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Beslut om framtagande av kontinuitetsplan för hantering av coronavirussjukdom covid-19
Beslut
Linköpings universitet (LiU) beslutar att genomföra en övergripande kontinuitetsplanering för hantering av coronavirussjukdom Covid-19. Samtliga fakulteter, institutioner och enheter ska bidra med kompetens vid genomförandet av denna. Arbetet ska vara genomfört senast den 16:e mars 2020.

Skäl till beslut
Kontinuitetshanteringsbegreppet

Kontinuitetsplanering handlar om att minska LiUs sårbarhet och öka motståndskraften mot olika händelser som kan påverka den verksamhet som bedöms som
verksamhetskritisk. Målet med en kontinuitetsplanering är att säkerställa att LiUs
chefer är förberedda innan en kris uppkommer, att det finns en färdig prioritering
och att relevanta förebyggande åtgärder vidtas. Syftet är att upprätthålla LiUs verksamhet på en av ledningen accepterad nivå samt att snabbt kunna vidta åtgärder.
Bakgrund

Under januari 2020 identifierades ett nytt coronavirus som fått namnet covid-19.
Covid-19 har resulterat i smittspridning i flera länder, för närvarande främst Kina,
Sydkorea men även Italien och andra delar av Europa. I norra Italien (Lom bardiet)
har ett tiotal samhällen satts i karantän och olika verksamheter har stängts. Däribland även universitetet så som Universita degli studi di Milano samt Politechnico
Milano. Dessa universitet är stängda under ca två veckor.
Folkhälsomyndigheten gör den 25:e februari 2020 bedömningen att risken är hög
för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg. Med tanke på karaktären
av LiUs verksamhet är det inte osannolikt att en medarbetare eller lärare blir drabbad av covid-19. Även om Folkhälsomyndigheten för närvarande bedömer det som
en låg risk för allmän smittspridning i Sverige gör LiU bedömningen att myndigheten måste ha en god kontinuitetsplanering i syfte att säkerställa verksamheten i
händelse av ett allmänt utbrott, en så kallad pandemi.
Med bakgrund av detta beslutas därför att genomföra en övergripande kontinuitetsplanering för att säkerställa verksamheten vid dessa scenarier:
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En enskild medarbetare eller student drabbas av covid-19
Omkring 25% av medarbetarna och studenterna är frånvarande på grund av
sjukdom/vab/karantän, dvs att verksamheten är kraftig påverkad.
Om LiU beordras eller själva beslutar att stänga ned verksamheten t.ex. under en period av 14 dagar.

Universitetsledningen förtydligar att verksamhetens ambitionsnivå ska vara att
upprätthålla ordinarie verksamhet tills annat beslut är fattat.
Uppgift och stöd för arbetet med kontinuitetsplan

Arbetet med framtagandet av den övergripande kontinuitetsplanen leds av den särskilda arbetsgruppen för hantering av coronaviruset. Samtliga fakulteter, institutioner och enheter ska bidra till genomförandet. Arbetet ska vara genomfört senast
den 16:e mars 2020.
Det arbete som nu föreligger omfattar en begränsad kontinuitetsplan för ovanstående scenarier med covid-19, vilken ska diarieföras i samma ärende som detta beslut. En särskild kommunikationsplan kommer att upprättas utifrån detta.

Handläggningen av beslutet
Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av universitetsdirektören Kent Waltersson, chefsjuristen Christina Helmer, studeranderepresentanten Elin Fägerstam och rektors sekreterare Maria Fält efter föredragning av IT-direktör Joakim Nejdeby och säkerhetschef Annevi Fredäng.
Detta ärende har beretts inom den särskilda arbetsgruppen för Covid-19.

Helen Dannetun
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Sändlista:
De lokala fackliga organisationerna
Universitetsledningen
Dekanerna
Kanslicheferna
Prefekterna
Överbibliotekarien
Administrativa chefer
UDL
Internrevisionen
LiU-Nytt
Dokument- och arkivenheten (original)
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