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INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Kallelse  
Musikhögskolans Institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 25 januari 2017 kl 
15.00 -17.00 i X209.  
 
Mötet börjar med fika och fortsätter en kvart senare med själva sammanträdet. 
 
Kallelsen med bilagor finns digitalt att ladda ned via LU-Box: 
https://lu.box.com/s/niu5ku3m9f8ppe7lwrz7nwf8db8w25xk  
 
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.  
 
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid. 
 
Jenny Svensson - sekreterare 

 
Nr Ärende  

 
1 Mötets öppnande 

 
 

2 Justeringsperson 
 

 

3 Fastställande av dagordning 
 

 

4 a) Föregående Institutionsstyrelseprotokoll 
2016-12-07, bilaga 4 a. 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2016-11-30, bil 4 b. 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2016-12-15, bil 4 c. 
 
d) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2016-11-30, bil 4 d. 
 
e) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen, 2016-12-14, bil 4 e. 
 

 

5 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 
a) Bokslut 2016, föredragande Annette Benn-
vid. 
 

 
 
Information. 
 
 

KALLELSE 
2017-01-17 
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b) Information om pågående strategiarbete. 
 
c) Miljöförvaltningens föreläggande om ljud-
störningar i förskolan under Y-korridoren, fö-
redragande Carina Olsson. 
 
d) Krisplan för Konstnärliga fakulteten, före-
dragande Carina Olsson. 
 

Information/diskussion. 
 
Information. 
 
 
 
Information. 

6 Ärende 1 (dnr STYR 2017/54): 
Organisationsförändring – ny organisation av 
Musikhögskolans teknik- och serviceverksam-
het, bil 6. 
 

 
Förslag till beslut: Musikhögskolans tekniken-
het och serviceenhet slås ihop till en enhet – 
Teknik- och serviceenheten. Enheten leds av 
en verksamhetsansvarig. 
 

7 Ärende 2 (dnr STYR 2016/1566): 
Investeringsplan 2017. 
Underlag skickas ut före mötet. 
 

 
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen tillstyr-
ker förslaget. 
 

8 Ärende 3: 
Organisation av och bemanning på prefekt-
kansliet vid MHM, bil 8. Föredragande Håkan 
Rydin. 
 

 

9 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 
a) Diskrimineringsombudets (DO) beslut om 
tillsyn avseende jämställdhetsplan vid Lunds 
universitet, bil 9 a. 
 
b) Medel för jämställdhetssatsning vid Lunds 
universitet 
- Medarbetare och studenter bjuds in att an-
söka medel för att föra frågor om jämställdhet 
och lika villkor inom Lunds universitet framåt. 
Sista ansökningsdag 2017-02-01, bil 9 b. 
 

 
Information. 
 
 
 
Information. 

10 Övriga ärenden. 
 

 

11 
 

Nästa möte onsdag 22 mars kl. 15.00 – 17.30  

 
Sändlista 
Ordinarie ledamöter 
Ann-Charlotte Carlén, lärare, 
ordförande 
Maria Becker Gruvstedt, lärare 
Hans Hellsten, lärare 
Björn-Tryggve Johansson,  
lärare 
Karin Johansson, lärare 
Claes Ottelid, lärare 
Håkan Rydin, lärare, vice  
ordförande 

 
Övriga 
Carl-Axel Andersson  
Håkan Andersson  
Lars Andersson  
Joakim Barfalk  
Annette Bennvid 
Anna Cronberg  
Kjell Edstrand  
Sara Engblom 
Ida Eriksson  
Göran Folkestad  

 
Övriga, fortsättning 
Magnus Lindén  
Tommy Lindskog  
Åse Lugnér  
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Studentkåren, Musikhögskolan i Malmö  
Christian Möller  
Anders Rydlöv  
Michael Sellers  
Staffan Storm  
Solfrid Söderlind  
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Adriana Di Lorenzo Tillborg, 
doktorand 
Gabriel Flink, student 
Malin Kurtz, TA-personal 
Carina Olsson, TA-personal 
 
