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Utveck Ii ng sen hete n 

Protokoll Campus husstyrelse 

Narvarande 

admin. chef, utvecklingsenheten 
lokalansvarig, Inst f service management och 
tj anstevetenskap 

Mozhgan Zachrison prefekt, Inst f strategisk kommunikation 
Maria Bergendajtl Arvidsson bitradande prefekt, Socialhogskolan 
Magnus Svensson avdelningschef, juridiska institutionen 
anslot vid punkt 6. 
Gabriella Nilsson 
Thomas Achen 
Karin Lantz 
Dick Lindroos 
Nathalie Regestad 
Jesper Strand 
Rebecca Little-Smith 

Jerker Jacobsson 
Veronica Aberg 

Lars Olsson 

Franvarande 
Charlotta Johnsson 
Anders Heyden 
Magdalena Unosson 
Gabriella Andersson 

bvriga 
Robert Howe 
Johan Stenmark 
Carola Fors 

prefekt, Inst. kulturvetenskaper 
utbildningschef, L TH 
lokalplanerare, LU Byggnad 
vaktmastare, LU Service 
Agora, fastighetsansvarig 
TL TH, fastighetsansvarig 
skyddsombud. L TH 
IT-samordnare, Campus 

rektor, Campus Helsingborg 
prefekt Matematikcentrum, L TH 
lokalcontroller, L TH 
Huvudstuderandeskyddsombud, L TH 

Foretagshalsovarden LU 
Saco-S 
enhetsadrninistrator, Utvecklingsenheten 

1. Motes oppnas 

Jerker Jacobsson halsar alla valkomna. En kort presentationsrunda, sedan 
oppnas motet. 
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2. Val av justeringsperson 

Maria Bergendahl Arvidsson valjs till justeringsperson. 

3. Faststiillande av dagordning 

Jerker Jacobsson foreslar att punkt 11 tas fore punkt 10, for att sakerstalla 
att Studentinformationen far den tid de behover, Dagordningen faststalldes 
med den justeringen. 

4. Protokoll fran fbregaende mote 

Inga fragor eller synpunkter pa foregaende protokoll. Protokollet laggs till 
handlingama. 

5. Information fran Utvecklingsenheten 

Jerker Jacobsson foredrar arendet. 

Genornforda aktiviteter: 

o Genomfort en PDV-utbildning. Onskernal om utbildning for att 
hantera stokiga/hotfulla personer. 

o Prefektfrukost. 

o Lunch med studentforeningarna. 

o Campus Kaffe med konstvandring. 

Pagaende aktiviteter: 

o Ny strategisk plan ska presenteras for Campus styrelse 13 
december. Den kommer att galla 2023-2027. 

o Arbetsgruppen for en Handel och logistiksatsning (HoL) kommer 
att avge en rapport for Campus styrelse pa deras nasta mote. 
Styrelsen tar beslut om fortsatt process. 

o Projektet Science Center (Vattenhallen) i Helsingborg har nu pagatt 
i tre ar. Man har tittat pa egna lokaler och for en dialog med staden 
for ett gemensamt samarbete i lokalema. 

o Kompetensfonden fick in 14 ansokningar, Strategiska utskottet har 
gjort ett urval och sant vidare till Helsingborg stad som fattar beslut 
i mitten av december. 

o Helsingborgs handelsforenings utlysning till unga forskare ar oppen 
for ansokningar. Sista dag for ansokan ar 13 januari 2023. 

o Marknadsforeningen i Helsingborg viii uppmarksamrna vara 
studenter genom att infora en ny kategori pa Guldgalan, Basta 
uppsats. En urvalsprocess for detta maste tas fram. 
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Kommande aktiviteter: 

o Helsingborg Live den 6 december pa Radisson Blu, 18:00. 
K vallens panel samtalar om hur anvandandet av sociala medier 
paverkar sarnhallsdebatten nu och i framtiden. 

o 13 december Luciafirande 9:30-10: 15. Pa eftermiddagen har 
Campus styrelsemote. 

o 15 december bjuds Campus personal pa jullunch pa Scandic 
Oceanhamnen. 

o Naringslivsmiddag planeras till den 7 februari. 

o Datum for Oppet hus pa Campus ar preliminart tisdag 21 mars. 

6. Budget 2023 

Jerker Jacobsson foredrar arendet. 

Utvecklingsenhetens budget for 2023 presenterades, bilaga 2-2.4. 
Gemensamma lokaler visar pa ett underskott pa 750 tkr. Det beror pa okade 
hyreskostnader samt avskrivning av vara mobler, Underskottet tacks upp av 
vart myndighetskapital. Darefter presenterades ett fordelningsforslag till 
verksamheterna for de gemensamma servicefunktionerna. 

Husstyrelsen beslutade att godkanna den foreslagna fordelningen av de 
gemensanna kostnaderna. 

