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INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Kallelse  
Musikhögskolans Institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 9 november 2016 kl 
15.15-16.45 i X209.  
 
Mötet börjar med fika och fortsätter en kvart senare med själva sammanträdet. Kallelsen 
med bilagor skickas digitalt. Kallelse/protokoll skickas även till receptionen. 
 
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.  
 
Ordinarie ledamot kontaktar själv suppleant vid eventuellt förhinder.  
 
Jenny Svensson - sekreterare 

 
Nr Ärende  

 
1 Mötets öppnande 

 
 

2 Justeringsperson 
 

 

3 Fastställande av dagordning 
 

 

4 a) Föregående Institutionsstyrelseprotokoll 
2016-09-21, bilaga 4 a. 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden (UN) 
för Musiker/ Kyrkomusikerutbildningen 2016-
10-19, bilaga 4 b. 
 
c) Protokoll från UN för Musiklärarutbild-
ningen från 2016-10-05, bilaga 4 c. 
 
d) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
(FUN) 2016-09-28, bilaga 4 d. 
 
f) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen 2016-09-14, bilaga 4 e. 
 

 

5 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 

 
 
 

KALLELSE 
2016-10-31 

 
 

 

 

http://www.mhm.lu.se/


 
 
 2 
a) Ekonomisk kvartalsrapport och prognos 
2016 – Annette Bennvid, föredragande 
 
b) Information om förslag till förändrad an-
ställning för utbildningsadministratörer vid 
Musiklärarutbildningen; Carina Gustin och 
Lena Hallabro.  
Bilaga 5 b. 
 
c) Information om samarbetet Musikhögskolan 
och Malmö Live, Håkan Rydin. 
 
 

 
 
 

6 Ärende 1 (dnr STYR 2016/1400):  
Fortsättning på strategi- och visionsarbetet.  
Bilaga 6. 
 

Förslag till beslut. Institutionsstyrelsen till-
styrker förslaget. 

7 Ärende 2 (dnr STYR 2016/1401): Förslag till 
uppdaterad delegationsordning för Musikhögs-
kolan i Malmö.  
Bilaga 7. 
 

Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen tillstyr-
ker förslaget. 
 

8 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 
 

 

9 Övriga ärenden. 
 
 

 

 
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 
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 

Övriga 
Carl-Axel Andersson  
Håkan Andersson  
Lars Andersson  
Joakim Barfalk  
Annette Bennvid 
Anna Cronberg  
Ulf Dahlén 
Kjell Edstrand  
Sara Engblom 
Ida Eriksson  
Göran Folkestad  
Mattias Frisk  
Carina Gustin  
Karin Göransson  
Elisabeth Hamnede Melander  
Daniel Hjorth  
Mattias Hjorth  
Ann-Sofi Härstedt  
Johan Jeppsson 
Anders Johnsson  
Cecilia Kjelldén  
Lideberg Berth  
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Magnus Lindén  
Tommy Lindskog  
Åse Lugnér  
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Studentkåren, Musikhögskolan i Malmö  
Christian Möller  
Anders Rydlöv  
Michael Sellers  
Staffan Storm  
Solfrid Söderlind  
Anna-Lena Tideman  
Hamidullah Turab  
Marie Wall Almquist  
Julia Vilhlemsson 
Sanna Vässmar  
Samuli Örnströmer  
Stefan Östersjö  
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Närvarande ledamöter 
Ann-Charlotte Carlén                  Rektor, ordförande 
Conny Antonov Lärare, suppleant för Hans Hellsten 
Maria Becker Gruvstad Lärare 
Björn-Tryggve Johansson Lärare 
Claes Ottelid Lärare 
Håkan Rydin Lärare   
Malin Kurtz TA-personal 
Carina Olsson TA-personal 
Adriana Di Lorenzo Tillberg Doktorand 
Gabriel Flink Student 
 
Övriga närvarande: 
Annette Bennvid, §4  ekonom 
 
Frånvarande: 
Karin Johansson Lärare 
Hans Hellsten  Lärare 

 
 
 

§ Ärende Beslut 
 

1 Mötet öppnandes och dagordningen fastställ-
des. 
 

Ann-Charlotte Carlén hälsade styrelsen välkommen. Ett 
övrigt ärende anmäldes av Håkan Rydin: organisationen av 
prefektkansliet. 
Studentkåren uppmanades att utse ytterligare en represen-
tant, gärna från MU/KY, till Institutionsstyrelsen. 
 