 
Suppleanter 
Conny Antonov, lärare 
Olle Sjöberg, lärare 
Ove Torstensson, TA-personal 

Mattias Frisk  
Carina Gustin  
Karin Göransson  
Elisabeth Hamnede Melander  
Daniel Hjorth  
Mattias Hjorth  
Ann-Sofi Härstedt  
Johan Jeppsson 
Anders Johnsson  
Cecilia Kjelldén  
Lideberg Berth   

Anna-Lena Tideman  
Hamidullah Turab  
Marie Wall Almquist  
Julia Vilhlemsson 
Sanna Vässmar  
Samuli Örnströmer  
Stefan Östersjö 
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MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Lunds universitet 

PROTOKOLL nr 8 
2016-11-30 

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 

NÄRVARANDE 
Mattias Frisk 
Tommy Lindskog 
Kjell Edstrand 
Anna-Lena Tideman 
Carl-Axel Andersson 
Elisabeth Melander 
Joakim Barfalk 
Sanna Wässmar 

Julia Wilhelmsson 
Lena Hallabro 
Sara Engblom 

FRÅNVARANDE 
Håkan Andersson 
Lars Andersson 

Dagordning 

Justering 

Föregående protokoll UN 

Föregående protokoll IS, bil. 1 

ÄRENDEN 

1. Ny inriktning Sång genrefri ingång,
bil.2

Ordförande 
Föredragande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Studeranderepresentant (närvarade vid

punkt 1-2 samt 6-7) 

Studeranderepresentant 
Adjungerad 
Sekreterare 

Suppleant 
Föredragande 

Dagordningen fastställdes. 

Kjell Edstrand utsågs till justerare. 

Lades till handlingarna. 

Lades till handlingarna. 

Sångämnesnämndens möte har inte blivit 
av, frågan har därför inte diskuterats i sin 
helhet och är inte förankrad i lärarkåren. 
Ordförande föreslår att frågan bordläggs 
och tas upp vid ett extrainsatt UN efter 
Sångämnesnämndens möte den 14/12. 
Beslut tas om extrainsatt UN den 15/12 kl. 
13.00-15.00. 
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UN/ML PROTOKOLL nr 8 2016-11-30 

2. Ny inriktning Sång/Rytmik,
skrivelse från Anette Wikenmo,
bil. 3

3. Handbok, nytt Styrdokument VFU,
bil. 4

4. Kursplaner, bil. 5

5. Nya 60-poängskurser i ämne 2
(Rytmik, ArrKomp, Kör), bil. 6

6. Musik i grundskola, 30 hp, bil. 7

Anette Wikenmo föredrog ärendet. UN 
önskar att AnWi diskuterar vidare 
förslaget med sångämnesnämnden, 
körnämnden samt utbildningsledningen 
(UL). 

Lena Hallabro föredrog en reviderad VFU
handbok. Handboken godkänns efter vissa 
redaktionella förändringar. 
LeHa presenterade även de kursplaner 
som har fått ett nytt tillägg under rubriken 
betyg. Betygsskalan omfattar nu betygs
graderna underkänd, godkänd och väl 
godkänd enligt nytt regelverk. 
Följande kursplaner bifalles; 
L/MP31 Betygssättning, handlingsutrymme och VFU 
L/MP22 Didaktik, specialpedagogik och 
forskningsmetodik 
L/ML12 Didaktik och VFU, åk 7-9

LAMP61 Ledning, didaktik och VFUS 
LAMP51 Didaktik och VFU åk 7-9

Kjell Edstrand gick kort igenom hur 
arbetet med gruppen för rättssäker 
examination fortlöper. 

