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Successiv återgång till campusförlagd verksamhet
under hösten 2020 med restriktioner i syfte att hindra
smittspridning av coronavirussjukdom covid-19
Ärendet
Fredagen den 29 maj 2020 informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om
att rekommendationen om distansundervisning upphävs från och med den 15 juni
2020 och att bland annat universiteten därmed kan återgå till mer normal
verksamhet. För verksamheten gäller dock fortsatt att denna delvis kan behöva
anpassas för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att
man bör hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang.
För att klargöra planeringsförutsättningarna för kommande verksamhetsperiod
med siktet särskilt inställt på höstens verksamhet, och med hänsyn till rådande
utveckling av smittspridning av coronasjukdom covid-19, har Linköpings
universitet (LiU) den 22 april 2020 fattat beslut att kvarstå i distansläge i största
möjliga utsträckning fram till höstterminen 20201, vilket även inkluderar
genomförandet av uppsamlande examinationer under augusti månad. Närmare
instruktioner för tiden fram till höstterminens start framgår således av nyss
nämnda beslut. I ljuset av Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendationer
kan dock de undantagsmöjligheter som råder enligt gällande beslut från 22 april
2020, ges en mer generös tillämpning från och med 15 juni 2020.
Nu föreliggande beslut per 4 juni 2020 kompletterar härmed krisledningens beslut
från 22 april 2020 genom att fastställa formerna för verksamheten under
höstterminen 2020.

Notera att terminstiderna varierar mellan - och inom - de olika fakulteterna samt
området utbildningsvetenskap. För sådan verksamhet som inte är kopplad till
terminstider räknas perioden motsvarande hästterminen fr o m 10 augusti 2020 t o m
31januari 2021.
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Beslut
LiU beslutar
att

verksamheten fr o m höstterminen 2020 successivt ska återgå till
campusförlagd verksamhet, med beaktande av de restriktioner som
meddelas (enligt bilaga) och av sådant behov av prioritering som
följer av lokalmässiga begränsningar.

att

i den campusförlagda verksamheten under höstterminen 2020 ska
tillgång till lokaler prioriteras i följande ordning;
undervisning för studenter på termin 1 och studenter på längre
fristående kurser som enligt erfarenhet vid berörd fakultet/
området utbildningsvetenskap har hög andel nyblivna studenter,
examinationer som inte är möjliga, eller högst olämpliga, att
genomföra på distans eller i digital form,
sådana övriga moment inom utbildnings- och forskningsverksamhet som inte är möjliga, eller högst olämpliga, att
genomföra på distans eller i digital form - till exempel praktiska
moment som utförs i laborationssalar, datorsalar eller dylikt,
övrig verksamhet.
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att

fakulteterna/ området utbildningsvetenskap uppdras att tillsammans,
inom ramen för arbetet vid processrådet för schemaläggning och
lokalbokning, ta fram riktlinjer för prioritering av campusförlagd
verksamhet under höstterminen 2020 - med utgångspunkt i ovanstående beslutade prioriteringsordning samt i gällande delegationsordningar.

att

meddelade restriktioner (enligt bilaga) gäller från och med höstterminens start och kvarstår så länge dessa är motiverade, dock som
längst till och med 31 oktober 2020.

att

beredskap ska finnas för att snabbt kunna växla över campusförlagd
verksamhet till distansläge, som en konsekvens av eventuella nya
rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

att

avsteg från kurs- och utbildningsplaner fortsatt kommer att tillåtas
under höstterminen 2020 vad gäller former för undervisning och
examination för att möjliggöra distansinslag i syfte att kunna möta
behovet av lokaler för prioriterade fysiska inslag i verksamheten.
Beslut om sådana avvikelser fattas av berörd dekanus i enlighet med
vad som anges i, vid var tid gällande, rektorsbeslut.
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att

LiU i alla delar av verksamheten ska dra nytta av goda erfarenheter av
digitala inslag i den successiva övergången till campusförlagd
verksamhet.

att

en arbetsgrupp, under ledning av prorektor och med erforderlig
studentrepresentation, tillsätts för att skyndsamt 1. analysera behov
av - och i förekommande fall lämna förslag till rektor om - förstärkt
stöd till de delar av verksamheten som har i uppdrag att tekniskt och
pedagogiskt stödja genomförande av undervisning och examinationer
på distans (tex Didacticum och IT-avdelningen), och 2. analysera
behov av - och i förekommande fall lämna förslag om - styrdokument
för genomförandet av undervisning och examination på distans.

att

den tidigare inrättade Arbetsgruppen för distansläge avvecklas genom
detta beslut.

att

den tidigare inrättade Arbetsgruppen för utbildnings- och studieadministrativa frågor, under ledning av den studieadministrativa
chefen, uppdras att under höstterminen 2020 fortsätta sitt uppdrag
att samordna frågor från verksamheten bland annat kring tolkning av
regelverk, juridiska aspekter samt dataskyddsfrågor.

