinators
instruktion för det enskilda examinationstillfället.
I den mån en student själv tillhör riskgrupp, eller sammanbor med person i
riskgrupp, bör denne söka dialog med studievägledningen för att så långt
som möjligt söka lösningar för varje enskild situation.
Vid genomförande av disputationer får antalet besökare från allmänheten
som närvarar fysiskt inte överstiga det gränsvärde som vid var tid gäller
enligtforordningen (2020:114) omforbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar eller, om så är aktuellt,
länsstyrelsens lokala föreskrift om förordningens tillämpning där
disputationen äger rum.
Studenter som står inför att genomföra externt förlagd undervisning eller
examination så som examensarbeten, praktik, verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) och liknande, ska följa riktlinjer och rekommendationer
från värdorganisationen. I den mån riktlinjer eller rekommendationer skulle
leda till att studenter inte kan genomföra planerade moment ska studenten
söka dialog med exempelvis berörd studierektor, kursansvarig eller
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programansvarig (eller annan kontaktperson som respektive fakultet/
område hänvisar till) för att så långt som möjligt söka lösningar för varje
enskild situation.
För utresande studenter gäller enligt tidigare beslut (dnr LiU-2020-01654)
att samtliga utlandsförlagda delar av utbildningen som är hänförliga till
hästterminen 2020 är inställda.
För inresande studenter gäller:
o Med undantag av att inresande utbytesstudenter inte kommer att
kunna erbjudas platser på VFU, kommer de i mån av plats på sökta
kurser oförändrat att erbjudas studier vid LiU under hästterminen
2020. Huruvida studierna för denna grupp studenter kommer att
genomföras på campus, digitalt eller i ett blandformat, kommer att
följa av studenternas kursval, dvs om valda kurser ligger inom en
kategori kurser som ges på campus, digitalt eller i ett blandformat.
o Eftersom förutsättningarna för LiUs olika engelskspråkiga program
på grund- och avancerad nivå avsevärt skiljer sig åt (samläsning,
inslag av praktisk verksamhet, mm) gäller att respektive dekanus
beslutar huruvida och i vilken omfattning hästterminens undervisning kommer att ske på campus, digitalt eller i ett blandformat
för respektive program.
För uppdragsutbildningen gäller att i den mån externt förlagd uppdragsutbildning ska genomföras ska utbildningen utföras med ledning av de
riktlinjer och rekommendationer som meddelas från beställaren och med
hänsyn till de restriktioner i detta beslut som eventuellt är tillämpliga. I den
mån detta leder till att uppdrag inte kan genomföras ska lösningar sökas för
varje enskild situation.

Forskningsverksamheten
•

•
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En ökad restriktivitet i den fysiska närvaron gäller även inom forskningsverksamheten och endast nödvändig fysisk närvaro ska förekomma, i den
utsträckning som detta omfattas av de restriktioner som framgår ovan eller
påverkas av beslutad prioriteringsordning.
I den mån forskningsverksamhet utförs som externt förlagd verksamhet ska
denna utföras med ledning av de riktlinjer och rekommendationer som
meddelas från värdorganisationen, och med hänsyn till de restriktioner i
detta beslut som eventuellt är tillämpliga. I den mån detta leder till att
verksamhet inte kan genomföras ska lösningar sökas för varje enskild
situation.

