LINKÖPINGS
UNIVERSITET

2021-09-22
DNR LiU-2021-00029
BESLUT

1(2)

Beslut om riktlinjer för prioritering av tillgång till
lokaler och instruktioner med anledning av
smittspridning av coronavirussjukdom covid-19
Beslut
Linköpings universitet (LiU) beslutar om följande riktlinjer för prioritering av
tillgång till, samt instruktioner för bokning av, lokaler att tillämpas vid behov:
Vid prioritering av tillgång till lokaler gäller:
• salstentamen prioriteras framför undervisning och mottagningsverksamhet,
som i sin tur prioriteras framför övrig verksamhet.
För schemaläggning och nyttjande av lokaler gäller:
• det under våren 2021 framtagna schemat för höstterminen ligger fast.
• eventuella önskemål om ombokning av schema när det gäller lärosalar med
stora lokaler (fler än 60 platser) anmäls till den centrala schemasamordningsfunktionen enligt den ordning som meddelas från processrådet
för schemasamordning och lokalbokning.
• lokaler får endast nyttjas i enlighet med vad som framgår av eventuellt
aktiverad pandeminnivå vid nyttjandetillfället.
Beslutet träder i kraft den 29 september 2021 och gäller tills vidare, dock som längst
till och med den 31 januari 2022. Beslutet ersätter Beslut om riktlinjer för
prioritering av tillgång till lokaler med anledning av smittspridning av
coronavirussjukdom covid-19 (dnr LiU-2021-00029) från den 1juni 2021.

Skäl
Den 18 februari 2021 fick fakulteterna/ området Utbildningsvetenskap i uppdrag att
tillsammans, inom ramen för processrådet för schemasamordning och lokalbokning
(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
utsträckning bedriva verksamhet med fysisk närvaro i LiU:s lokaler. Det under
våren 2021 framtagna schemat är således lagt utifrån nyss nämnda
planeringsförutsättningar.
LiU:s beslut den 22 september 2021 att aktivera pandeminivå 1 från och med den
29 september 2021 innebär bland annat avskaffande av avståndsrestriktioner och
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medför därmed att lokaler kan nyttjas till 100% av sin kapacitet från nyss nämnda
datum till dess att annan pandeminivå eventuellt aktiveras. Eftersom hästterminen
2021 sedan tidigare är bokad utifrån ett läge med restriktioner bör därför nu
möjlighet ges att göra ombokningar för sådana tentamina och undervisningsmoment för vilka det föreligger behov av stora lokaler. Eftersom administrationen
av sådana ombokningar kräver en viss framförhållning, kan denna möjlighet endast
medges för moment som infaller under perioden från och med november 2021 till
och med januari 2022. SL-processrådet har utifrån de förutsättningar som gäller
enligt pandeminivå 1 från och med 29 september 2021 tagit fram en ordning för
fördelning av stora lokaler under perioden.

Handläggningen av beslutet
LiUs krisledning aktiverades den 9 mars 2020. Beslutande chef är universitetsdirektör Kent W altersson. Detta beslut har beretts inom krisledningsorganisationen
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 Lokalboknings-, tentamens- och
chemaenheten Annika Svenvik.
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