Följande kursplanerna bifalles. 
MUHG22 Brassundervisning, elev och 
lärareperspektiv, steg Il (ny kurs) 
MUHG31 Grundkurs i ensembleledning och 
ackordinstrument (ny kurs) 
MUHG35 Symfonins utveckling från Haydn till 
Mahler (ny kurs) 
MUHG40 Normkritik genom rörelse (ny kurs) 
SASL04 Ensemble Music at Odeum Il (ny kurs) 
SASL03 Ensemble Mu sic at Odeum ( rev. kursplan, 
innehåll) 
MUHN26 Orkesterdirigering (reviderade delprov) 
MUHG38 Musiken i mötet med barn och unga med 
intellektuella/funktionsnedsättningar (tillägg i 
titeln) 
MUHF65 Körsång/vokalensemble (ändrat poängtal) 
MUHF70 Kammarkör Il/ (ändrat poängtal) 

UL presenterade kalkylen som tagits fram 
tillsammans med kursledarna. 
UN bifaller förslaget. 

Kursen har uppkommit på grund av att 7-
9-utbildningen inte längre ges. Den vänder
sig till studenter som vill rikta sig mot
grundskolan. UN bifaller förslaget.
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UN/ML PROTOKOLL nr 8, 2016-11-30 

7. Budget 2017, bil. 8

INFORMATION/ MEDDELANDEN 

1. Kollegium, skrivelse från H. Rydin
och R. Gussing, bil.9

ÖVRIGT 

UL gick igenom budgeten. UN önskar i 
fortsättningen en budget som är baserad 
på det faktiska resultatet från året innan (i 
detta fall 2015), istället för det upp
skattade budgetförslag som skickats ut. 
UN skulle önska att få en budget över 
strategiarbetet som påbörjades i augusti. 
UN bifaller förslaget. 

Ordförande gick igenom skrivelsen. 
Skrivelsen tas upp igen vid nästa UN. 

Inga övriga ärenden. 
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UN/ML PROTOKOLL nr 8 2016-11-30 

Vid protokollet 
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Mattias Frisk 
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Blandade genrer, Musikhögskolan i Malmö  

 
 

 

Blandade genrer är en relativt nystartad linje och är under ständig 
utveckling, som sig bör. Under ledning av två fantastiska och engagerade 
kursledare har blandade genrer stor potential att utvecklas vidare och vara 
en inkörsport till en större genrebredd på musikutbildningar i Sverige.  

Genom det här dokumentet ges en bild av vilken riktning utvecklingen av 
linjen bör ta och vilka negativa skillnader som upplevs i jämförelse med 
andra linjer på skolan. Olikheter är bra och ingen vill bli stöpt i samma form, 
men det här är en fråga om jämställdhet mellan linjerna.  

Något som ställer till många av de problem som påverkar linjen grundar sig 
i obalansen mellan antalet sångare och instrumentalister.  

Nedan följer några frågor och synpunkter som några studerande på 
blandade genrer tagit fram.  

1. Inträdesproven för blandade genrer bör ses över.  

• Det finns skillnader mellan t.ex. rocklinjen/jazzlinjen och blandade genrers 

olika sök- moment, vilket kan bli missvisande för de som söker skolans 
olika linjer. De som söker blandade genrer får t.ex. inte tillgång till 
kompgrupp, vilket påverkar linjens “seriositet” i förhållande till de andra 
linjerna. Detta gäller sångare såväl som instrumentalister. Det sitter heller 
inte någon representerande lärare från blandade genrer på inträdesproven 
för sång. Enligt en elevrepresentant från årets inträdesprov fanns det även 
en stor förvirring kring vad blandade genrer erbjuder och vad det innebär att 
kunna interpretera vissa genrer. Det bör även göras en tydligare uppdelning 
mellan jazz och rock på ensemblelektionerna, alternativt informera de som 
söker t.ex jazz/klassiskt att de även förväntas spela i en rockensemble.  
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2. Teori och gehör  

• De studerande på blandade genrer läser klassisk teori och gehör när 

kombinationen av genrer t.ex kan vara rock och jazz. Hur kommer det sig? 
Borde inte undervisningen utgå från de genrer som eleven sökt in på?  

