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INSTITUTIONSSTYRELSEN 
 
 

Kallelse 
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 2 juni kl. 15.15– 17.30 via 
Zoom. Länk: https://lu-se.zoom.us/j/69285174995 
 
Kallelser och protokoll finns även på mhm.lu.se/internt 

 

Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot/suppleant i god tid före mötet. 
 

Ola Elleström – mötessekreterare 
 

Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut 

1 Mötets öppnande.  

2 Justeringsperson.  

3 Fastställande av dagordning.  

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 
a) Information från prefekt, Karin 

Johansson 
 

b) Tertialbokslut, Annette Bennvid 
 

c) Information från utbildningsnämnd och 
fakultetskansli, Staffan Storm 

 
d) Information om forskarskolan, Agenda 

2030, Eva Saether 
 

e) Information från studerande-
representanter  

 
f) Information om PM gällande befordran 

 
 
 Information 
 
 
 Information 
 
 Information (kl. 16.30) 
 
 
 Information 

 
 

 Information 
 
 
 Information, se bilaga 
 
 
 
 
 



5 PROTOKOLL 
 
a) Föregående institutionsstyrelse- 

protokoll 2021-04-14, bilaga 5a 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden 

Mu/Ky 2021-04-28 
 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden 

ML 2021-04-28 
 
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 

2021-03-24, bilaga 5d 
 
e) Protokoll från forskarutbildnings- 

nämnden, 2021-03-03 och 2021-05-
19, bilaga 5e1 och 5e2 

 

 
 
 
 
 
 Ännu ej justerat, skickas innan mötet. 
 
 
 Ännu ej justerat, skickas innan mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Ärende 1:  
Ledarskap vid Musikhögskolan 

 Underlag i bilaga. 

7    Ärende 2: 
   Befordring till universitetslektor i piano  
   (Francisca Skoogh) 
 

 Underlag i bilaga. 

8 Ärende 3: 
Sommardelegation 

 Förslag till beslut: 
 Institutionsstyrelsen beslutar att    
 delegera till prefekt att, i samråd  
 med andra lämpliga personer, fatta  
 beslut å institutionsstyrelsens  
 vägnar i brådskande ärenden fram  
 till institutionsstyrelsens nästa  
 sammanträde i september. 
 

9 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,  

10 Övriga ärenden   

 



Sändlista 

Ordinarie ledamöter 
Karin Johansson, ordförande, prefekt 
Adriana Di Lorenzo Tillborg, lärare 
Lena Ekman Frisk, lärare  
Anders Johnsson, lärare  
Anders Ljungar-Chapelón, lärare
Kent Olofsson, lärare
Johanna Antonsson, doktorand 
Rebecka Lassbo, TA-personal 
Åse Lugnér, TA-personal 
Ebba Rubensson, studeranderepresentant 
Sonja Spisska-Enebjörn, 
studeranderepresentant 

Suppleanter 
Peter Berglund, lärare 
Lennart Gruvstedt, lärare  
Francisca Skoogh, lärare 
Johan Antoni, TA-personal 

Övriga 
Lars Andersson  
Joakim Barfalk  
Zita Bauerle
Annette Bennvid  
Erik Berndalen  
Michael Edgerton  
Ola Elleström  
Sara Engblom  
Magnus Ericsson  
Annika Fredriksson 
Mattias Frisk 
Marika Fältskog 
Victoria Glans
Elisabeth Hamnede Melander  
Hans Hellsten
Daniel Hjorth 
Mattias Hjorth  
Anna Houmann  
Ann-Sofi Härstedt 
Lars Härstedt Salmonsson 
Birgit Jakobsson 
Maria Jalsborn
Moa Lindell
Teodor Lontos
Gustav Melander 
Peter Nilsson 
Sanimir Resic 
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren 
Eva Saether 
Karin Savatovic Thomasson 
Staffan Storm 
Jenny Svensson  
Ove Torstensson 
Markus Tullberg  
Hamidullah Turab 
Elin Waileth Wikström 
Almaz Yebio 