2 Val av mötessekreterare och justerare Lena Arstam är inte längre styrelsens sekreterare och ny sekre-
terare utses inom kort. Till detta mötes sekreterare valdes Hå-
kan Rydin och till justerare Claes Ottelid. 
 

PROTOKOLL 
2016-09-21 

1 
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3 Föregående Institutionsstyrelseprotokoll 2016-
05-25 bifogas. 
 
Protokoll från Utbildningsnämnderna (UN) 
för Musiker/Kyrkomusikerutbildningen 
2016-05- 11, 2016-06-08 och 2016-09-07 
bifogas. 
 
Protokoll från UN för Musiklärarutbildning-
en från 2016-05-11, 2016-06-08 och 2016-
09-07 
bifogas. 
 
Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
2016-04-20 och 2016-06-01 bifogas.  

Alla protokoll lades till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Ang. protokollet 2016-05-11, ärende 2 från UN för Musiklä-
rarutbildningen, uppmanar Institutionsstyrelsen utbildnings-
ledningen att justera i texten så att den stämmer med befint-
liga tillstånd.  

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 

• Ekonomisk rapport – Annette 
Bennvid, föredragande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Information om samlokali-
seringen och ledningsutveckl-
ingsseminarium med UFLG – 
Ann-Charlotte Carlén, föredra-
gande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vid diskussioner med fakultetsledningen och LU:s ledning 
gällande Musikhögskolans ansträngda ekonomiska läge de 
senaste åren, har det också diskuterats möjligheten att få en 
lättnad när det gäller återbetalningen av det negativa myndig-
hetskapitalet. Nya signaler från LU pekar nu på att Musikhög-
skolan inte kommer att få denna.  
 
Musikhögskolan inför successivt budgetrutiner som ska un-
derlätta uppföljningen.  
 
Rapporten för utfallet januari – juni föredrogs och differenser 
mot budget gicks igenom punkt för punkt. Enligt prognosen 
blir resultatet 166 tkr bättre än budget. Sammantaget är be-
dömningen att Musikhögskolan kan få en budget i balans 
2018. Rapporten bifogas, bil. 1 
 
 
Arbetet med samlokaliseringen fortskrider och leds av vår 
dekan Solfrid Söderlind. Samtal har förts med LU:s ledning, 
LU Byggnad och Malmö stad. Arbetet har dock överskuggats 
av det mer akuta läget för att lösa Konsthögskolans lokalför-
sörjning när de måste lämna sina nuvarande lokaler om ca ett 
år. På fakultetens hemsida, 
http://www.performingarts.lu.se/omfakulteten/samlokalisering 
finns information om samlokaliseringen av Konstnärliga fa-
kulteten. 
 
Konstnärliga fakultetens ledningsgrupp har under våren 2016 
vid ett par tillfällen arbetat med ledningsgruppsutveckling. 
Vid höstterminstarten fortsatte arbetet med ett heldagssemi-
narium tillsammans med universitetsförvaltningens lednings-
grupp (UFLG).  
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Principer och regler för byte av inriktning el ler 
huvudinstrument vid Musikhögskolan i  Malmö 
 
Antagningsbeslut 
Utbildningsnämnden (UN) vid Ämneslärarutbildningen i Musik beslutar normalt all antagning. 
Undantag sker under sommaruppehållet då utbildningsledningen på delegation från UN, beslutar 
om antagning av nya studenter. UN kan delegera beslut om antagning till utbildningsledning till 
andra tillfällen vid behov. 
 
Allmänt 
En förutsättning för antagning eller byte av inriktning/huvudinstrument är att det finns ledig 
utbildningsplats inom den sökta utbildningen/inriktningen.1 Den studerande måste uppfylla 
behörighetsvillkoren för den sökta utbildningen/inriktningen. 
 
Byte av utbildning eller inriktning Inom Musikhögskolan i Malmö 
Ansökan om byte av utbildning/inriktning ska normalt göras innan den 15 april i åk 2. Under 
särskilda omständigheter som prövas av Utbildningsnämnden kan dispens från denna princip 
göras. Vid översökning mellan utbildningar inom ämneslärarprogrammet eller mellan 
inriktningar inom en utbildning kan den sökande tillgodoräkna sig de poäng han/hon haft i G-
proven vid det provtillfälle då den studerande antogs till lärarutbildningen i musik. I de fall det 
krävs ett LM-prov genomförs det inom aktuell antagningsomgång i konkurrens med andra 
sökande och anmäls via www.antagning.se. Tidigare genomförda L-prov kan inte tillgodoräknas 
vid antagning till ny inriktning/utbildning. 
 