Förslag: enkel lösning skulle kunna vara att läsa tillsammans med linjerna 
med endast en genre.  

3. Jämställdhet mellan linjerna på skolan.  

• Flera elever på Musikhögskolan upplever att det inte finns en jämställd 

inställning till olika inriktningar. T.ex. upplever många att rocklinjen 
favoriseras och att Jazz och blandade genrer faller bort. En del ligger 
säkerligen hos de studerande men det syns även alltför ofta hos lärare i 
engagemang, sätt att prata, reklam för sökande och rent ekonomiskt. Detta 
måste bli synliggjort för lärare.  

Exempel: Informationen angående linjerna ser väldigt olika ut på hemsidan. 
Rocklinjen har bl.a. informationsfilm och många klipp i ”Videogalleriet”. 
Blandade genrer har inte ens en flik i galleriet samt att bilden på 
utbildningens sida är från folk/världsmusiklinjen.  

• Det låtskrivarprojekt som pågick under v.44 i Amsterdam hade 4 platser 

för studenter från Musikhögskolan i Malmö. Informationen gick endast ut till 
Rocklinjens studenter varav 2 stycken tackade ja till en plats. Varför gick 
inte förfrågan ut till andra linjer (åtminstone Blandade genrers rockinriktning 
om det var genrespecifikt)? Varför fylldes inte alla platser? Det finns flera på 
jazzlinjen eller blandade genrer som hade varit intresserade och som är 
väldigt duktiga.  
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4. Fördelning av tid och möjligheter till gästlärare. 

• Vi ser att rocklinjen och även till viss del jazzlinjen investerar i workshops 
med artister och musiker som kommer och spelar med eleverna samt 
håller inspirerande föreläsningar. Blandade genrers inspirationsdagar 
har enbart bestått av linjens egna lärare, samt en lärare från Rytmus. 
Vid ett tillfälle fick blandade genrer besök av “Stefan och Kim”, vilket 
var mycket uppskattat. Vi önskar ett samarbete över linjerna och en 
jämn fördelning av möjligheter som erbjuds i samband med 
workshops med gästlärare, t.ex. att musicera med Ida Nielsen etc. 

Åtminstone en inbjudan!  

• Vi har förstått att det är ojämnt fördelat med ”blockad” tid mellan t.ex. 
rocklinjen och blandade genrer. För att blandade genrer ska kunna få 
till tillräckligt med ensembletid för att redovisningar och examination 
ska kunna genomföras under terminerna, blir följden att blandade 
genrer oftast bara har gästlärartid vid projektveckan i Maj, och då kan 
oftast inte musiker från rocklinjen medverka, vilket leder till att vi inte 
får ihop spelande ensembler. Detta gör det svårt att bjuda in 
gästlärare som spelar med oss. Från rocklinjens flik på hemsidan 

läser vi: “Exempel på tidigare gäster är Marit Bergman, Andreas 
Carlsson, Eric Gadd, Louise Hoffsten, Jonah Nilsson och Magnus 

Tingsek.” Detta är något som lockar sökande att hellre välja rock 
utbildningen och Jazz utbildningen före blandade genrer.  

5. Förslag på lösning. 

 
Vi ser att blandade genrer skulle kunna följa en annan struktur, exempelvis 
där studenter med rock och jazz inom blandade genrer läser ett år med 
rocklinjen, respektive jazzlinjen. Det vill säga, precis samma upplägg som 
de med klassisk eller folk/världsmusik i sin kombination av genrer. Detta 
skulle även gälla undervisning i teori och gehör, ensembleledning, 
instudering och andra ämnen där genreinriktningen påverkar 
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undervisningen. Det skulle innebära att alla elever, oavsett genre får 
möjlighet till lika mycket lärarledd lektionstid och att schemaläggningen bli 
enklare. Linjen finns alltså fortfarande kvar, men de studenter som väljer att 
gå blandade genrer ingår istället i verksamheten som rör genrerna de valt. 
De som söker blandade genrer bör göra antagningsprov på de villkor som 
kombinationen kräver. Vi tror att det här är en enkel lösning på den ovan 
nämnda problematiken för blandade genrer. 

