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Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2018-02-13 
 
 
Närvarande:  Annika Olsson  Ordförande, Utvecklingsenheten 

Magnus Adenskog  Utvecklingsenheten 
Jerker Jacobsson  Utvecklingsenheten 
Karin Jönsson    Biblioteket 
Anna-Lena Strid  Socialhögskolan 
Britta Persson   Internationella masterprogrammen 
Lars Olsson   LDC 
Carina Sjöholm   Inst. service management och tjänstevet. 
Carola Fors   Lokalbokningen 
James Pamment  Institutionen för strategisk kommunikation 
Rebecka Kvist   Ordf. Ing-sektionen 
Heba Elali   Vaktmästeriet 
 

Ärende 1.  Mötet öppnas 
 
 Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas. 
 
Ärende 2. Föregående möte 171207   

  
Minnesanteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna. 

 
Ärende 3. Rektor informerar 

 
Annika Olsson föredrar ärendet.  
 
Det har valts en ny styrelse för Campus Helsingborg. Nya representanter för fakulteterna är Ann-
Kristin Wallengren för Humanistiska och teologiska fakulteten, Elsa Trolle-Önnefors för Juridiska 
fakulteten och Erik Renström för Medicinska fakulteten. Kvar från tidigare styrelse är Annika 
Mårtensson för Lunds Tekniska Högskola, samt Christofer Edling för Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. Nya representanter för institutionerna med störst del av sin verksamhet på Campus är 
James Pamment för Institutionen för Strategisk kommunikation, samt Anette Svingstedt för 
Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap. Som allmänrepresentant har Carin 
Stoeckmann, VD för Byggmästar’n i Skåne, valts in. Det första mötet med nya styrelsen kommer att 
äga rum fredag den 16 februari. 
 
Arbetet med den strategiska planen har fortsatt i det Strategiska utskottet. Öppen hearing kring 
strategiska planen hölls den 17 januari för alla anställda. 
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Den 14 februari arrangerar studentkårerna vid Campus Helsingborg ett event mot trakasserier inom 
akademin. Detta är ett mycket viktigt initiativ som syftar till att synliggöra de strukturer som finns i 
samhället och akademin. Campus tar inte lätt på denna problematik, men konstaterar att ansvaret för 
att arbeta med dessa frågor ligger på fakultetsnivå och på Lunds universitet centralt. 
  
Det hölls en Risk och Krisutbildning på Campus den 31 januari. Det centrala som framhölls är 
”närhetsprincipen”, som går ut på att det är personal på plats oavsett befattning som är bärarna av 
rutiner och kunskap vid oförutsedda händelser. 
 
Måndag den 5 februari hölls ett möte i Gamla Biskopshuset där delar av Lunds universitets ledning, 
representanter från Campus Helsingborg och Helsingborgs näringsliv träffades för att samtala om 
samverkan och nyttiggörande av forskning. Det blev ett lyckat möte, även om många var sjuka som så 
vanligen är i februari. 
 
Utvecklingsenheten har också projektanställt Muhammed Taha på 10% för att arbeta med projektet 
”Skapa din framtid”. Syftet med projektet är att utvidga det pågående arbetet med breddad rekrytering. 
Taha arbetar just nu tillsammans med kårerna att rekrytera studenter. 
 
Annika Olsson har tidigare suttit i styrgruppen för Helsingborgs stads FoU-enhet. Nu har FoU-enheten 
strukturerats om och skapat ett ägarråd och en styrgrupp. Annika Olsson företräder från årsskiftet 
Campus Helsingborg i ägarrådet, medan Magnus Adenskog företräder Campus Helsingborg i 
styrgruppen. 
 

 
Ärende 4. Lokalinformation 
 
Jerker Jacobsson föredrar ärendet. 
 
Det pågår en lokalöversyn på Campus, med fokus på förändringar på C2, C7 och E2. En bärande tanke 
i översynen är att samla bibliotekets medarbetare, som idag är uppdelade på C7 och C2, på C2 där 
också biblioteket ligger. Att skapa en funktionell miljö för Studentservice är också högt prioriterat. 
 
Översynen tittar också på personalrum och pentryn, mötesrum och samtalsrum. Och hur vi ska kunna 
få plats med eventuellt nya verksamheter som vill etablera sig på Campus Helsingborg. 
 
Det har visat sig att tillgängligheten från trapphusen in till korridorerna där undervisningssalarna 
ligger varierar. Korridorer i E-blocket har varit öppna mellan 07.30-16.30 medan i C-blocket har LU-
kort krävts. Beslut tas att ha en enhetlig lösning i alla våra lokaler och Campusgruppen anser att det 
bör vara öppet mellan 07.30-17.00. Vaktmästeriet trycker upp skyltar.  
 
Studieplatserna på E1 börjar ta form på pappret. En sista diskussionsrunda kommer att genomföras, 
sedan kommer de nya möblerna att beställas. 
 
Det har satts upp skyltar mot rökning vid entréerna. 
 
Efter att risk och krisutbildning hölls i slutet av januari har ett arbete med att uppdatera 
handlingsplanen påbörjats. En brandskyddsrond genomfördes den 9 februari och Campus har 
återrapporterat detta. Det kommer att hållas ett möte med Newsec den 14 februari. 
 
Juridiska fakulteten kommer att komma på besök till Campus den 13 mars. 
 
 
Ärende 5. Plattformen HT17 - forskningsprojekt 
   
Magnus Adenskog föredrar ärendet. 
 
Ansökningarna till Helsingborg stads ”Plattformen” har nu granskats av strategiska utskottet och fem 
ansökningar har skickats vidare för bedömning av Helsingborg stad.  
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Av de fem ansökningarna är två ansökningar fortsättningar på redan pågående projekt ”Forskningsmiljö 
för internet av saker (internet of things (IoT)” under ledning av Erik Larsson (LTH), och ”Etablering av 
forskningsmiljö för visualiseringsstudier” under ledning av Cepaite Nilsson (ISK). 
 