Placering i  årskurs efter antagning 
Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning inom programmet. 
Huvudprincipen är att den studerande vid översökning till annan 
inriktning/ämneslärarutbildning placeras i nästkommande årskurs. En förutsättning för placering 
i nästkommande årskurs är fullgjorda, godkända tidigare studier. Dispens kan ges för ej fullgjorda 
studier om särskilda skäl föreligger. Dispensansökan ställs till Utbildningsnämnden för 
Musiklärarutbildningen. Utifrån en bedömning av det faktiska innehållet i de tillgodoräknade 
studierna i förhållande till den nya utbildningens/inriktningens studieplan, kan en komplettering 
av vissa kurser krävas. Detta avgörs av utbildningsledning. 
 
Byte av huvudinstrument inom GY-utbildningen när termin påbörjats i  åk 1 
Om en student i åk 1 önskar annat huvudinstrument än det som bedömts i antagningsprovet, 
efter det att utbildningen startat, skall byte ske så nära läsårsstarten som möjligt, dock senast fyra 
veckor in på höstterminen i åk1. Ett särskilt L-prov ska då anordnas. Byte av instrument efter 
godkänt prov ska ske snarast.  
Vid önskan om byte av huvudinstrument efter en termins studier gäller samma regler som vid 
byte av utbildning/inriktning. Bytet träder då i kraft vid nästkommande läsårsstart. 
 
Byte av genre inom inriktning Blandade genrer. 
Om en student önskar byta genrefördjupning inom Blandade Genrer-inriktningen ska detta 
ansökas om så tidigt som möjligt i utbildningen och senast innan utgången av åk 2. 
																																																								
1	Med	utbildning	menas	program	inom	ämneslärarutbildningen.	Med	inriktning	avses	de	inriktningar	som	
erbjuds	inom	GY-utbildningen;	jazz,	rock,	klassisk	och	folk,	Singer-	Songwriter	och	Blandade	Genrer.	
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Utbildningsnämnden kan godkänna byte senare under utbildningen om särskilda skäl föreligger. 
Beviljande av byte innan utgången av årskurs 2 beslutas av utbildningsledning i samråd med 
kursledare. Eftersom den sökande redan har en studieplats inom inriktningen föreligger ingen 
konkurrens om utbildningsplats. Den sökande behöver inte anmäla sig via www.antagning.se. 
Den sökande har rätt att tillgodoräkna tidigare gjorda G-prov. Ett lokalt prov ska genomföras i 
den önskade genren på huvudinstrumentet och, om det bedöms relevant av kursledare inom 
ensemblespel. Provet ska i första hand genomföras vid antagningsomgången det aktuella året, 
men ett särskilt provtillfälle kan anordnas om utbildningsledning beslutar härom. Jury utses av 
utbildningsledningen. Bedömning av huvudinstrumentprov ska ske i enlighet med de kriterier 
som gäller för L-prov, där 0 poäng är underkänt och 1 poäng och däröver är godkänt. Om den 
sökande av resp. jury bedöms som godkänd kan han/hon placeras i nästkommande årskurs, 
alternativt fortsätta sina studier i innevarande eller kommande termin beroende på 
utbildningsledningens bedömning i samråd med kursledare. En förutsättning för byte av 
genrefördjupning är godkända tidigare studier inom programmet. Dispens för icke godkända 
studier kan rekommenderas av utbildningsledning och kursledare om dessa i samråd anser att 
särskilda skäl föreligger. Sådan dispens beslutas av Utbildningsnämnd. 
 
Sökande från annan musikhögskola i  Sverige 
Om student registrerad vid annan musikhögskola i Sverige önskar byta studieort till 
Musikhögskolan i Malmö ska ansökan ske via antagning.se vid ordinarie antagningsomgång. 
Antagning kan ske i mån av ledig studieplats och beslutas av Utbildningsnämnden. 
Påbörjande av studier vid Musikhögskolan i Malmö skall ske vid läsårsstart, eller vid annan 
tidpunkt beroende på var i utbildningen den studerande befinner sig. 
 
