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Föresl¡rifter ftir Centrum ftir hälsosamma inomhusmiljöer (Centre for Healthy
Indoor Environments), CHIE.

Följande foreskrifter faststálls att gälla från och med 2019-07-04.

Lunds Tekniska Högskola (LTH) beslutar Êoljande foreskrifter med stöd av 2 kap. 5 S
högskolelage n (19 9 2: | 43 4).

Arendet har varit foremål Êor information enligt 19 S MBL 2019-06-27,2019-06-28
och2019-07-02.

O rgan isato risk place fi ng
Centrum for hälsosamma inomhusmiljöer (CHIE) inrättades av rektor vid LTH 2019-07-04
(dnr STYR 201911193) for perioden 2019-07-04 - 2024-07-03.
CHIE tillhar LTH, Ergonomi och Aerosolteknologi vid Institutionen flor designvetenskaper.

Syft"
CHIE syftar till att främja kunskapsuppbyggnad och ökad Êorståelse av hur olika
faktorer och forhållanden kan bidra till att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta
uppnås genom att CHIE samordnar forskningsinitiativ och kunskapsutbyte mellan
forskarsamhállet och olika samhällsaktörer. CHIE överbryggar vetenskapliga

discipliner och främjar därigenom ett holistiskt synsätt rörande hálsosamma

inomhusmiljöer.

Uppdng
CHIES uppdrag är:

¡ Att forstå, Êorklara och, genom kunskapsutbyte, förbättra vår inomhusmiljö
och därigenom skapa hálsosamma Êorhållanden for de människor som bebor

och vistas i dem.

o Att främja wärdisciplinär forskning och ett holistiskt synsätt kopplat till
inomhusmiljö.

¡ Att skapa en samverkansplattform für att skapa och stärka samarbeten mellan
forskare från olika discipliner inom LU och andra universitet samt med
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relevanta samhällsaktörer - exempelvis näringsliv, myndigheter, forvaltningar

och andra intressenter.

o Att tillsammans med ovannämnda intressenter och samarbetsparter initiera,

samordna och driva utmaningsdrivna forskning- och innovationsprojekt
rörande inomhusmiljö.

¡ Att fràm)a regionalt, nationellt och internationellt samarbete.

o Stärka forskarutbildningen rörande inomhusmiljö.
¡ Att integrera aktuell forskning och forskningsresultat rorande inomhusmiljö i

redan pågående och kommande utbildningsprogram, kurser och

uppdragsutbildning.

Verksamhet
All verksamhet inom CHIE bedrivs av medlemmarna under ledning av styrelsen,

genom föreståndaren. Vid CHIE finns inga tjänster inränade. Ej heller disponerar

centrumet sjálvständigt lokaler, utrustning etc.

Personal

Vid CHIE ska ingen personalkunna förtecknas.

Styrclse

CHIE leds av en styrelse bestående av en ordfürande och nio ledamöter. OrdÊorande i
styrelsen ska vara tillsvidareanställd vid Lunds universitet. Ledamöterna består av sju

foreträdare, minst en från varje medverkande fakultet vid Lunds lJniversitet, samt en

från Malmô universitet. Två av ledamöterna är studentrepresentanter, företrädesvis

forskarstuderande. Förslag på ordforande och ledamöter i styrelsen lämnas av CHIEs
sq¡relse for godkännande av LTHs rektor i samråd med dekanerna Êor de medverkande

fakulteterna for Lunds universitet och dekan Êor fakulteten for teknik och samhálle,

Malmö universitet. Mandatperioden ska i normalfallet vara tre år med undantag for
studeranderep resentanterna,

Studentepresentanter utses i den ordning som stadgas i 7 S studentkårsforordningen
(2009:769).

Styrelsen är beslutande om minst hälften av ledamöterna samt ordforanden är

närvarande. Vid oenighet och jämnt antal ledamöter har ordförande utslagsröst.

Styrelsen ska sammanträda minst wå gånger per år

Styrelsens uppgifter är att:

'/ Ha det övergripande ansvaret för verksamheten och dess dagliga arbete.