   
 

 
 
 

 
 
Postadress Musikhögskolan i Malmö Box 8203, 200 41 Malmö Besöksadress Ystadvägen 25, Malmö 
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Kar in  Johansson  

Rek tor  

 

PM 
2021-05-25 Dnr V 2021/1769 

 

 

Handläggning av befordringsärenden vid Musikhögskolan i Malmö  
Enligt delegationsordningen för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 
beslutar konstnärliga fakultetsstyrelsen (KFS) om prövning av ansökan om 
befordran till anställning som professor och universitetslektor, på förslag från 
institutionsstyrelse. Det innebär att institutionsstyrelsen avgör vilka förslag till 
prövning av befordran som ska gå vidare för beslut i KFS.  
 
Enligt Lunds universitets anställningsordning ska prövning om befordran göras 
utifrån strategiska överväganden och utifrån att den anställde lämnat dokumenterade 
bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran. 
Anställningsordningen bygger på att Lunds universitet ska erbjuda fortsatt 
kompetens- och karriärutveckling inom utbildning och forskning samt samverkan 
med det omgivande samhället inom ramen för anställningen samt att graden av 
nödvändig skicklighet kan variera inom pedagogik, vetenskap och konstnärlig 
verksamhet beroende på anställningens innehåll. 
 
Prövning av ansökan om befordran till anställning som professor eller 
universitetslektor ska ha föregåtts av diskussioner mellan den som avser att söka och 
utbildningschef/prefekt/motsvarande, innan ansökan görs.  

Handläggningsgång vid prövning och ansökan om befordran till anställning 
som professor och universitetslektor vid Musikhögskolan  
 

• Vid utvecklingssamtal kan lärare och utbildningschef/ämnesansvarig 
lyfta frågan om befordran, vilket stäms av med prefekt i förhållande till 
den långsiktiga strategin för bemanning och rekrytering.  

 
• Inför samtal om befordran lämnar läraren in ett sammanfattande 

underlag för sin pedagogiska och konstnärliga/vetenskapliga 
utveckling samt en plan för utvecklingsarbete de kommande tre åren 
och hur det kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Detta kan 
sedan ingå i den akademiska meritportföljen i befordringsansökan. 

 
• Utbildningschef/ämnesansvarig skriver i samråd med prefekt ett 

yttrande. Här ska framgå att ovanstående strategiska överväganden 
gjorts. I detta innefattas utöver strategiska överväganden, även 
ekonomiska konsekvenser för institutionen. Detta är den verkliga 
strategiska prövningen. 

 
• Ärendet föredras som ett informationsärende i aktuell 

utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden (UN) tillser att 
befordringsärendet följer utbildningens strategiska mål gällande 
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verksamhetens behov av utveckling och kompetensförsörjning samt 
ryms inom verksamhetens ekonomiska ramar. Sammanfattande 
kommentar skickas till institutionsstyrelsen. 

 
• Yttrandet skickas därefter tillsammans med kommentar från UN till 

institutionsstyrelsen, som tillstyrker/avslår ansökan om prövning. Det 
är viktigt att notera att institutionsstyrelsen inte gör en 
sakkunnigbedömning utan en helhetsbedömning utifrån institutionens 
perspektiv. Om ärendet tillstyrks går det vidare för beslut i KFS.  

 
• När KFS har beviljat prövning av befordran kan den anställde påbörja 

sin ansökan om befordran till ny anställning som professor eller 
universitetslektor. Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen 
användas. 

 
• Ansökan lämnas in till konstnärliga fakultetskansliet och hanteras i 

Lärarförslagsnämnden (LFN).   
 

• LFN behandlar ansökan om befordran samt bedömer om den är 
komplett och kan skickas vidare för sakkunniggranskning. I vissa fall 
kan kompletteringar begäras in innan ansökan bedöms vara klar för 
sakkunniggranskning.   

