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MINNESANTECKNINGAR
2018-04-11

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2018-04-11

Närvarande: Annika Olsson
Magnus Adenskog
Jerker Jacobsson
Eva Nelsson
Karin Jönsson
Anna-Lena Strid
Annika Permevik
Lars Olsson
Carina Sjöholm
Carina Yourstone
Carola Fors
James Pamment
Rebecka Kvist
Heba Elali

Ärende 1.

Ordförande, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Socialhögskolan
Internationella masterprogrammen
LDC
Inst. service management och tjänstevet.
Studenthälsan
Lokalbokningen
Institutionen för strategisk kommunikation
Ordf. Ing-sektionen
Vaktmästeriet

Mötet öppnas
Annika Olsson hälsar mötesdeltagarna välkomna och mötet öppnas.

Ärende 2.

Föregående möte 180213
Minnesanteckningarna kontrolleras och läggs till handlingarna.

Ärende 3.

Rektor informerar

Annika Olsson föredrar ärendet.
Lokalfrågan på Campus är koppad till den omorganisation som genomfördes 2009 och som gjorde
fakulteterna ansvariga för verksamheterna. Detta gjorde att lokalfrågorna följde med och nu är
fakulteterna/institutionerna ansvariga för detta. En central lokalöversyn har gjorts på LU, men där var
inte Campus Helsingborg med. Detta ska nu åtgärdas och Peter Alm som är controller för utveckling
på LU centralt gör nu en utredning kring frågan. Målet är inte att vi ska bestämma allt själv, men att
det måste bli mer effektivt. Bl.a. ska husstyrelsens roll och mandat ses över. Peter Alm återkommer
med fyra olika scenarier för hur det skulle kunna se ut när utredningen är klar.
Det är fortsatt ett problem med koordinering av LTH eftersom det är tolv institutioner som ska dela på
kostnader och ansvar. Det pågår en dialog om en lösning på problemet och Annika har tagit upp
ärendet i ledningsgruppen.
Postadress Box 882, 251 08 Helsingborg Besöksadress Universitetsplatsen 2 Tel 042-35 66 05, 042-35 65 00 (vx) Fax 042 35 65 85
E-post magnus.adenskog@ch.lu.se Webbplats www.ch.lu.se

Sida 2 av 6

Annika har varit på internat med Rektors ledningsråd, där alla dekaner deltog. Annika lyfte då dels
lokalfrågan och dels skrivning i LUs strategi att ”så många fakulteter som ska ha verksamheter här på
Campus”. Detta tas väl emot av ledningen och LU ser nu över en incitamentsmodell för att förlägga
mer verksamhet här på Campus. Det finns just nu två spår: dels de som har verksamhet här, men också
helt nya verksamheter. Uppdatering i ärendet kommer framgent.
Två nya Plattformsprojekt har blivit godkända av Helsingborg stad. Det ena projektet är en publik
talkshow som utgår ifrån forskning som går under namnet ’Helsingborg Live’ och som leds av
Magnus Adenskog på utvecklingsenheten. Det andra projektet är en ’förstudie/verifiering av master i
fashion studies’, som leds av Pernilla Rasmusson från modevetenskap, för att utveckla ett
masterprogram i fashion studies.
Det arbeta som Annika gjort i Helsingborg stads Reformgrupper är nu avslutade då de sista
presentationerna är gjorda. Det är positivt att både staden och näringslivet lyfter fram samverkan med
Campus som en central del av staden och regionens utveckling.
Projektet ’Skapa din framtid’ med Muhammed Taha och som är en del av arbetet med breddat
deltagande får uppmärksamhet i media, bl.a. i ett långt inslag i lokala SVT. Det finns stor backning
från LU centralt kring frågan om breddad rekrytering och vi hoppas kunna fortsätta projektet även
fortsättningsvis.

Ärende 4.

Lokalinformation

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.
Det pågår en lokalöversyn på Campus som kommer att innebära förändringar för en del av
verksamheterna. Det finns just nu ett antal förslag för förändring som är aktuella.
En del av det förslaget som nu ligger går ut på att samla bibliotekets medarbetare i anslutning till
biblioteket på C2. Det finns också just nu två olika förslag på hur förflyttningen för
utvecklingsenheten, socialhögskolan och studentservice ser ut. Ett första förslag är att
utvecklingsenheten flyttar till E2, socialhögskolan till C5 och studentservice flyttar till C1. Ett andra
förslag är att utvecklingsenheten flyttar till C1, socialhögskolan till C5 och studentservice behåller E2
(exklusive Sofiero). Oavsett beslut så finns det planer på att göra ett större personalutrymme/pentry
där dagens C111 är, och det finns tankar att göra nya grupprum på både C1 och C5. Vi kommer att ha
tillgång till C7 året ut, kontraktet är uppsagt till 31/12 2018.
Det pågår också en diskussion kring hur vi skulle kunna ersätta C7 med att hyra E7 vid de tillfällen det
behövs. Kronborg på C7 nyttjades vid 78 tillfällen under 2017, vilket är en nyttjandegrad på 11%.
Detta är en fråga som representanterna i Campusgruppen tar tillbaka till sina respektive verksamheter
för att diskutera vidare.
Det pågår som nämnts tidigare en central lokalöversyn på LU och nu även på Campus Helsingborg.
Peter Alm som är controller för lokaler på LU centralt leder den utredningen. Samtidigt pågår en
inventering av inventarierna på Campus av LU Byggnad.
Möblerna till studieplatserna på E1 levereras idag och det kommer att hållas en invigning dit alla är
välkomna om några veckor. En lyckad process där vi samarbetet med studentorganisationerna och
tillsammans tagit fram utformningen av rummet.
Det är nu ökade drifttider för ventilationen, så den är igång från 06.30-19.00 alla vardagar. Och alla
fönster i allmänna utrymmen kommer att stängas så de inte går att öppna.
Lokalöversynen kommer att diskuteras vidare under våren.