Byte av studieort till Musikhögskolan i Malmö kan ske tidigast efter fullbordande av ett års 
studier vid annan musikhögskola. Utbildningsledare och studieadministratör vid MHM beslutar i 
varje enskilt fall vilka kurser som ska tillgodoräknas och i vilken årskurs den studerande ska 
placeras.  
 
En översiktlig planering av den antagna studerandes studier görs i samråd med utbildningsledare 
och/eller studieadministratör senast två veckor före studiernas påbörjande. Slutlig planering av 
den sökandes studier görs innan terminsstart i samråd med utbildningsledare eller motsvarande. 
 
Det ska för den sökande och berörda institutioner klargöras vid studiernas start vid MHM vilket 
lärosäte som ska utfärda den sökandes examensbevis.  
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	 	 	 	 160929	
	
	
Förslag	på	fristående	kursutbud	läsåret	17/18	
	
Kurser	på	grundnivå:	
Arabiska	Rytmer,	MUHF37	(HT)	
Complete	Voice	Technique,	MUHE37	(HT)	
Damkör	I,	MUHF21	(HT)	
Damkör	II,	MUHF22	(HT)	
Damkör	III,	MUHF23	(HT)	
Damkör	IV,	MUHF24	(HT)	
Digital	Musikproduktion,	MUHF76	(HT)	
El	Sistema,	MUHG24	(HT)	
Gehör	grund/preparand,	MUHF56	(HT)	
Hemmastudio,	MUHF85	(HT)	
Inspelningsteknik	studio,	MUHF86	(HT)	
Symfonins	utveckling	från	Haydn	till	Mahler,	MUHG35	(HT)	
Körsång/	Vokalensemble,	MUHF65	(HT)	
Ledning	från	ackordinstrument	och	pik-ensemble,	MUHG31	(HT)	
Liveljud	för	musiklärare	och	musiker,	MUHF18	(HT)	
Musik	i	framtidens	förskola,	MUHG21	(HT)	
Musiken	i	mötet	med	barn	med	intellektuella	/kognitiva	funktionsnedsättningar,	MUHF38	(HT)	
Musikproducent,	MUHE68	(HT)	
Noteditering,	MUHG12	(HT)	
Presentationsteknik,	MUHF66	(HT)	
Rytmik	i	förskola	och	skola,	MUHG15	(HT)	
Röstträning	och	röstvård,	MUHF81	(HT)	
Satslära,	preparand-kurs,	MUHF63	(HT)	
Sequencer,	grundkurs,	MUHF40	(HT)	
Sequencer	forts.	kurs	MUHF41	(HT)	
Sequencer,	avancerad,	MUHF42	(HT)	
Introduktionskurs	i	EVT,	MUHF44	(extrakurs,	HT)	
Masterclass	i	Estill,	MUHF64	(extrakurs,	HT)	
Musikhögskolans	Kammarkör,	MUHF70	(extrakurs,	HT)	
Musikhögskolans	Storband,	MUHF55	(extrakurs,	HT)	
Tangoorkester,	MUHF53	(extrakurs,	HT)		
	
Noteditering,	forts.	MUHF47	(VT)	
Rytmik,	MUHF58	(VT)	
Dirigering,	MUHF51	(extrakurs,	VT)	
Folkmusikensemble,	MUHD11	(extrakurs,	VT)	
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Kurser	på	avancerad	nivå	
Forskningsmetodik	och	uppsatsskrivande,	MUHN65	(HT/VT)	
Gehörs-	och	musiklära,	MUHN73	(HT)	
Gehörsspel	på	piano,	MUHN82,	(HT)	
Gehörsspel	på	piano	II	MUHN88	(HT)	
Handledning	av	musiklärarstudenter	i	VFU,	MUHN72	(HT)	
Lustfyllt	lärande	i	musik,	MUHN76	(HT)	
KPU,	Kompletterande	pedagogisk	utbildning	m.	inriktning	musik	(HT)	
	
Masterkurser:	
Akademiskt	skrivande,	MUHN44	(HT)	
Aktions-	och	kamratlärande,	MUHN55	(HT)	
Analys	av	kvalitativa	data,	MUHN45	(HT)	
Folk-	och	världsmusik	i	teori	och	praktik,	MUHN58	(VT)	
Kreativitetens	pedagogik,	MUHN53	(VT)	
Masteruppsats,	MUHN67	(VT)	
	