 
• Sakkunniggranskning                                                                        

Dekan utser sakkunnig/a på förslag från prefekt. Därefter skickas 
ansökan vidare till sakkunnig/a.   

 
• Förslag till beslut i LFN 

När sakkunniggranskning är klar behandlas ärendet om befordran på 
nytt i LFN. LFN beslutar att föreslå för dekan eller rektor att bevilja eller 
avslå befordran till den nya anställningen som professor eller 
universitetslektor. 

 
• Beslut om befordran/avslag till anställning som professor beslutas av 

Lunds universitets rektor.  
Beslut om befordran/avslag till anställning som universitetslektor 
beslutas av dekan.   

 
• Beslut om ny anställning 

Inför beslut om ny anställning sker förhandling av lön. Prefekt lämnar 
förslag till ny lön vidare till dekan. Hanteringen av det nya 
anställningsbeslutet görs vid fakultetskansliet. När underskrivet beslut 
är klart expedieras beslutet vid fakultetskansliet. 
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Utdrag ur Högskoleförordningen 4 kap. Lärare: 
 

Behörighet och bedömningsgrunder vid anställning 

Professorer 

3 §   Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är 
den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att 
anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl 
konstnärlig som pedagogisk skicklighet. 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan 
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den 
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den 
vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt 
själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor. 
Förordning (2010:1064). 

Lektorer 

4 §   Behörig att anställas som lektor är 
   1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk 
skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig 
kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 
och 
   2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, 
dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har 
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens 
ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan 
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den 
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra 
behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola 
bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid 
anställning av en lektor. Förordning (2010:1064). 
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Utdrag ur Lunds universitets anställningsordning: 

6. Befordran  

6.1. Befordran till professor  

Beslut om prövning om befordran från en anställning som universitetslektor till en 
anställning som professor ska baseras på ett strategiskt övervägande. I övervägandet 
ska ingå en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade bidrag till 
verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran.  
En universitetslektor som är anställd tillsvidare kan efter ansökan befordras till 
professor om behörighet för anställning som professor föreligger.  
Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk och 
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett övergripande och långsiktigt 
perspektiv.  
Enligt ett beslut av universitetsstyrelsen är det inte möjligt för rektor eller prorektor 
vid Lunds universitet att ansöka om befordran till professor under sin mandatperiod. 

6.2. Befordran till universitetslektor  

6.2.2. Befordran från en anställning som universitetsadjunkt  
Beslut om prövning om befordran från en anställning som universitetsadjunkt till en 
anställning som universitetslektor ska baseras på ett strategiskt övervägande. I 
övervägandet ska ingå en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade 
bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran.  
En universitetsadjunkt som är anställd tillsvidare kan efter ansökan befordras till 
universitetslektor om behörighet för anställning som universitetslektor föreligger.  
Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk eller 
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett övergripande och långsiktigt 
perspektiv. 



Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 2018-12-12 
(Dnr STYR 2018/1849) 

Lunds universitets anställningsordning 2020-12-15 
(Dnr STYR 2020/2212) 

Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds 
universitet 2019-06-18 
(Dnr STYR 2019/1076) 

Konstnärliga fakultetens hemsida 

Högskoleförordningen 
(1993:10) 

Bilaga

https://www.konstnarliga.lu.se/sites/konstnarliga.lu.se/files/delegationsordning_for_konstnarliga_fakulteten_20181212.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/policy-om-anstallning-och-goda-och-tydliga-karriarvagar-for-larare-och-forskare-vid-lu-190618.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/policy-om-anstallning-och-goda-och-tydliga-karriarvagar-for-larare-och-forskare-vid-lu-190618.pdf
https://www.konstnarliga.lu.se/anstallda
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
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INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Närvarande ledamöter 
Sanimir Resic 
Adriana Di Lorenzo Tillborg 
Lena Ekman Frisk 
Karin Johansson 
Anders Johnsson 
Anders Ljungar-Chapel6n 
Johanna Antonsson 
Ebba Rubensson 
Sonja Spisska Enebjörn 
Rebecka Lassbo 
Åse Lugner 