'/ Ange närmare riktlinjer Êor CHIEs verksamhet.
,/ Fastställa CHIEs årliga verksamhetsplan.

'/ Fastställa och ansvara lor budget samt verka Êor långsiktig finansiering av

CHIE.
'/ Fastställa CHIEs årliga verksamhetsredovisning.

'/ Uwärdera verksamheten och genomföra erforderliga florbättringar.

Styrelsens årliga verksamhetsplan, budget och verksamhetsredovisning overlämnas till
prefekten vid Institutionen flor designvetenskaper samt till rektor vid LTH.



Förcstå.ndare

CHIE ska i det dagliga arbetet ledas av en füreståndare. Föreståndaren ska vara en

vetenskapligt kompetent forskare verksam inom området och tillsvidareanställd vid den

tekniska fakulteten vid Lunds universitet.

Föreståndaren ska verka för att verksamheten inom CHIE bedrivs med hög kvalitet och

att samverkan inom Lunds Universitet och med det omgivande samhállet främjas.

Föreståndaren Êoreträder CHIE inom och utom universitetet.

Föreståndaren utses av rektor for LTH efter samråd med dekanerna für medicinsk
samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig fakultet samt dekan for fakulteten for
teknik och samhälle, Malmö universitet. Förslag lämnas av CHIEs styrelse.

Föreståndare är i regel adjungerad till CHIEs styrelsemöten utan rösträtt.

Föreståndaren ska årligen överlämna forslag rill verksamhetsplan, budget och

verksamhetsredovisning till CHIEs styrelse.

S t \illfö r et r äd a n d e fü r e s tå. ndarc
Vid CHIE ska det finnas en stállloreträdande föreståndare. Denna person ska vara en

vetenskapligt kompetent lärare. Den ställföreträdande füreståndaren utses av rektor for
LTH efter samråd med dekanerna for de medverkande fakulteterna for Lunds
universitet och Malmö universitet. Förslag lämnas av foreståndaren für CHIE.

Ställforeträdande füreståndare är i regel adjungerad till CHIEs styrelsemöten uran
rösträtt.

B iträdande förestå.ndare
Vid CHIE, kan det finnas en biträdande füreståndare med särskilt ansvarsområde som

ska specificeras skriftligen. Utseende av biträdande Êoreståndare beslutas av sryrelsen

for CHIE, efter forslag från foreståndaren.

Finansiering
CHIEs verksamhet finansieras genom medel från externa finansiärer och intressenter.

CHIE kan för sin samordnande verksamhet även disponera medel som tillfors cenrrct
från källor inom Lunds universitet. CHIEs medel forvaltas genom en av de

medverkande institutionerna. Styrelsen beslutar om ekonomiska åtaganden inom ramen
för den fastställda budgeten. Kostnaderna flor forskning och forskarutbildning, som

bedrivs med anknytning till CHIE, finansieras av anslag direkt till medverkande
institutioner.

Utbildning
Vid CHIE ska ingen egen utbildning på grund-, avancerad- eller forskarnivå bedrivas.

Centrumet ska vara behjälpligt med att utforma och genomffora gemensamma

utbildningar rörande inomhusmiljö vid de medverkande institutionerna.
Uppdragsutbildning kan bedrivas vid CHIE efter beslut i CHIEs styrelse.



Utvärdeúng
Uwärdering ska göras infor beslut om ny inrättandeperiod. Därefter ska uwärdering
göras vart tredje år eller efter beslut av rektor vid LTH. Resultatet av uwärderingen ska

överlämnas till LTHs rektor samt dekanerna Êor de medverkande fakulteterna för Lunds
universitet och Malmö universitet.

ä,ndring av fti reskrifrer
Ättd.ing av dessa foreskrifter sker genom beslut av rektor vid LTH efter samråd med

dekanerna for de medverkande fakulteterna für Lunds universitet och Malmö
universitet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor, i närvaro av kanslichef
Veronica Gummesson, efter foredragning av Beatrice Nordlöf, avd. chef Ledningsstöd.

Mårtensson

Prorektor LTH/stf rektor

Nordlöf
Avd. chef Ledningsstöd