Beslutet gäller från 4 juni 2020 och till och med 31 januari 2021.
Detta beslut kompletterar krisledningens beslut från den 22 april 2020 (dnr LiU2020-01124). Ett beslut avseende omprövning av meddelade restriktioner för
senare del av höstterminen beräknas, vid behov, beredas under september månad
2020. Vid behov av kvarstående restriktioner inför våren beräknas ett beslut för
vårterminen 2021 fattas under november månad 2020.

Bakgrund
Med utgångspunkt i att LiU är ett campus- och programuniversitet menar
universitetsledningen, med stöd av besked från regering och Folkhälsomyndigheten
samt mot bakgrund av resultatet av diskussioner inom rektors ledningsråd, att
huvudinriktningen ska vara att verksamheten successivt återgår till att vara
campusförlagd from höstterminen 2020. Verksamheten kommer dock även
fortsättningsvis behöva iaktta ganska omfattande restriktioner. I samband med att
precisera vilka restriktioner som behövs har särskilt beaktats dels de signaler som
hittills erhållits från Folkhälsomyndigheten och regeringen om rådande situations
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utveckling, dels den fortsatta utsatta situation som förutses råda inom hälso- och
sjukvården under överskådlig tid inom Östergötland.
Campusförlagd verksamhet bör fortsatt under höstterminen innehålla lämpliga
digitala inslag dels för att motverka smittspridning generellt, dels för att minska det
totala antalet personer som vistas vid campus, dels också för att öka tillgången av
lämpliga lokaler för den verksamhet som ska bedrivas med fysisk närvaro vid
campus, till exempel avseende de kategorier av studenter och de moment inom
verksamheten som har identifierats som särskilt prioriterade. Om tillgången till
lokaler trots detta inte motsvarar behovet, kan ytterligare prioritering komma att
behöva göras även inom de områden som anges som prioriterade.
Universitetet följer även fortsättningsvis noggrant regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna skulle komma att
skärpas inför, eller under pågående, hösttermin innebär detta att verksamheten kan
komma att behöva bedrivas på distans i högre utsträckning än vad som kunnat
förutses. Samtliga chefer, medarbetare och studenter behöver vara beredda på att
LiU kan behöva fortsätta med verksamhet i distansläge i högre utsträckning än
planerat. Samtidigt som en successiv återgång till campusförlagd verksamhet
genomförs vill universitetsledningen poängtera att man ska dra nytta av goda
erfarenheter av distanslösningar och digitala moment om dessa bedöms ha berikat
verksamheten och i så fall införliva dessa i lämpliga delar av verksamheten.

Konsekvenser av beslutet
Som en konsekvens av föreliggande beslut kommer snarast de beslut som har fattats
med giltighetstid t o m 31 augusti 2020 - avseende möjlighet till att fatta beslut om
avsteg från kurs- och utbildningsplaner, riktlinjer och rutiner för salstentamen som
görs om till examination på distans, rutiner för genomförande av disputationer
samt övriga styrdokument med koppling till relevanta sakfrågor - att ses över och
vid behov revideras och eller förlängas. Dokumentation av eventuella avvikelser
från kurs- eller utbildningsplan kommer fortsatt att krävas genom separata beslut
fattade av berörd dekanus.
Styrdokument avseende prioriteringsordning, mot bakgrund av begränsad tillgång
till lokaler, kommer tas fram för att styra lokalplanering och schemaläggning i linje
med de principer för prioritering som slås fast genom nu föreliggande beslut.
Nu föreliggande beslut avser styrning på övergripande nivå och kommer därmed i
alla led ställa krav på chefs- och ledarskap samt medarbetarskap. Ansvar för
bedömningar i olika aspekter måste ske i respektive del av verksamheten med
beaktande av de omständigheter som är kopplade till den enskilda delen av
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verksamheten. Som stöd kommer styrdokument utvecklas i form av till exempel
vägledningar och riktlinjer för vissa sakfrågor. Meddelade restriktioner 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 även kontinuerligt på
insidan.liu.se/ corona.

