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K01t information om hur fakulteten arbetar 
med anledning av Covid-19 

Diskussion om riktat forskningsstöd med 
anledning av Covid-19 

Åsa Karlsson Sjögren informerar om att det fanns 
bekräftade fall vid universitetet tidigt och att en 
stabsgrupp genast inrättades, där rektorer, chefer och 
dekaner samt säkerhetschef ingick, med dagliga 
möten. 2020-03-17 fattade regeringen beslut om att 
redan dagen efter skulle distansundervisning införas 
vid universitetet, vilket blev en omtumlande och 
dramatisk förändring på många håll. Dekanen har 
sedan i omgångar haft samtal med prefekter och 
kansliet om den nya vardagen. Det har gått 
förvånansvärt bra. Lärare och administratörer har 
varit otroligt lojala med studenterna, med 
verksamheten och undervisningen. Fokus låg helt på 
undervisningen i början och hur vi förhåller oss till 
de olika rekommendationerna samt att besluta om 
ett antal undantag för verksamheten skulle kunna 
fortgå trots den pågående pandemi. De digitala 
lösningarna har fungerar väl. Alla arbetade hårt med 
detta och fortsätter med det. Sedan kom fasen där 
man börjar fundera på andra frågor, t ex den egna 
arbetssituationen utifrån hur man bor eller kan ha 
det hemma. Andra har fått mer, andra mindre och 
har då istället kunna ägna sig åt kompetens
utveckling. En hel del konferenser och 
forskningsresor har ställts in vilket gj01t att 
myndighetskapitalet växer igen. Rektor gick igår ut 
med information om hur, utifrån vad man vet idag, 
verksamheten ska bedrivas till hösten. Dekanen 
kommer nu närmast att träffa prefekter och 
universitetsledning med anledning av rektors beslut. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Åsa Karlsson Sjögren inleder diskussionen med att 
säga att fakulteten bygger på med myndighetskapital 
under pandemin p g a  konferenser, projekt, 
forsknings- och konferensresor som är inställda. Det 
fanns sedan tidigare ett inskärpande och hot om 
indrag av medel om myndighetskapitalet blev för 
högt, men detta beslut har nu stoppats, vilket dock 
ändå innebär att det måste finnas en plan för hur 
pengarna på bästa sätt ska användas. Bland annat 
pratar man om databaslagring som skulle kunna vara 
ett uppdrag för Humlab. 

Databaslagning - en kostnad, utvecklingskostnad. Vi 
kommer kanske att ändra en del av beslutet om 
strategisk satsning så att Humlab får ett sådant 
uppdrag. Det har också diskuterats om ett riktat stöd 
till externa projekt och särskilt dem som i första hand 
avser att ansöka om förlängd dispositionstid. En 
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