Odeum	
Avancerad	ensemblesång	vid	Odeum,	MUHN71	(HT)	
Dirigeringsteknik	för	yrkesverksamma	MUHN74	(HT)	
Ensemblemusicerande	vid	Odeum,	MUHG23	(HT)	
Ensemblemusicerande	vid	Odeum	II	MUHG14	(HT)	
Ensemblemusicerande	vid	Odeum	III	MUHG16	(HT)	
Orkesterdirigering,	MUHN26	(HT)	
	
Sommarkurser	
Brassundervisning,	elev	och	lärarperspektiv,	MUHG20		
Brassundervisning	II,	MUHG22	
Sommarkurs	i	Orkesterdirigering,	MUHN77	
Stråkforum,	MUHG18	
	
Utgående	kurser	
Musik	och	Drama,	MUHF14	
Musik	och	Drama	II,	MUHF15	
Dramapedagogik,	MUHG26	
Kompositionsverkstad,	MUHD40	(sommarkurs)	
Dirigentkurs	–	kör	A,	MUHG29	(sommarkurs)	
Dirigentkurs	–	kör	B,	MUHG30	(sommarkurs)	
Körledarkurs	D,	MUHG27	(sommarkurs)	
Körledarkurs	G,	MUHG25	(sommarkurs)	
Körledarkurs	H,	MUHG46	(sommarkurs)	
Körledarkurs	I,	MUHF54	(sommarkurs)	
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Omvandling av anställning som utbildningsadministratör vid 
Musikhögskolan i Malmö (MHM) 
 
Bakgrund 
Musikhögskolan i Malmö ger kvalificerade yrkesutbildningar på kandidat- och 
masternivå för blivande musiker, kompositörer och kyrkomusiker. Musikhögskolan har 
också en välrenommerad lärarutbildning i musik samt en forskarutbildning. På 
Musikhögskolan studerar ca 800 studenter. 
 
Musikhögskolans utbildningar är organiserade i två utbildningsinriktningar Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningen (Mu/Ky) och Musiklärarutbildningen (ML). 
Varje utbildning har sitt eget kansli som leds av två utbildningsledare per kansli. 
 
På Mu/Ky-kansliet arbetar 
Anna Cronberg – utbildningsledare och prefektstöd 
Berth Lideberg – utbildningsledare 
Malin Björnmarker – utbildningsadministratör 
Hedvig Jalhed – utbildningsadministratör 
Björn Elmgren - projektledare 
 
På ML-kansliet arbetar 
Lars Andersson – utbildningsledare 
Tommy Lindskog – utbildningsledare 
Carina Gustin – utbildningsadministratör (biträdande utbildningsledare och VFU-ledare) 
Lena Hallabro – utbildningsadministratör (biträdande utbildningsledare och VFU-ledare) 
Pia Remheden Eriksson – utbildningsadministratör 
Sara Engblom – utbildningsadministratör 
 
Arbetsuppgifter för utbildningsadministratörer Gustin och Hallabro 
Inom musiklärarutbildningen ingår Verksamhetsförlagd undervisning (VFU) för samtliga 
studenter. Denna ligger framför allt i årskurs 1, 2, 4 och 5. De båda 
utbildningsadministratörerna, Carina Gustin och Lena Hallabro, ansvarar för samtliga 
delar kring lärarstudenternas VFU. Deras arbetsuppgifter består idag av att 

- undervisa och examinera kurser i metodik/didaktik 
- planera VFU (kopplat till studievägledning och planeringssamtal med 

studenterna)  
- handleda och examinera studenter som är ute på VFU  
- förbereda och hålla i betygskonferenser 

2016-10-24  
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- ha kontakt med olika skolformer, skolledare och handledare 
- ha kontakter med studenthälsa och pedagogiskt stöd 
- delta i arbetsgrupper där studentfrågor är centrala 
- administrera projekt 
- hålla hemsida med aktuell information som berör studentfrågor och 

studentinformation 
- delta i regionala nätverk 
- bistå utbildningsledare gällande studenters studieplanering (inkl. underlag till 

kursupplägg och kursplaner) 
 
Carina Gustin och Lena Hallabro är idag anställda som utbildningsadministratörer på 
heltid. De arbetsuppgifter som berör VFU kopplat till undervisning i didaktik/metodik 
inför och efter VFU, VFU-handledning och examination utgör 50 % av deras 
sammanlagda arbetsuppgifter. 
 