Övriga närvarande: 
Ola Elleström 
Magnus Ericsson 

Ordförande 
Lärare 
Lärare 
Lärare 
Lärare 
Lärare 
Doktorand 
Studeranderepresentant, MU/K Y 
Studeranderepresentant, ML 
Övriga anställda 
Övriga anställda 

Mötessekreterare 
Utbildningschef ML, adjungerad § 6- 7 

Nr Ärende, föredragande, bilagor Beslut, diskussion 
& 
l Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2 J usteringsperson. Till justeringsperson utsågs Rebecka Lassbo 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes. 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 

a) Information från prefekt, Sanimir Resic Dekanvalet. Valberedningen har föreslagit Sanimir Re- 
sic till ny dekan för Konstnärliga fakulteten från 1 /7. 
Staffan Storm har föreslagits få förnyat förtroende som 
prodekan. Karin Johansson går in som tillförordnad pre- 
fekt för Musikhögskolan. Som dekan har Sanimir för av- 
sikt att verka för att kommande prefektval på Musikhög- 
skolan ska genomföras på ett mer demokratiskt sätt än 
senast och att de problem som då uppstod inte ska upp- 
repas. 

Arbetsmiljöutredningen. Se bilaga. Ansvaret för mycket 
av det som kommit fram i utredningen kommer ligga på 
fakultetsnivå. Sanimir kommer att ha en framträdande 
roll i arbetet som dekan. Rektor vid Lunds universitet 
kommer följa upp att åtgärder som planeras även ge- 
nomförs. 

Utredningen rangordnar inte vilka frågor som är viktig- 
ast eller vilka problem som är vanligast förekommande. 
Några saker ledde dock till mer diskussion än andra un- 
der mötet. Exempel: olösta konflikter mellan medarbe- 
tare. Det har skett ett flertal anmälningar och konsulterär 
inkopplade. Det har blivit en slags "tradition" att anmäla 
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Ärende, bilagor Beslut, diskussion 

för saker som exempelvis nämnts i mail, det är något vi 
måste komma från. 

Det finns en utredning gällande medarbetare och en gäl- 
Iande studenter. Många av åtgärderna överlappar. 

Begreppet "risknivåer" diskuterades. Det ska inte tas för 
bokstavligt, det ska endast ses som ledande. 

Ledningsgruppen har en egen punkt i handlingsplanen. 
Studeranderepresentanter ska erbjudas plats i samtliga 
beslutande organ. I ledningsgruppen finns numera även en 
studeranderepresentant, dessutom är ställföreträdande pre- 
fekt Karin Johansson också med där nu. Ledningsgruppen 
är ett gränsfall avseende beslut, de fattar informella beslut. 
Det återstår att se hur en framtida ledningsgrupp bör se ut. 

Utbildningscheferna på Musikhögskolan är anställda 
som chefer och inte kollegialt valda, vilket är en främ- 
roande ordning på Lunds universitet. Ett problem med 
detta är just om det uppstår problem eller konflikt, då är 
det en situation som är svårlöst och kan bestå under lång 
tid. 

Samlokaliseringen. Det händer mycket kring samlokali- 
seringen nu. Det är nu två akustiker som jobbar med 
akustiken, en fråga som varit föremål för stor diskussion. 

Dragan Buvac är nu samordnare för alla tre institution- 
erna. Den tidigare projektledaren har sagt upp sig, upp- 
draget är för tillfället vakant. Ansvaret att lösa detta Jig- 
ger på fakultetsledningen. 

Efter sommaren kommer det tillsättas institutionsvisa 
projektgrupper. Den nuvarande projektgruppen kallar nu 
även prefekterna samt LU Byggnad och fakultetsled- 
nmg. 

Mer transparens behövs, mer dialog mellan fakultetsled- 
ning och medarbetare/studenter. 