Sida 3 av 6
Det uppkommer flera frågor från olika verksamheter och Jerker kommer att återkoppla individuellt till
varje verksamhet utifrån deras frågeställningar.
Det pågår ett arbete kring säkerhetsfrågorna på Campus. En rad åtgärder har vidtagits under den
senaste tiden. Grindarna till innergården stängs nu kl 16 så att inga obehöriga kommer in. Det är ökad
belysning som är riktad mot entréerna. Värmekameror är på under nattetid (efter kl 23) och det sker
samordnad patrullering. Det finns också ett beslut från Husstyrelsen den 22 mars att tillsätta en
Campusgemensam grupp för att se över säkerhetsfrågorna. Namn på deltagare i denna grupp önskas
och återkom till Jerker med förslag på namn via mail.
Andra mindre punkter som ska noteras är följande:
• Två kortläsare tas bort i E-blocket.
• Det pågår en diskussion om hur vi skulle kunna bygga in ett prioriteringssystem av Sofiero, så
att de som är i behov av videouppkoppling får företräde ett ”vanligt” möte.
• ISK kommer fr.o.m. höstterminen 2018 att hyra grupprummet C313.
• Ny konkurrensutsättning för ”Kaffearrangemang i Helsingborg” för perioden 180601-190531.

Ärende 5.

Verksamheterna informerar

Eva Nelson, Utvecklingsenheten
Arbetar med kommunikation kring utbildningsvalet den 16 april. Har arbetat med att färdigställa
filmerna som nu finns på sociala medier, hemsidan och även går på bio. Det finns även
utomhusreklam för våra utbildningar på vissa platser i landet såsom Skandinavium och Triangeln i
Malmö. Vi har också annonserat i Hallå och Nöjesguiden.
ISK har också jobbat med filmer och vi håller på att samla ihop detta nu.
Årsberättelsen ”Året i korthet 2017” är färdigställd. En bra produkt som blandar information om våra
utbildningar och forskning med statistik och axplock från året som gått.
Öppet hus arrangerades den 14 mars och det var god uppslutning på det.

Eva-Lena Strid, Socialhögskolan
Socialhögskolan ger ut en årsbok sedan två år tillbaka och kommer även att göra för kommande år.
Kan hålla dialog så de går ihop med den övergripande årsberättelsen.
Digitaliseringskonferens för en månad sedan som var mycket lyckad. Nästan ”för bra”, eftersom det
kom upp så många saker att följa upp. Marcus Knutagård höll i det och det kom ca 250 deltagare.
Planerar just nu inför konferensen ”En framtid vi skapar tillsammans!” som är ett samarbete mellan
Socialhögskolan, SoPact och Helsingborg stad den 25 maj.
Doktorandantagning är igång. Just nu är det 3-4 doktorander som är på väg in, oklart ännu om de
kommer att sitta i Lund eller Helsingborg.
Karin Jönsson, biblioteket
Det är inga större händelser för biblioteket, men lokalfrågan är såklart en stor förändring för
verksamheten. Vi kommer att hålla dialogen öppen med Jerker kring hur frågan utvecklas.
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Lars Olsson, LDC
Det kommer att ske två driftstörningar under de kommande veckorna. Den första gäller eduroam som
kommer att ha driftstörningar den 21 april mellan kl 9-17. Den andra gäller Secureprint som kommer
att ha störningar på söndag 22 april mellan kl 9-17.

Rebecka Kvist, Ingenjörssektionen
Arbetar just nu med att välja in ny projektledare för alumniverksamheten.
Arbetet med Helsingborg stad går framåt, har fört diskussioner med Peter Arvebro och Emelie Esberg
om fortsatt arbete kring t.ex. Helsingborg som studentstad.
Kommer att genom LUS arbeta med Agora för att ta fram ett kommunpolitiskt ställningstagande.
Möblerna har kommit till E1 och nu planeras invigningen som kommer att vara om några veckor.