Gustin och Hallabro är båda utbildade musiklärare och har examen på avancerad nivå och 
har under många år arbetat som lärare i musik innan de anställdes vid Musikhögskolan i 
Malmö. 
 
Gustin har varit anställd vid MHM sedan 2005-10-17 och haft olika arbetsuppgifter. 
Sedan 2012-10-01 är Gustin utbildningsadministratör.  
 
Hallabro anställdes 2010-10-18 som utbildningsadministratör på heltid.  
 
Förändring av anställningsform 
En förändring av anställningsformen för Gustin och Hallabro behöver göras då delar av 
deras arbetsuppgifter innebär undervisning, handledning och examination. Då båda har en 
examen på avancerad nivå och har god pedagogisk förmåga och uppfyller därmed kraven 
på anställning som universitetsadjunkt (BESTA-kod 17420002K). 
 
Förändring av tjänstebenämning på administrativ anställning 
De arbetsuppgifter som är renodlat administrativa ligger på en högre nivå än vad som 
vanligtvis ingår i en anställning som utbildningsadministratör. Av den anledningen 
föreslår vi att benämning av den administrativa delen av anställningen ändras till 
utbildningssamordnare med oförändrad BESTA-kod 22420004S. 
 
Förslag till beslut 
Musikhögskolan föreslår att Carina Gustin (640321-6903) och Lena Hallabro (640618-
3506) anställning omvandlas till 50 % universitetsadjunkt i metodik/didaktik och VFU 
och 50 % av anställningen som fortsatt är administrativ ändras till titeln 
utbildningssamordnare. 
 

 
 
För Musikhögskolan 
 
 
Ann-Charlotte Carlén 
Prefekt 
   Jenny Svensson 
   Personalsamordnare 
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Förslag till beslut i Institutionsstyrel-
sen 9 november 2016  

Fortsatt strategiarbete under hösten och vintern 2016/17 

Inledning 
21 september 2016 togs ett inriktningsbeslut i Institutionsstyrelsen att arbeta vidare med föl-
jande 5 fokusområden (nr.1-5). Därefter har ytterligare ett fokusområde (nr.6) tillkommit efter 
diskussioner med den teknisk-, administrativa personalen. Följande 6 fokusområden ingick som 
underlag till arbetet under student- och personaldagarna 25-26 oktober. 

1. Utbildning och forskning i fas med arbetslivet

2. Kvalitet i utbildning och forskning

3. Synliggöra Musikhögskolan

4. Rekrytering

5. Internationalisering

6. Organisation, arbets- och studiemiljö

Resultatet av diskussionerna har skickats in till prefektkansliet och kommer att överlämnas till 
Institutionsstyrelsens arbetsgrupp att arbeta vidare med.  

Arbetsgruppen består av fyra ledamöter från Institutionsstyrelsen; Maria Becker Gruvstedt, 
Björn-Tryggve Johansson, Conny Antonov och Claes Ottelid, två ordförande i utbildnings-
nämnderna; Mattias Hjorth och Mattias Frisk samt en studeranderepresentant.  

Förslag till beslut gällande  

Sammansättning av arbetsgruppen 

Arbetsgruppen studeranderepresentant föreslås vara en doktorand för att få kopplingar till fors-
karutbildningarna samt att gruppen utökas med två representanter från den teknisk- administra-
tiva personalen.  

Arbetsgruppen adjungerar övriga personer vid behov. 

