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Univers i te tss tyre lsen  

Uppdrag till och sammansättning av styrelsen vid Campus 
Helsingborg 

Vid Campus Helsingborg ska det finnas en styrelse. Nedan anges styrelsens 
uppdrag, tillsammans med förklarande kommentarer, och dess sammansättning. 
Beslut om mandattid och ledamöter fattas av rektor.  

1. Styrelsens uppdrag
− Att kontinuerligt utveckla verksamheten inom Campus Helsingborgs 

profil. Då styrelsen ska ha den samlade kunskapen om Campus 
Helsingborgs profil, om verksamhetens utveckling och det utbud inom 
kärnverksamheterna som finns, bör också styrelsen få i uppdrag att 
utveckla förslag till ny verksamhet. Styrelsen har inga mandat att fatta 
beslut i dessa frågor utan har möjlighet att förmedla sina förslag till de 
fakulteter inom vilka verksamheten faller.  

− Att samordna fakulteternas utbildnings- och forskningsverksamhet vid 
Campus Helsingborg. Samordningen avser att underlätta samarbete 
och undvika dubbelarbete mellan de olika verksamheterna på Campus 
Helsingborg. En styrelse med samlad kunskap om utbud och 
utvecklingsbehov (interna och externa) är grundläggande för att kunna 
skapa matchning gentemot resurser.  

Samordningen avser inte styrning av kärnverksamheterna. Sådan styrning faller 
under fakultetsstyrelsernas ansvar.  

− Att följa upp och utvärdera verksamheten mot Campus Helsingborgs 
specifika mål 

Uppföljning och utvärderingen ska ske kontinuerligt och avse hur verksamheten 
faller inom ramen för och uppfyller de campusspecifika målen. Styrelsen 
rapporterar till rektor och eventuella åtgärder med anledning av resultat av 
uppföljning och utvärdering ska beslutas av rektor som också kan föra frågan 
vidare till universitetsstyrelsen.  

Uppföljning och utvärdering avser inte innehållet i kärnverksamheterna eller 
aspekter av kvalitetssäkring. Uppföljning och kvalitetssäkring av utbildning och 
forskning faller under fakultetsstyrelsernas ansvar. 

− Att samverka med Helsingborgsregionens näringsliv, kommuner och 
andra organisationer 
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Campus Helsingborg ska vara en nod för att etablera utbildnings- och 
forskningssamarbeten i Helsingborgsregionen. Campus Helsingborg ska också 
representera Lunds universitet i nordvästra Skåne.  

Samverkan kan bestå i att vara en länk mellan Lunds universitet i Helsingborg och 
det i Helsingborgsregionen omgivande samhället, en kontaktpunkt ”inifrån och ut” 
och vice versa. Styrelsen ska aktivt agera för att behålla och utveckla befintliga 
ömsesidigt givande kontakter, samt för att skapa nya kontakter. Detta i syfte att 
främja och utveckla utbildningen och forskningen vid Campus Helsingborg. Ett 
konkret exempel kan vara att utveckla möjligheter till verksamhetsförlagd 
utbildning inom till exempel läkar- och lärarutbildning.  

Rektor kan ge styrelsen för Campus Helsingborg ytterligare uppdrag. 

2. Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av följande ledamöter:

− Ordförande som utses av rektor för Lunds universitet 

− Rektor för Campus Helsingborg 

− Företrädare för de fakulteter som har betydande verksamhet på 
Campus Helsingborg. Rektor beslutar inför varje mandatperiod vilka 
dessa fakulteter ska vara.  

− Prefekterna för de institutioner som vid mandatperiodens början har 
största delen av sin verksamhet på Campus Helsingborg. Rektor 
beslutar inför varje mandatperiod vilka dessa institutioner ska vara.  

− 2 allmänrepresentanter 

− 3 studentrepresentanter 

Personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. 

Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat 2011-12-16 (Dnr HBG 2011/315). 
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