Sammantaget ser det bättre ut än för några månader sen, 
både avseende nuläge och vägen framåt. 

b) Information om PRihME och LU PRihME. Samarbetsprojekt mellan nio musikhögskolor i 
Futura, Karin Johansson Europa. Se föregående protokoll för mer bakgrund. För 

närvarande letar man efter sex personer som ska åka på 
"Stake Holder Assemblys". Det kommer vara fem träf- 
far. De som åker ska vara två lärare, två studenter och 
två ur TA-personalen. 
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Ärende, bilagor Beslut, diskussion 

LU Futura. Lunds universitet fyller 375 år om ca 20 år. 
Kontakt har tagits med Konstnärliga fakulteten om att 
göra en fiktiv intervju inför höstens framtidsvecka om 
hur det var då (d.v.s. nu). 

c) Information från studerande- Ebba Rubensson är ny studeranderepresentant i Institut- 
representanter ionsstyrelsen för Musikerutbildningarna. Även 

lärarförslagsnämnden har fått en studeranderepresentant. 

Studentkåren har haft brandskyddsutbildning, tyvärr med 
ganska dålig uppslutning. Det föreslås att denna typ av ak- 
tiviteter som riktar sig till samtliga studenter ska schema- 
läggas för att öka graden av deltagande. 

SKFM ska få ökade ekonomiska medel som gör att man 
kan arvodera vissa större förtroendeuppdrag. Tills nu har 
uppdragen varit helt ideella. 

5 PROTOKOLL 

a) Föregående institutions- Protokollet lades till handlingarna. 
styrelseprotokoll 2021-02-10, 
bilaga Sa 

b) Protokoll från Utbildningnämnden Protokollen lades till handlingarna. 
Mu/Ky 2021-02-10 och 2021-03-17, 
bi laga Sb 1 och 5b2 

c) Protokoll från Utbildningsnämnden 
Protokollen lades till handlingarna. ML 2021-02-10 och 2021-03-17, 

bilaga Se 1 och 5c2 

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen Protokollet lades till handlingarna. 
2021-02-03, bilaga Sd 

e) Protokoll från forskarutbild- Inga nya protokoll 
ningsnämnden 

6 Årende 1: Se bilaga. Magnus Ericsson föredragande. 
Befordring till universitetslektor i 
musikproduktion (Dragan Buvac) Institutionsstyrelsen beslutade att: 

- ändra ämnet för Dragan Buvac anställning som 
universitetsadjunkt från "elektroakustik" till 
"musikproduktion". 

- lämna förslag till fakultetsstyrelsen om att 
prövning av ansökan om befordran till univer- 
sitetslektor i musikproduktion ska ske. 
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LUNDS UNIVERSITET 

Musikhögskolan i Malmö 

Institutionsstyrelsen 

Ärende, bilagor 

Arende 2:

Befordring till universitetslektor i Folk- och 
världsmusikensemble (Pär Moberg) 

Jämlikhet/ Arbetsmiljö/Hållbar utveckling, 

Övriga ärenden 

Kommande möten 

Vid protokollet Justerat 

�� 
Ola Elleström Sanimir Resic 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Beslut, diskussion 

Se bilaga. Magnus Ericsson föredragande. 

Institutionsstyrelsen beslutade att: 

4 

- ändra ämnet för Pär Mobergs anställning som 
universitetsadjunkt till "folk- och världs-
musikensemble".

- lämna förslag till fakultetsstyrelsen om att 
prövning av ansökan om befordran till univer- 
sitetslektor i folk- och världsmusikensemble 
ska ske.

-Anders Ljungar-Chapel6n reserverade sig mot 
beslutet att lämna förslaget till fakultetsstyrelsen. 

Lunds universitet håller på att strukturera om arbetet kring 
framför allt jämlikhet och diskriminering. Det kallas SF AD 
- Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering.
Varje institution och fakultet kommer att behöva titta på
dessa frågor i en nämnd minst en gång per termin.

-

2juni. 

