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Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen
av coronavirussjukdom covid-19
Beslut
Linköpings universitet(LiU)fattar nedanstående beslut med anledning av
utvecklingen av spridningen av Coronasjukdom covid-19 i Sverige samt mot
bakgrund av beslut och relcommendationerfrån Folkhälsomyndigheten, regeringen
samt hälso- och sjukvården.
Med anledning av statsministerns uppmaning per den i5 mars 2020, att alla som
kan ska jobba hemma,fattas följande beslut:
•
•

•

•

•
•

•

chefer uppdras att säkerställa att samtliga medarbetare som lean arbeta
hemma gör detta. Distansarbete slca godkännas av närmaste chef.
medarbetare som har sjukdomssymptom ska sjukanmäla sig till sin
närmaste chef samt registrera sjukfrånvaro i Primula. Vid tveksamhet
kontaktas närmaste chef.
samtliga kurser som planeras att genomföras under vt 20 slca övergå till
distansläge snarast möjligt. Undantag för enslålda moment lean komma att
behöva göras, vilket i så fall beslutas av berörd deltan efter förslag från
enskild examinator. Samtliga ändringar ska dokumenteras i beslut som
fattas av berörd dekan.
examinationer som planeras att genomföras under perioden 202o-o3-i8 till
2020-04-3o ska i möjligaste mån genomföras via distansläge, t.ex. genom
hemtentamen. Samtliga ändringar av examinationsformer ska
dokumenteras i beslut som fattas av berörd deltan.
prefekt slca senast l~l 1~.0o varje vardag rapportera till delcanerna och
krisledningen om progressionen av omställningen till distansläge.
studenter som befinner sig på e~rternt förlagd undervisning och examination
såsom examensarbeten, pralctilc, VFU och liknande, eller står inför att
genomföra sådana moment i nära förestående framtid, slca följa riktlinjer
och relcommendationerfrån värdorganisationen. Detta innebär att sådana
aktiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan.
att disputationer, licentiatframläggningar och andra moment relaterade till
forskarutbildning imöjligaste mån slca genomföras på distans, dock inom
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ramen för de krav som framgår av högskoleförordningen (1993100),t ex
avseende muntlighet och offentlighet.
För att säkerställa att verksamheten kan upprätthållas fattas följande beslut:
•

endast nödvändiga möten för att upprätthålla verksamheten genomförs
fysiskt. Övriga möten,konferenser, seminarier och dylikt skjuts på
framtiden eller genomförs på distans.
• samtliga tjänsteresor för LiUs medarbetare ställs in tills vidare.
Utöver ovanstående åtgärder uppmanas studenter och medarbetare att agera på ett
sätt som minimerar risken för smittspridning t.ex. genom att inte i större
utsträckning än nödvändigt uppehålla sig i sammanhang där många personer
uppehåller sig på samma plats.
Beslutet gäller från och med idag 202o-o3-i6 och tills annat beslut fattas och
meddelas. Detta beslut kompletterar beslut LiU-2o2o-01124 från den 12 mars
2020. I den mån besluten skulle innehålla motstridiga uppgifter gäller nu aktuellt
beslut före det tidigare beslutet.

Skäl till beslut
Detta beslut fattas med anledning av utvecklingen av spridning av coronasjukdomen covid-19, regeringens uppmaning att de som kan ska jobba hemma samt
mot bakgrund av att universitetsledningens uttalade må1 är att upprätthålla
verksamheten så långt som möjligt. LiU tolkar uppmaningen från regeringen och
Folkhälsomyndigheten att de som kan jobba hemma ska göra detta, såsom att detta
inl~luderar studenter. Universitetets lokaler hålls även fortsättningsvis tillgängliga.
Åtgärderna i denna del av beslutet syftar till att minimera och fördröja
smittspridningen isamhället.
De åtgärder som nu vidtas görs i perspektivet att nuvarande situation kan komma
att sträcka sig under åtminstone resterande del av vårterminen 2020. Många
beslutade åtgärder ger upphov till följdfrågor och behov av avvägningar på lokal
nivå. Stöd och vägledning kommer att tillhandahållas kontinuerligt på
insidan.liu.se/corona.
Av 6 kap. 33 §andra stycket högskoleförordningen(1993100)framgår att en
disputation ska vara muntlig och offentlig. LiU har, med stöd av 35 § i samma
kapitel, meddelat föreskrifter om disputation i Utbildningsordning för utbildning på
forskarnivå(dnr LiU-2o14-00530). I särslålda undantagsfall, om det finns goda
tekniska möjligheter,lean det övervägas att låta en/flera ledamot/er i betygs-
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nämnden/examinator eller en opponent vara närvarande vid disputationen på
distans. Det bedöms av LiU vara inom ramen för att disputationen är såväl muntlig
som offentlig. Det är upp till berörd dekan att avgöra och beslutet ska säkerställa att
disputationen fortfarande kan upprätthålla godkvalitet. Disputationen ska alltjämt
vara offentlig.

Handläggningen av beslutet
Linköpings universitets krisledning aktiverades 2020-o3-og. Beslutande chef är
universitetsdirektör Kent Waltersson och stabschef är Joakim Nejdeby.
Detta beslut har beretts inom krisledningsorganisationen och föredragande är
stabschef Joakim Nejdeby,

.~ent Waltersson
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