 

 

Sammanställt av studenter från GY-utbildningen,  

Blandade Genrer, årskurs 1-4.  
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Institutionsstyrelsen 2017‐01‐25

MUSIKSHÖGSKOLAN I MALMÖ

INTÄKTER:

UTFALL 

2016

BUDGET 

2016
Diff mot 

budget

Statsanslag 103 329 103 254 ‐75

Ytterligare tilldelning 720 487 ‐233

Övriga intäkter 1 227 50 ‐1 177

Bidrag 1 812 362 ‐1 450

Nettoperiodisering 404 1 376 972

S:A INTÄKTER 107 491 105 529 ‐1 962

KOSTNADER:

UTFALL 

2016

BUDGET 

2016
Diff mot 

budget

Personalkostnader 61 973 61 510 ‐463

Löp semesterkostnad 267 0 ‐267

Lokalkostnader 15 350 15 388 38

Driftskostnader 9 356 8 877 ‐479

Avskrivningar 1 527 1 650 123

Indirekta kostnader 18 354 18 354 0

S:A KOSTNADER 106 827 105 779 ‐1 048

RESULTAT 664 ‐250 ‐914

Myndighetskapital IB 2016 ‐6 439

Resultatet 2016 664

Myndighetskapital UB 2016/IB 2017 ‐5 775
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Till Institutionsstyrelsen 
 
Organisationen av och bemanning på prefektkansliet  
 
Vid sammanträdet med Institutionsstyrelsen 21/9 2016 diskuterades organisationen och 
bemanningen på prefektkansliet avseende arbetsbelastning. Det beslutades att frågan skulle tas upp 
igen vid ett senare Institutionsstyrelsemöte. 
 
Bakgrund  
Ledningsfunktionerna vid Musikhögskolan i Malmö har sett olika ut genom åren. Fram till 2011 
fanns en prefekt på 100% och en biträdande prefekt på 50%, samt administrativt stöd. Mellan åren 
2011-13 fanns en prefekt på 100% (inklusive undervisning på 50%), samt administrativt stöd 50%. 
I februari 2013 utökades det administrativa stödet i form av två administrativa chefer på 50 + 50%. 
Den modellen blev dock ganska kortvarig eftersom prefekten fick ett nytt uppdrag som prodekan 
från och med april 2013. På hösten 2013 tillträdde en av de administrativa cheferna som prefekt.  
Från september 2013 fram hösten 2016 har omfattningen på prefektuppdraget varit 100% (inklusive 
viss undervisning), en administrativ chef på 50% samt administrativt stöd. 
Från och med hösten 2016 har den administrativa chefens uppdrag övergått till att vara så kallat 
prefektstöd, på 25 %. Samtidigt har en personalsamordnare anställts med omfattning på 85%, vilket 
innebär avlastning av delar av arbetsuppgifter som tidigare gjordes av prefekten och den 
administrativa chefen.  
 
I samband med det allt stramare ekonomiska läget med stora besparingar och 
organisationsförändringar, har arbetsuppgifterna för prefekt och utbildningsledning blivit mer 
omfattande de senaste åren.  
 
 
Förslag  
Det finns behov av en förstärkning på prefektkansliet i form av en biträdande prefekt alternativt en 
administrativ chef, eller annat administrativt stöd. I rådande svåra ekonomiska läge där 
Musikhögskolan 2017 budgeterar ett underskott, bör man dock avvakta med att föreslå 
nyanställning och ber Institutionsstyrelsen följa utvecklingen för eventuella åtgärder senare. 
 