Rebecka Lassbo 

















PROTOKOLL nr 3 

20210303 

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Lunds universitet 

Forskarutbildningsnämnden vid Musikhögskolan (FUN) 

Närvarande: 
Michael Edgerton 
Eva Seether 
Anna Houmann 

Karin Johansson 
Adriana Di Lorenzo Tillborg 

Ida Knutsson 
Lina van Dooren 
Annika Michelsen 
Sara Engblom 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot, lärare/handledare (närvarande from 
punkt 9) 
Ledamot, lärare/handledare 
Ersättare, lärare/handledare {närvarande tom 
punkt 8) 
Ledamot, doktorand 
Ledamot, doktorand {närvarande from punkt 9) 
Handläggare 
Sekreterare 

Frånvarande: 
Francisca Skoogh 
Bertrand Chavarria Aldrete 
Felicita Brusoni 

Ledamot, lärare/handledare 
Ledamot, doktorand 
Ledamot, doktorand 

1. Mötets öppnande 

2. Val av justeringsperson 

3. Godkännande av dagordning 

4. Föregående protokoll 

INFORMATION & SKRIVELSER 

5 a) Publikationsserie på MHM och fakulteten; 
strategier och redaktionsarbete 

Ida Knutsson utsågs till justerare. 

Dagordningen fastställdes. 

Lades till handlingarna. 

Vid tidigare möte har hemsidan och dess 
presenterade material diskuterats. Då bildades 
ett publikationsteam som fick till uppgift att se 



över vilken sorts publikationer som bör finnas 
på hemsidan. Teamet består av EvScE, AnHn 
och MaTu. 
EvSc1= förslår att teamet utökas med KaJo och 
MiEd från konstnärlig forskning. Förslaget 
bifalles. 

FUN ger redaktionsteamet i uppgift att se över 
hur publikationsserien ska se ut och hur 
redaktionsarbetet ska bedrivas. 

Frågan om vi kan presentera andra former än 
ren text kom upp. Ylva Hovander Trulsson, 
vicedekan för forskning, jobbar på att skapa en 
plattform för detta ändamål. 

b) Uppdatering om hemsidan Arbetet med att uppdatera hemsidan har varit 
igång sedan i höstas. Tyvärr försvann allt 
material som låg på den gamla hemsidan i och 
med konverteringen till Drupal 8. 
lnfoenheten har med LDC's hjälp återfunnit 
materialet, det har emellertid inte lagts tillbaka 
in i den nya hemsidan ännu. EvScE har påmint 
om att den existerande hemsidan behöver 
uppdateras, bl a finns idag kategorier på 
hemsidan som inte är relevanta. 
FUN beslutar att EvSc1= , MiEd och KaJo 
bestämmer ett möte med Nina Hansson för att 
gå igenom fortsatt revidering av hemsidan. 

c) Forskningsansökningar KaJo arbetar på ansökan till Vetenskapsrådet 
om forskningsbasen i konstnärlig forskning. 
EvSc1= och AnHn har varit med och sökt medel 
för ett projekt vid namn 
CreatEd: Understanding and Reconceptualising 
Creative Pedagogies in Education. Det är ett 
projekt som leds från Western Norway 
University of Applied Science (HVL) i samarbete 
med Open University Exeter och Lunds 
Universitet, MHM. En andra version av ansökan 
är inskickad till norska motsvarigheten av 
VR. Totalt ingår 14 forskare, inklusive postdocs 
och forskningsassistent. Tidsspann: 2021-2025. 
Sökt summa: 18,5 milj NOK. 
MiEd har sökt pengar från Sten K Johnssons 
stiftelse - för att få bidrag till lnter feral 
Konstfestival i oktober 2021. Han har även sökt 



pengar från LU's Action Plan for Asia för ett 
samarbete med Seouls Nationella universitet. 
Vidare har MiEd fått pengar från Goethes 
institut för samarbete med Hochschule fur 
Musik Carl Maria von Weber samt från Short 
Term Scientific Missions (STSM) för samarbete 
med University of the Arts Bremen. 

d) LU innovation KaJo informerade om LU Innovation och 
kontakten som utvecklats med Sophie Picasso 
angående spridning och kommersialisering av 
forskning och utvecklingsprojekt. Picasso 
kommer till lärardag på MHM 7 april och 
presenterar det LU Innovation kan erbjuda. 

