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Beslut om riktlinjer för prioritering av tillgång till
lokaler med anledning av smittspridning av
coronavirussjukdom covid-19
Beslut
Linköpings universitet (LiU) beslutar om följande riktlinjer för prioritering av
tillgång till lokaler att tillämpas vid behov:
För salstentamen gäller att
• salstentamen prioriteras före undervisning och mottagningsverksamhet
• salstentamen_har en tillåten närvaro på upp till 75% av maximalt antal
platser om armlängds gärna två meters avstånd kan uppnås.
• för redan planerade tentamina som ska få genomföras i sal under augusti
kan viss justering avseende dag och tid behöva ske för att lösa eventuell
lokalbrist.
För schema och lokaler gäller att
• det under våren framtagna schematJör höstterminen 2021 ligger fast. Detta
schema är lagt utifrån de planeringsförutsättningar som gällde under
schemaläggningen och därigenom har lokalerna fördelats solidariskt på ett
sådant sätt att studenter bereds möjlighet att vara på campus i likartad
omfattning,_
• lokalanvändande samt schema, bokat av_den centrala
schemasamordningsfunktionen, har en tillåten genomsnittlig fysisk närvaro
på upp till 75%, på en aggregerad LiU-nivå. Undervisning för grnpper med
40 studenter eller färre bokas in i salar med samma storlek som i ett
normalläge. Bokade lokaler får nyttjas enligt vid nyttjandetillfället gällande
rekommendationer.
Beslutet träder i kraft den 1 juni 2021 och gäller tills vidare, dock som längst till och
med den 31 januari 2022.

Skäl
Den 18Jebrnari 2021 fick fakulteterna/området Utbildningsvetenskap i uppdrag att
tillsammans, inom ramen för processrådet för schemaläggning och lokalbokning

LINl<ÖPINGS UNIVERSITET
UNIVERSITETSLEDNINGEN

LINl<ÖPINGS UNIVERSITET
UNIVERSITETSLEDNINGEN

2021-06-01
DNR LiU-2021-00029
BESLUT
2(2)

(SL-processrådet), utarbeta beslutsförslag som konkretiserar hur prioriteringen av
lokaler ska ske med utgångspunkt i en solidarisk fördelning av nyttjandet på en
aggregerad nivå, i syfte att samtliga verksamheter ska få möjlighet att i viss
utsträclming bedriva verksamhet med fysisk närvaro i LiU:s lokaler.
Inom SL-processrådet har förslag till prioriteringar diskuteras och rådet har enats
om att föreslå en prioriteringsordning med grund i en solidarisk fördelning av
lokaler samt i kravet att genomföra examinationer med hög kvalitet på ett
rättssäkert sätt och som möjliggör att tentamen som inte är möjlig att genomföra
digitalt får tillgång till lokaler på LiU.

Handläggningen av beslutet
LiUs krisledning aktiverades den 9 mars 2020. Beslutande chef är universitetsdirektör Kent Waltersson. Detta beslut har beretts inom krislednin,gsorganisationen
och föredragande är fastighetsdirektören Niklas Selander.
I beredningen av beslutet har SL-processråd deltagit med följande deltagare:
Kanslicheferna Annalena Kindgren. Anette Philipsson, Catharina Magnusson_och
Magnus Vik_samt prefekten Gisela Eckert, studentrepresentanten Policarpio
Hamberg Bernerstedt och enhetschefen för Lokalbolmings-, tentamens- och
schemaenheten Annika Svenvik.
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