James Pamment, ISK
ISK har under senaste tiden genomfört en reda öppna föreläsningar men det har varit svårt att locka
publik att komma. När en representant från Försvarshögskolan kom var det 5 personer i salen. Vi hade
en forskar från Oxford och då kom ungefär 15-20 personer. Frågan är hur vi ska göra? Det är tungt att
arbete och anordna sådant här om det inte kommer så många.
Antagningen av masterstudenter har varit positiv, det är många som söker utbildningsplatser. Det finns
dock ett stort problem med visum och det är många som måste åka tillbaka. Det är därför svårt att veta
hur många som kommer att gå, men nu är det 90 studenter som blivit antagna.
Grupprum C313 kommer att börja nyttjas under hösten. Utöver det arbetar vi nu för att få en
samverkanskoordinator som också kan arbeta med externa frågor.
Vi för också mycket samtal om otrygghet på dagtid nu när dörrarna är öppna. Forskningsprojektet om
informationspåverkan med MSB ger mycket uppmärksamhet, t.ex. i SVTs Agenda. Detta har bl.a. lett
till att kollegor fått motta dödshot. En mycket allvarlig situation som sprider oro bland medarbetarna.
Har haft kontakt med säkerhetsavdelningen.
Utöver det blev en av våra kollegor inlåst på Campus på en lördag och det visade sig då vara mycket
oklart vem som hade ansvar för Campus. En fråga att följa upp.

Carina Yourstone, studentservice
En lokalfråga som kommer att diskuteras vidare med Jerker är om behovet av automatiska dörrar
eftersom det är en fråga om tillgänglighet.
Studieverkstan genom Ulla Urde är intresserad av att komma och vara med på Campusgruppens möte.
Skulle det gå att ordna till maj?
Det finns nu en nyanställd som arbetar med hälsofrågor mot internationella studenterna på LU som
också kommer att kunna komma upp till Campus Helsingborg.
Har haft möte med ING och Agora om studentmottagandet här på Campus. Ett bra och fruktsamt
möte.
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Annika Permevik, internationella masterstudenter
Har haft ett möte med LU bostäder tillsammans med fakulteterna och förhandlar just nu om 10-30
bostäder till i Helsingborg. Ökning av betalande studenter, vilket medför behov av fler bostäder.
Datum för nytt möte är satt till om ett år.
Antagningsbeskedet till master har gått ut. Service management har 120 antagna. ISK har 90 antagna.
Finns 40 platser. Nu börjar arbetet med att säkra upp hur många som kommer in tillslut.
Samarbetar nu med studentservice tillsammans med ISM, ISK, LTH med frågor kring stresshantering
för inresande utbytesstudenter.
Carina Sjöholm, Institutionen för Service Management
Det har nyligen tilldelats medel för utveckling av tre nya inriktningar på masterprogrammen: fashion
studies, cultural and creativity management och Hållbarhet.
Det har nyligen varit en disputation på institutionen och det är nu ytterligare en till på gång. Utöver det
pågår det antagning av nya doktorander.
En fråga som diskuterats är om vi borde återinföra docentföreläsningar? Vi arbetar just nu med en
strategisk plan kring samverkan och det kanske skulle kunna ingå ett sådant moment där.
Carola Fors, lokalbokning
Inget nytt från lokalbokningen. 30 april ska alla scheman in. Kommer att sitta på C7 under delar av
april och maj månad och skriva in scheman i bokningssystemet.
Heba Elali, Vaktmästeri
Parkeringsautomaten. Det har installerats ett tangentbord för att kunna skriva in reg-nummer. Detta för
att slippa gå ut med biljetten till bilen.
Möblerna på E1 kommer idag och de kommer att sättas upp nu under veckan.

Ärende 7.

Övriga frågor

Annika Olsson tar upp två frågor.
Vi kommer att ha ett möte kring stadens satsning på stadsmässan ”H22” tillsammans med staden den
13 april. Just nu består arbetsgruppen av Annika Olsson, Ola Thufvesson, Marcus Knutagård, Magnus
Adenskog och Emelie Dahlström. Frågan är: hur kan vi samverka kring denna mässa och utvecklingen
av H+? Förhoppningen är att flera verksamheter ska kunna ingå i arbetsgruppen och vara med och
utforma olika samverkansprojekt.
Det pågår ett arbete tillsammans med Samverkansavdelningen på FSI. Det pågår nu en förstudie om
strategiska partnerskap, som vi idag har med Ericsson och Saab. Nu vill LU tar ett bredare grepp och
identifiera ett antal partners. Annika Olsson sitter i arbetsgruppen. Kommer vilja intervjua internt och
extern. Annette Stambolowski leder gruppen inom LU. Finns det någon forskare eller doktorand som
kan göra dessa intervjuer? Hör av er till Annika Olsson.
Magnus tar upp en fråga som rör det planerade informationsmötet som ska hållas under våren. Carina
Yourstone tar, i egenskap av representant för studentservice, med sig frågan tillbaka och återkommer.
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Nästa möte: 29 maj kl. 10.15–12.00

Vid pennan,
Magnus Adenskog