Handläggningen av beslutet
Linköpings universitets krisledning aktiverades den 9 mars 2020. Beslutande chef
är universitetsdirektör Kent Waltersson och stabschef är Joakim Nejdeby. Detta

beslut har beretts inom krisledningsorganisationen och föredragande är stabschef
Joakim Nejdeby.
Beslutet har föregåtts av ett internt remissförfarande, vilket inkluderar särskild
avstämning med rektors ledningsråd (i vilket studentrepresentation finns) och med
den centrala samverkansgruppen.

nJVl

t Waltersson

Bilaga:

Meddelade restriktioner för hästterminen

Sänd.lista:
Universitetsledningen
Dekanerna
Kanslicheferna
Prefekterna
Överbibliotekarien
Administrativa chefer
UDL
Chefer inom Universitetsförvaltningen
Internrevisionen
De lokala fackliga organisationerna
Studentkårerna
LiU-Nytt
Dokument- och arkivenheten (original)
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Följande restriktioner meddelas för hästterminen

2020
Allmänt i alla delar av verksamheten
•

•

vid fysisk närvaro i LiUs lokaler ska fysisk och social distansering tillämpas.
Tillämpliga riktvärden är att lokaler inte bör utnyttjas mer än till hälften av
ytan och ca två meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i
lokalen. Sträva efter att minska risken för att sammanlänka kontaktgrupper.
Sträva efter att tillträde till lokaler sker på ett sätt så att så få personer som
möjligt träffas på vägen till och från lokalen.
inga grupper som samlas fysiskt får omfatta fler individer än vad
Folkhälsomyndigheten rekommenderar gällande allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar. Vid tidpunkten för detta beslut är detta antal
satt till 50 personer. Som huvudregel ska därför möten, internat,
konferenser, seminarier, mässor och dylikt som samlar fler än det
rekommenderade antalet deltagare ställas in, senareläggas eller hållas
digitalt. Föreläsningar, eller andra undervisningsmoment, som beräknas
samla studenter över det rekommenderade antalet kan till exempel
genomföras med digitalt stöd för att uppfylla det rekommenderade antalet.

Enskilda medarbetares situation
•

•
•

mot bakgrund av en önskad successiv återgång till ökad fysisk närvaro vid
arbetsplatsen ska överenskommelse om distansarbete, respektive närvaro
på arbetsplatsen, göras med närmaste chef med beaktande av:
o att verksamhetens behov och arbetsuppgifternas art styr.
o att de medarbetare som befinner sig i fortsatt distansläge med fördel
ges möjlighet att växelvis arbeta på sin arbetsplats, för en fortsatt
god kontakt med kollegor och studenter. 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 fortsatt beredas möjlighet att arbeta på distans.
alla internationella tjänsteresor ställs in så länge Utrikesdepartementets
rekommendationer påverkar den planerade resan.
LiU avråder från tjänsteresor som medför restid som överstiger mer än
gällande reserekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vid tidpunkten för detta beslut är den rekommendationen max 2 timmar.
(arbetspendling omfattas ej).
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Utbildningsverksamheten
•

för studenter på senare terminer gäller att campusförlagd undervisning
varvas med digitala inslag eller helt g~nomförs digitalt. Studenternas behov
av sociala sammanhang ska dock beaktas, varför undervisningen med fördel
innehåller moment med inslag av fysisk närvaro.
• . i den mån en student själv tillhör riskgrupp, eller sammanbor med person i
riskgrupp, bör denne söka dialog med studievägledningen för att så långt
1
som möjligt söka lösningar för varje enskild situation.
• studenter som står inför att genomföra externt förlagd undervisning
och/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 så ska
lösningar sökas för varje enskild situation.
• för utresande studenter gäller enligt beslut (dnr LiU-2020-01654) att
samtliga utlandsförlagda delar av utbildningen är inställda under
hösttermin 2020.
• för inresande utbytesstudenter 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 höstterminen
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 höstterminens undervisning kommer att ske på campus, digitalt eller i ett blandformat
för respektive program.
•
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För uppdragsutbildningen gäller att i den mån externt förlagd uppdragsutbildning ska genomföras så 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 ej kan genomföras så ska lösningar sökas för
varje enskild situation.
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Forskningsverksamheten
•

•
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en successiv återgång till ökad fysisk närvaro gäller även inom forskningsverksamheten och ska vara huvudinriktningen i den utsträckning som detta
inte påverkas av de restriktioner som framgår ovan eller 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 ej kan genomföras så ska lösningar sökas för varje enskild
situation.