6. PM för disputationer KaJo och EvScE presenterade en ny 
disputationsguide över vad som behöver göras 
i samband med disputationer. Guiden tar upp 
vilka moment som behöver göras vid vilken 
tidpunkt, samt av vem. Det finns även en 
ansvarig för varje moment. Guiden är ett 
levande dokument som kan komma att 
uppdateras löpande. 

7. Arbetsuppgifter som kvarstår från förra FUN- 
mötet. 

8. Ekonomi, driftsbudgeten för musik och 
m usi kpedagogi k. 

Arbetet med publikationsserien och hemsidan 
har redan diskuterats under punkt Sa och Sb. 

Forskningsbudgeten låg på 170 000 kr vid 
terminsstart, i dagsläget har 33500 kr använts. 
EvScE informerar om att dokumentationsbidrag 
för Markus Tullbergs avhandling har inkommit. 
FUN diskuterar vad som händer med de pengar 
som inte använts när vi går in i ett nytt 
kalenderår, eftersom hela budgeten för 2020 
inte använts på grund av Corona. 
AnMi frågade Hamid Turab hur det fungerar 
och fick följande svar: innevarande års 
kvarvarande pengar avseende drift läggs till 
resultatet (myndighetskapitalet) då det inte 
är bidrag som kan periodiseras (föras över) till 
nästkommande år. Dock går det- med 
ansvariga/ledningens godkännande - 
bra att förbruka mer eller gå över budgeten 
det (nästkommande) år det avser, då man 
har haft" överskott" på tex rese- och 
konferenskostnader föregående år. Det 



räcker med att en "flaggar" för det i sin 
budget för 2022 i form av högre belopp 
och i budgettexten. Vidare har MHM förtydligat 
i sitt årsbokslut att en del av myndighets- 
kapitalet kommer tas i anspråk 2021 då mycket 
av kostnaderna inte blev realiserade under 
2020. 

9. Förslag på förändring av mötesstruktur i FUN. 
Diskussion avseende FUN's mötesstruktur. Det 
finns en problematik i att deltagarna i nämnden 
har olika modersmål och att mötena sker på 
engelska men ska protokollföras på svenska 
(som är vårt myndighetsspråk). Det är vidare 
inte alltid lätt att diskutera djupare frågor på 
ett andra språk. 
AnHn föreslår att mötena kan starta med 
gemensam information och att nämnden 
därefter delar upp sig i de två forskar- 
utbildningarna, för att fortsätta diskutera 
strategiska frågor. KaJo föreslår istället att vi 
innan varje möte har separata berednings- 
möten. Ett för musikpedagogik och ett för 
konstnärlig forskning där ärendena förbereds 
för att sedan tas upp vid ett gemensamt möte. 
Punkten diskuteras vidare vid nästa möte. 

10. Övriga frågor 

RQ20, Karin 

Ledningsgrupp 

EvSce och KaJo informerade om det kommande 
webinariet 26 mars kring den slutförda RQ20- 
utvärderingen för koordinatorerna av själv- 
värderingarna (EvSce och KaJo för MHM). 
FUN diskuterade RQ20-utvärderingens roll och 
framtida betydelse, bland annat med tanke på 
att det i de publicerade rapporterna före- 
kommer ofullständigheter och sakfel som vi 
inte har fått möjlighet att kommentera. 

KaJo sitter nu i MHM's ledningsgrupp i 
egenskap av ställföreträdande prefekt samt 
representant för forskaravdelningen. KaJo 
kommer att lyfta problematiken kring 
hemsidan vid nästa ledningsgruppsmöte. 