Uppdrag 

Arbetsgruppen har till uppgift att 

- formulera förslag på en övergripande målformulering knuten till varje enskilt fokus-
område (1-6)
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- gå igenom alla inkomna aktions-, handlingsplaner, sammanställa dessa och skriva fram 
dem i 1-3-5-åriga mål. Detta kan ske i dialog med avsändargruppen från student- och 
personaldagarna 25-26 oktober 

- jämföra inkomna aktions- och handlingsplaneförslag med tidigare inlämnade ”aktivite-
ter” för att se att inget ”tappats bort” 

- lämna förslag på vilka aktiviteter som är högprioriterade och de som inte bör beaktas 
inom ett fokusområde 

- göra en uppskattning av vilka resurser som krävs för att de föreslagna aktiviteterna 
skall kunna genomföras (personellt och ekonomiskt) i 1-3-5-årsplaneringen 

- lämna in särskilda önskemål (till prefekten senast 30 november 2016) som har påver-
kan på budgeten i 1-årsperspektivet så att det kan tas ställning till inför budgetbeslut 
för år 2017 

- skicka in materialet till Musikhögskolans ledningsgrupp via prefekten, senast måndag 
12 december 2016 

 

Musikhögskolans ledningsgrupp utser ledamöter i kommande fokusarbetsgrupper. 

 

Musikhögskolans strategiska plan 

- utkast till den strategiska planen presenteras för institutionsstyrelsen 25 januari 2017. I 
anslutning till den presenteras också ett förslag på en långsiktig budget för perioden 
gällande de 6 fokusområdena i ett 1-3-5-års-perspektiv 

- remiss på den strategiska planen skickas ut i början av februari till de två utbildnings-
nämnderna, forskarutbildningsnämnden, nämnder, arbetslag, TA-representanter och 
till studentkåren. 

- remissvar lämnas in senast fredag 10 mars  

- beslut tas 22 mars 

 

Den strategiska planen föreslås börja gälla fr o m läsårsstarten 2017/18. 

  
 
 
31 oktober 2016  
Ann-Charlotte Carlén 
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INSTITUTIONSSTYRELSE 

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolans i Malmö högsta beslutande organ och har ett 
samlat ansvar för utbildning, forskning och kvalitets- och utvecklingsfrågor på 
institutionen enligt den delegationsordning som konstnärliga fakulteten vid Lunds 
universitet har beslutat.  
Institutionsstyrelsen består av 7 lärare, 3 gruppsuppleanter, 2 teknisk-, administrativ 
personal (TA), 1 TA-suppleant, 2 studeranderepresentanter och 1 doktorand. 
Företrädare för personalorganisationerna samt skyddsombud har härutöver närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt. Prefekten är ordförande.  

Institutionsstyrelsen beslutar enligt beslutad delegationsordning för konstnärliga 
fakulteten vid Lunds universitet om: 

Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur 

1. lokalförsörjningsfrågor inom institutionen
2. inrednings- och utrustningsärenden vid ny- och ombyggnadsprojekt inom in-

stitutionen
3. organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell verksamhet

Institutionsstyrelsen beslutar också om
o övergripande arbetsmiljö- och miljöfrågor samt brand- och
säkerhetsfrågor
o jämställdhetsarbetet vid institutionen

Ekonomi  

4. verksamhetsplan och förslag till resursfördelning inom institutionen
5. bokslut och årsredovisning
6. uppföljning av verksamhet och resultat

Institutionsstyrelsen beslutar också om
o långsiktiga investeringsplaner

Personal  

7. ändring av läraranställnings inriktning/ämne för universitetsadjunkt, samt för-
slag till ändring av läraranställnings inriktning/ämne för universitetslektor och
professor

8. förslag till prövning av ansökan om befordran till anställning som universitets-
lektor och professor

Utbildning 

9. förslag till beslut om utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå

Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o system för utvärdering och kvalitetsarbete

Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten till respektive utbildningsnämnd 
rörande utbildning (punkt 10-15)  

10. kursutbud inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå
11. kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå
12. fastställande av antagningstal på program och kurser
13. antagning av studerande till utbildningsprogram och kurser. Kan delegeras vi-

dare till annat beslutande organ eller enskild befattningshavare på institutions-
nivå.

14. individuella dispenser från grundläggande och särskilda behörighetskrav för
antagning till samtliga utbildningar på grund- och avancerad nivå av studerande till
utbildningsprogram och kurser med undantag av musiklärarutbildningen. Kan de-
legeras vidare till annat beslutande organ eller enskild befattningshavare på insti-
tutionsnivå.
15. kompletterande antagning och anstånd.

Forskning och forskarutbildning 

16. konstnärligt utvecklingsarbete
17. kursutbud inom utbildning på forskarnivå
18. tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet på forskarnivå.

Får delegeras till examinator men inte till handledare.

Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten av nedanstående punkter rörande forsk-
ning och forskarutbildning till Forskarutbildningsnämnden (FUN) (punkt 18-20) 
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19. förslag till beslut om kursplan på forskarnivå  
20. utseende av examinator för kurser och andra poänggivande moment inom fors-

karutbildning  
21. minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om 

ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga  
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UTBILDNINGSNÄMNDER (UN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat två utbildningsnämnder; utbildningsnämnden för 
musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för lärarutbildning 
i musik. Utbildningsnämnderna är beredande och beslutande organ för 
grundutbildnings-frågor och placeras i organisationen under Institutionsstyrelsen. 
Utbildningsnämnderna och har som övergripande uppgift att planera, stödja, utveckla 
och följa upp den konstnärliga och pedagogiska verksamheten inom respektive 
utbildning. Nämnderna består av 5 lärare (varav en ledamot är ordförande som utses 
av UN) och minst 2 gruppsuppleanter samt 1-2 studeranderepresentanter. 
Utbildningsledare är föredragande.  
 
Utbildningsnämnderna beslutar om: 
 
Grundutbildning 

- utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå  
- kursutbud inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
- utbud av fristående kurser och extrakurser  
- kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå 
- timplaner 
- fastställande av antagningstal på program och kurser  
- antagning av studerande till utbildningsprogram och kurser 
- individuella dispenser från grundläggande och särskilda behörighetskrav för 

antagning till samtliga utbildningar på grund- och avancerad nivå av 
studerande till utbildningsprogram och kurser med undantag av 
musiklärarutbildningen 

- kompletterande antagning och anstånd  
- antagningsorganisation och kriterier för bedömning i samband med 

antagningsprov 
- utbildningarnas organisation, innehåll och genomförande (program och 

fristående kurser) 
- utveckling, uppföljning och utvärdering av utbildningarna 
- läsårsstruktur 
- projektaktiviteter 
- riktlinjer för fördelning av studenter och schemafrågor  
- riktlinjer för examinationskrav, tentamina/beting/redovisningar 
- riktlinjer för studievägledning och information om utbildningarna 

 
 
Ekonomi 

 
- respektive utbildnings verksamhet utifrån av institutionsstyrelsen fastställda 

ekonomiska ramar 
 
 
Personalfrågor 
 

- generella kompetensutvecklingsbehov 
 
Övrigt 
 

- remisser på utredningar/skrivelser 
 
Utbildningsnämnderna har en rådgivande/beredande funktion i frågor om: 
 

- handlings-/verksamhetsplan för respektive utbildning  
- förslag till beslut om utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå  
- budget och ekonomisk uppföljning 
- dimensionering (helårsstudenter och helårsprestationer)  
- system för kvalitetsarbete och utvärderingar 
- befordringsärenden  
- förslag till inrättande av nya läraranställningar 

 
 

FORSKARUTBILDNINGSNÄMND (FUN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat en Forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN är ett 
beredande och beslutande organ för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och 
den konstnärliga forskningen i musik (Musik) och placeras i organisationen under 
Institutionsstyrelsen. Nämnden består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig 
(ordförande/ vice ordförande), 3 lärare/forskare och 3 doktorander. Prefekten 
adjungeras till nämndens sammanträden.  

Forskarutbildningsnämnden beslutar om: 
- utseende av examinator för kurser och andra poänggivande moment inom fors-

karutbildning  
- minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om er-

sättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga  
- disponerandet av tilldelade driftsmedel och ansvarar för att dessa budgetramar 

hålls 
- formerna för utvärdering, kvalitetssäkring, dokumentation samt spridande av 

forskningsresultat 
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Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden 
till bl a Institutionsstyrelsen (IS), Konstnärliga fakultetsstyrelsen (KFS) eller 
Konstnärliga fakultetsrådet (KFR): 

- lämna förslag om kursutbud på forskarnivå (till IS) 
- förslag till beslut om kursplan på forskarnivå (till KFR) 
- bereda antagningsfrågor och utlysning till forskarutbildningarna i Musikpeda-

gogik och Musik i samråd med prefekten 
- bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forskningsområdena  
- bereda doktorandanställningsärenden (till KFR)  

 
 
Se vidare vem/vilka som beslutar om vad i Konstnärliga fakultetens delegationsordning.  
 
http://www.performingarts.lu.se/sites/performingarts.lu.se/files/delegationsordning_kon
stnarliga_fakulteten_160316.pdf 
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