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Re-beslut gällande salstentamen i januari 2021 
 
 

 
 
Beslut Rektor beslutar att uppdra till prefekter vid institutionerna ETS, 

KKL och HLV att säkerställa att endast examination som på 
grund av särskilda skäl måste ges som salstentamen under 
januari 2021 genomförs på så sätt. I första hand ska 
examination konstrueras så att övervakning ej krävs. Rektor 
fattar beslut om vilka salstentamen som utgör undantag och kan 
genomföras.  
 
 
 

Ärendebeskrivning Den 18/12 2020 meddelade regeringen att all verksamhet som 
drivs av staten och inte är nödvändig omedelbart bör stängas 
ner fram till den 24 januari samt att regeringen kommer ge ett 
särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter att säkerställa att 
all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.  
 
I rektorsbeslut LTU-3452-2020 gällande planering av vt21 
fastställdes att tentamenskonstruktion i första hand ska vara 
sådan att övervakning ej krävs, i andra hand ska salstentamen 
nyttjas för campusförlagda kurser. Kurser som enligt kursplan 
är distansförlagda kan medges möjlighet till centralt stöd för 
digitalt övervakad distanstentamen. Beredskap ska finnas i 
planeringen av undervisning och tentamenskonstruktion för att 
snabbt övergå till distansläge om smittläget så kräver.  
 
Ovan beslut minskade efterfrågan på salstentamen i januari 
2021 från i normalfallet ca 177st till 27 st. Regeringens besked 
18/12 gör dock att samtliga kurser som planeras som 
salstentamen i januari 2021 och som inte på grund av särskilda 
skäl måste tenteras genom salstentamen omgående bör 
omkonstrueras till alternativ eller digital examinationsform som 
ej kräver övervakning. 
 
Handläggning i ärendet ska ske skyndsamt och berörda 
studenter informeras.  

Beslutande Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor 
Föredragande Mia Oldenburg, chef område Student 
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Studentkårerna har inget att erinra i ärendet. 
 

 

Expedieras till: Åsa Wallström, Gunilla Isaksson, Bo Jonsson, Daniel Örtqvist, Peter 
Michaelsson, Anna Öqvist, studentkårerna, Jennie Hägg Wilhelmsson, Camilla 
Lindqvist, tentamensadministrationen,  
 