Prefektens arbetsbelastning kan minskas genom att till exempel: 

• se över de administrativa stödfunktionerna inom fakulteten (administration, 
teknikerstöd, IT-stöd och servicefunktioner)  
• lönesamtal hänvisas till den chef som har utvecklingssamtal 
• se över vilka arbetsuppgifter som skulle kunna delegeras  
• återhållsamhet med deltagande i arbetsgrupper och sammanträden 
• undersöka vinsterna med en officiell mailadress rektor@mhm.lu.se 
 som administreras av annan person än prefekten. 

 
 
Malmö den 18/1 - 2017 
 
 
Underlaget framtaget i samråd med Håkan Rydin, Staffan Storm, Ann-Charlotte Carlén och Jenny 
Svensson 
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Jämställdhet och lika villkor 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-
strategier/jamstalldhet-och-lika-villkor  

Medel från Ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling 

Medel för jämställdhetssatsningar 
Lunds universitet vill stimulera jämställdhetsarbetet på universitetet med bland annat inbjudan 
att ansöka om riktade medel. Medfinansiering av en gästprofessor i Hedda Anderssons namn 
är en återkommande satsning, medan ansökan om medel för att stimulera en jämn 
könsfördelning bland professorer är en ny satsning som görs på uppdrag av 
universitetsstyrelsen. 

Lunds universitet arbetar på olika sätt med lika villkor och nu kan medarbetare och studenter 
vid Lunds universitet ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om jämställdhet och 
lika villkor vid Lunds universitet framåt. 

Medarbetare och studenter bjuds in att ansöka om medel för att föra frågor om jämställdhet 
och lika villkor inom Lunds universitet framåt. Följ anvisningarna noga och använd 
ansökningsblanketten. 

Läs mer i anvisningar till att ansöka om medel från Ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling (PDF 68 kB, nytt fönster) 

Ladda ner och fyll i den obligatoriska ansökningsblanketten (Word 94 kB) 

Sista ansökningsdag är 1 februari 2017. 

Nästa inbjudan till att söka medel från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling 
kommer i november 2017 samt i november följande år. 

Medel för att stimulera jämn könsfördelning bland 
professorer vid Lunds universitet 
Universitetsstyrelsen har i fördelningsbeslutet för 2016 avsatt stimulansmedel för att främja 
en jämn könsfördelning bland professorer vid Lunds universitet. Medlen är menade för 
åtgärder som på såväl lång som kort sikt leder till en jämn könsfördelning på professorsnivå. 

Fakulteter/motsvarande bjuds in att ansöka om medel för att stimulera jämn könsfördelning 
bland professorer. 

Läs mer i inbjudan att ansöka om medel för att stimulera jämn könsfördelning bland 
professorer på Lunds universitet (PDF 48 kB, nytt fönster) 

Sista ansökningsdag är den 12 januari 2017. 
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Medfinansiering av en gästprofessur i Hedda Anderssons 
namn 
En anställning som gästprofessor i Hedda Anderssons namn grundar sig i en strävan efter en 
jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad 
anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön kan ge positiv effekt avseende 
jämställheten vid Lunds universitet på lång sikt.  

Fakulteter/motsvarande bjuds in att ansöka om medfinansiering av en gästprofessor i Hedda 
Anderssons namn. 

Läs mer i inbjudan att ansöka om medfinansiering av en gästprofessur i Hedda Anderssons 
namn (PDF 45 kB, nytt fönster) 

Sista ansökningsdag är den 12 januari 2017. 

Nästa inbjudan till att söka medel för medfinansiering av professor i Hedda Anderssons namn 
kommer i oktober 2017 samt i oktober följande år. 

Frågor 
Har du frågor om ansökningarna kan dessa besvaras av Lena Lindell, sekreterare i 
Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling och Anna Maria Drake, ordförande i 
Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling. Du når dem via jol@pers.lu.se 
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