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Overenskommelse om samarbete mellan Region 
Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne, och Campus 
Helsingborg, Lunds universitet 

Parterna utgörs av Utvecklingsenheten, Campus Helsingborg, Lunds univer
sitet och Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning. 

Inledning och syfte 
Denna överenskommelse om samarbete har som syfte att synliggöra relat
ionerna mellan parterna samt att tydliggöra gemensamt identifierade 
samverkans- och utvecklingsområden. Överenskommelsen utvärderas lö
pande och förändringar beslutas vid årligen återkommande samverkansråd. 

Bakgrund 
I Region Skånes styrande dokument anges bland annat att kulturpolitiken ska 
bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanist
iska värderingar och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mång
fald av uttryck. Kulturen ska upplevas som en kraft som skapar social gemen
skap och bidrar till individens och samhällets utveckling och välfärd. 

Skåne ska framstå som en stark, öppen och innovativ kulturregion där alla kän
ner sig välkomna. Kulturen ska vara en viktig och naturlig del av samhällets 
utveckling och människors vardag. För att nå detta ser Region Skåne det som 
ytterst betydelsefullt att öka samverkan mellan offentlig sektor, forskning och 
övriga samhällsaktörer. Kulturnämndens beslutade insatser ska fattas på en 
gedigen kunskapsbas. 
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Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö Organisationsnummer: 23 21 00-0255 
Besöksadress: Kultur Skåne, Dockplatsen 26, 211 19 Malmö 
Telefon (växel): 040-675 37 50 
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Region Skåne 

Region Skånes kulturnämnd har antagit en strategi för området kulturella och 
kreativa näringar och gett kulturförvaltningen i uppdrag att utveckla samarbetet 
med universitet och högskolor. Inom ramen för detta ryms både långsiktiga och 
mer projektbaserade insatser. Det kulturpolitiska uppdraget inrymmer också att 
utveckla samarbetet med Skånes kommuner och bidra till utvecklingen av ökat 
samarbete i Öresundsregionen. 

Campus Helsingborg är en dynamisk och växande del av Lunds universitet. 
På Campus Helsingborg erbjuder universitetets fakulteter cirka 30 utbild
ningsprogram på kandidat-, master- och doktorandnivå. Där finns ungefär 
4 200 studenter och mellan 200-250 lärare, forskare och administratörer, 
varav de flesta är helt placerade på Campus Helsingborg. 

Forskningsvolymen är under tillväxt och 2013 finns cirka 30 doktorander, 
ett antal starka forskningsmiljöer och såväl nationella som internationella 
projekt. Det finns tre institutioner som är helt placerade på Campus 
Helsingborg: Institutionen för service management och tjänstevetenskap, 
institutionen för utbildningsvetenskap och institutionen för strategisk kom
munikation. Dessutom har Lunds Tekniska Högskola och Socialhögskolan 
omfattande verksamheter i Helsingborg. 

Centrum för Danmarksstudier, som tillhör universitetets särskilda verksam
heter, är placerat på Campus Helsingborg. Forskning kring kulturella och 
kreativa näringar utgör ett växande forskningsintresse inom olika delar av 
Campus Helsingborg. 

Samverkansområden 
Specifika samarbeten ska bedrivas i projektform enligt särskilda avtal, nor
malt mellan fakultet/institution och Region Skåne, där projektets mål, syf
ten, genomförande och finansiering tydligt formuleras. Utvecklingsenheten 
vid Campus Helsingborg, som tillhör universitetsgemensam nivå, samordnar 
och stödjer initiativ till samarbeten. Parterna har tillsammans identifierat 
följande möjliga samverkansområden: 

• Parterna identifierar gemensamt angelägna undersöknings- och 
forskningsfrågor. 

• Parterna utvecklar former för studentprojekt, till exempel i form av 
examensarbeten. 

• Parterna utvecklar former för utbyte av utbildning och kompetensut
veckling med avseende på vetenskaplig kunskap om och erfarenhet 
av kulturella och kreativa näringar. 

• Parterna åtar sig att tillsammans söka finansiering för gemensamt 
beslutade forsknings- och utbildningsinsatser, primärt inom området 
kulturella och kreativa näringar. 
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Region Skåne 

Avstämning och samverkansråd 
Respektive part utser ansvarig kontaktperson för samarbetet. Parterna eta
blerar ett samverkansråd med representanter från institutioner och verksam
heter på Campus Helsingborg och Kultur Skåne. Samverkansrådet träffas 
minst en gång per år. 
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