Tre nya projekt som gått vidare till bedömning i staden är följande. ”Mot minskning av buller och 
vibrationsstörningar i den byggda miljön” under ledning av Peter Persson på LTH. ”Medialisering av 
terrordåd – hur förhandlas, hanteras och framställs en destination av olika intressenter” under ledning 
av Jörgen Eksell på ISK. Och ”Autonoma (självkörande) fordon och dess effekter för hållbar 
samhällsplanering – miljöstrategisk analys av framtagande av referensgrupp” under ledning av Michael 
Johansson på ISM. 
 

 
Ärende 6. Verksamheterna informerar  
 

 
Eva-Lena Strid, Socialhögskolan 

 
Socialhögskolan har fått en ny medarbetare, Janicke Andersson som har sitt arbetsrum på Campus. 

 
Ärendet kring dörröppnare i korridoren har tagits upp på husstyrelsen. 
 
Markus Knutagård är igång med ett arbete kring en ansökan för ”Inclusive Cities”. 
 
 
Lars Olsson, LDC 
 
Universitet uppdaterar nu sitt telefonisystem, och i det arbetet kommer alla fasta telefoner kommer att 
startas om. 

 
Den planerad utbildningen av den interaktiva skärmen i Sofiero på E2 blev inställd p.g.a. sjukdom. 
Den 13 mars sätts upp som nytt preliminärt datum för utbildningen. 
 
 
Britta Persson, representant för internationella masterprogrammen 
 
Söktrycket för högre utbildning har gått ned överallt och det har gått ned extra mycket för LU. Internt 
ser dock söksiffrorna bra ut, för masterprogrammen inom samhällsvetenskapliga fakulteten ligger ISM 
och ISK på fjärde respektive femte plats av totalt 15 program. 
 
Internationella masterprogrammet för byggteknik har samma antal sökande som prio 1, men färre 
sökande totalt. 
 
Just nu planeras det inför ”orientation week” för HT18. Det planeras även att hållas ett 
stresshanteringsseminarium. 

 
 

Rebecka Kvist, Ingenjörssektionen 
 

Ing-sektionen har arbetsmarknadsdagen ’Mäss-Ing’ idag den 13 februari. Ett fyrtiotal företag som 
medverkar och många studenter som arbetar med mässan och som väntas komma och prata med 
företagen. 
 
Ing-sektionen arrangerar tillsammans med Agor ’Studenter mot trakasserier’ imorgon som tar upp frågor 
om trakasserier inom akademin. 
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James Pamment, ISK 
 
ISK växer just nu och det senaste tillskottet är att industridoktorander är på väg in. 
  
Det pågår en diskussion om att skapa ett grupprum för masterstudenter nära institutionen på C3. 
Styrelsen kommer att mest troligen att godkänna detta förslag. 
 
ISK arbetar just nu för att få 10% i en tjänst för samverkan och externa relationer. 
 

 
Karin Jönsson 

 
Biblioteket har tackat av Anna Alwerud som går i pension. 
 
Anna Pettersson är ny medarbetare på biblioteket med lång erfarenhet av arbete på 
universitetsbiblioteket vid Linköpings universitet. 
 
Bibliotekspersonalen ser fram emot arbetet med de nya lokalerna på C2. 

 
 

Carina Sjöholm, Institutionen för Service Management 
 

ISM har två nya medarbetare, en adjunkt i redovisning och en biträdande lektor på plats. Johan 
Hultman har nu också rollen som forskningskoordinator.  
 
Ny kommunikatör på plats, då Sara Norberg ersätter Hanna Magnusson. 
 
 
Carola Fors 

 
Just nu planerar lokalbokningen schemaläggning för höstterminen. Om schemat inför hösten kommer 
in före valborg så kommer det att bokas och besked kommer att komma ut innan midsommar. 

 
Det har varit problem att se kostnader för lokalbokning i Timeedit tidigare. Detta håller på att 
förbättras nu så det blir tydligare för verksamheterna. 

 
 

Heba Elali, Vaktmästeri 
 

Ny på jobbet sedan några veckor. Arbetar just nu med att komma in i jobbet och med 
parkeringssituationen utanför Campus. 

 
 

Utvecklingsenheten, kommunikation 
 
Verksamhetsberättelsen för 2017 ska tryckas i veckan och den kommer att bli omfattande med både 
information om våra utbildningar, forskning och nya satsningar. 

 
Strategiska planen kommer också att tryckas i ett senare skede. 

 
Den 14 mars anordnas Öppet hus våra utbildningar presenterar sina verksamheter för besökarna. Detta 
som ett led i att synliggöra utbildningarna inför ansökningsdatumet den 15 april. 
 
Det har också skapats fyra filmer för att lyfta fram utbildningarna på Campus. Just nu är den kortare 
filmen som ska gå upp på biograferna färdig, de andra kommer att dröja ytterligare något att 
färdigställa. 
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Ärende 7.     Övriga frågor 
 
Annika Olsson tar upp frågan om medverkan i interna referensgrupper. 
 
Det kom nyligen fram att Campus Helsingborg har haft en medlem i ’SAG-gruppen’ som arbetar med 
studieadministrativa system. Nu har den tidigare representanten slutat i gruppen och frågan är om denne 
ska ersättas av någon som sitter på Campus mandat eller om det ska ligga på varje enskild fakultet? 
Frågan tas vidare, inget beslut fattas i frågan. 
 
 
 
 
Nästa möte: 11 april kl. 10.15–12.00 
 
 
 Vid pennan, 
 
 Magnus Adenskog 
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