7. Lokalfragor Campus Helsingborg 

Jerker Jacobsson foredrar arendet, 

o En utredningsgrupp har arbetat fram underlag gallande en ny 
campusbyggnad som kommer att presenteras for styrelsen den 13 
december. Styrelsen kommer att ta beslut om fortsatt utredning. 

o Nuvarande hyresavtal med Wihlborgs loper ut 31 december 2023. 
Wihlborgs viii investera i lokalerna och har skickat ett avtalsforslag 
med tankbara atgarder. Detta har vidarebefordrats till prefekterna. 
Vi har valt att inte ga vidare med avtalsforslaget i nulaget utan 
processen behover synkroniseras med punkten ovan om en ny 
campusbyggnad. 

o Renoveringen av benstativen och handtagen till stolen 91 :an, som 
har reklamerats, har annu inte paborjats, 

o Prisokning om 3,36% fran och med 1 januari 2023, vid 
lokalbokning pa Campus Helsingborg. Prisokning foljer 
gemensamma larosalar i Lund. 

o Nytt krav pa alla myndigheter med anledning av hoga el priser. En 
rapport med energisparatgarder ska skrivas som omfattar Campus 
Helsingborg. LU Byggnad ar mottagare av rapporten. Diskussion 
om vad vi sjalva kan gora i fragan. Husstyrelsen menar att det mest 
effektiva ar att tillsammans med fastighetsagaren identifiera vad 
som kan goras och darefter vidta relevanta atgarder for att 
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effektivisera energianvandningen. Respektive verksamheterna kan 
lyfta fragan och paminna om att alla har ett ansvar att bidra till 
minskad energiforbrukning. 

o Helsingborgshem informerar om att de ska starta ett nytt 
boendekoncept, co-living. 

8. Mediastudion 

Jerker Jacobsson foredrar arendet. 

o Utbildning med fokus pa den pedagogiska vinkeln har genornforts. 

o Utbildning pa system I har hallits. 

o Vacker fragan om framtida struktur. Hur mycket kommer studion att 
nyttjas? Hur ska vi sakerstalla kompetensen pa system 2? 

o En anstallning som fordelas pa verksamhetema? 

o Studentpool? 

o Kopa in tjanst till varje tillfalle? Tjansten ar 
upphandlad. 

o Verksamhetema ombeds ta fragan vidare for interna diskussioner. 

9. Uppfoljning av SBA pa Campus Helsingborg 

Jerker Jacobsson foredrar arendet, 

o Brandskyddskontroll genomford 14 oktober. En anmarkning, 4 
grona utrymningsskyltar var ur funktion. Anmalt till Wihlborgs. 
LED-belysning ska installeras. 

o Nasta kontroll planeras till 13 januari, 13:00. Skyddsombud och 
studeranderepresentanter bjuds in. 

o AV ARN Security - nytt vaktbolag pa Campus Helsingborg. Samma 
larmnummer, 20 700 ( +46 46 222 0700) 

o Forsta Hjalpen-tavlorna har blivit pafyllda med nytt material. 

10. HMS - Halsa, Miljo och Sakerhet 

Jerker informerar om bakgrunden till att husstyrelsen fortsattningsvis aven 
kommer att ta upp HMS-fragor. De lokala skyddsombuden pa Campus har 
bildat en skyddsorganisation och en representant fran den kommer att 
narvara vid kommande husstyrelsemoten. Sedan presenteras Robert Howe, 
arbetsmiljoingenjor vid Foretagshalsovarden. 

Robert Howe informerade om arbetsrniljoorganisationen vid LU och hur 
det systematiska arbetsmiljoarbetet ar uppbyggt. Efter hans presentation 
hells en diskussion om hur vi kan implementeras arbetet pa Campus. 

Roberts presentation bifogas med protokollet. 
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11. Studentinformation 

Nathalie Regestad, Agora informerar 

o Man har haft hostmote och projektledarrollerna for varens projekt 
ar nu tillsatta. 

o Agoradagen den 23 mars. Man arbetar nu med att satta ihop en 
projektgrupp. 

o Rollen som fastighetsansvarig innebar att man far studerandeskydds 
utbildning. 

Jesper Strand, Ingenjorssektionen informerar 

o Campus mot trakasserier 30 november-1 december. 
Samarrangemang med Agora. 

o Styrelsen bytts ut vid arsskiftet. Alla poster ar tillsatta. 

o Julmiddagen ar fullsatt. 

o Ro lien som forvaltningschef innebar att man aven far 
studerandeskydds utbildning. 

12. Ovriga fragor 

Inga ovriga fragor. 

13. Varterminens moten 

Datum for varterminens moten ar onsdag 15 mars 13: 15 och onsdag 31 maj 
13: 15. Carola skickar ut kalenderinbjudningar inom kort. 

14. Motet avslutas 

Jerker tackar for dagens mote och sedan avslutas motet. 

Sekreterare Justeringsperson 

I 

Carola Fors Maria Bergendajtl Arvidsson 