11. Mötets avslutande 



Vid protokollet 

~.~ 
Justeras Justeras 

Michael Edgerton 
~d(t\ ~v1'hrv- 

lda Knutsson 



PROTOKOLL nr 4 
20210519 

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Lunds universitet 

Forskarutbildningsnämnden vid Musikhögskolan (FUN) 

Närvarande: 
Michael Edgerton 
Eva Szether 
Anna Houmann 
Karin Johansson 
Ida Knutsson 
Lina van Dooren 
Sara Engblom 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot, lärare/handledare 
Ledamot, lärare/handledare 
Ledamot, doktorand 
Ledamot, doktorand 
Sekreterare 

Frånvarande: 
Francisca Skoogh 
Bertrand Chavarria Aldrete 
Felicita Brusoni 
Annika Michelsen 

Ledamot, lärare/handledare 
Ledamot, doktorand 
Ledamot, doktorand 
Handläggare 

1. Mötets öppnande Anna Houmann utsågs till justerare. 

2. Val av justeringsperson 

3. Godkännande av dagordning 

4. Föregående protokoll 

INFORMATION & SKRIVELSER 

5 a) Presentation av strategin Praktiknära 
skolforskning 

Dagordningen fastställdes. 

Protokollet har inte skickats ut ännu, utan 
skickas ut till nästa möte tillsammans med 
dagens protokoll. 

AnHn presenterar forskningsstrategin för 
musikpedagogik inriktning praktiknära 
skolforskning. Forskningsstrategin har till syfte 
att stärka utvecklingen av lärarutbildningen 
samt öka förutsättningar för en nära 
samverkan mellan forskning, utbildning och 
skola genom praktiknära skolforskning vid 



Musikhögskolan i Malmö. Strategin vilar på det 
mångåriga arbetet inom musikpedagogisk 
forskning vid MHM, universitets, fakultetens 
och MHMs strategiska plan och den sedan i 
april 2021 permanentade försöksverksamheten 
kring praktiknära skolforskning. Den 
riksomspännande försöksverksamheten kallas 
för ULF dvs Utveckling, Lärande och Forskning 
och har löpt 2017-2021. Syftet har varit att 
utveckla och pröva nya samverkansmodeller 
mellan akademi och skola vad gäller forskning, 
verksamhetsutveckling och lärarutbildning. 
Tanken var att modellerna som utvecklas ska 
medverka till att stärka de ingående 
verksamheternas vetenskapliga grund. Till varje 
universitet finns ett antal lärosäten kopplade 
vilka utgör fyra samverkansnoder. LU och 
därmed MHM ingår i Uppsala-noden och LU 
har en egen samverkansgrupp där Anna ingår. 
Strategin vid MHM för praktiknära 
skolforskning avser att skapa förutsättningar 
för långsiktiga hållbara samverkansmodeller, 
gemensamma forskningsmiljöer där forskning 
bedrivs på jämlika villkor mellan skola och 
akademi. Vid LU finns just nu åtta 
forskningsprojekt som fått medel från Uppsala 
noden, tre av dessa är placerade vid MHM. Vid 
MHM inrättas hösten 2021 en styrgrupp för 
praktiknära skolforskning som kommer ledas av 
Anna. I gruppen kommer de nu utlysta 
postdoktjänsterna i praktiknära skolforskning 
att ingå, en doktorand, huvudmän/lärare från 
forskningsprojekt/VFU, lärare från MHM samt 
studentrepresentant. Styrgruppen kommer 
bland annat undersöka möjligheter att söka 
medel från de 25 miljoner statbidrag som utlyst 
för lärare i skolan samt forskarskolor i 
lärarutbildningar (40-50 miljoner under åren 
2022-2024) 
LU kommertorsdagen 14/10 kl.13-17 att hålla i 
en konferens (ULF-Bazar) för att presentera 
den praktiknära skolforskning som sker vid LU. 
Strategin skickas ut till alla ledamöter i FUN. 

b) Presentation av den uppdaterade hemsidan 
KaJo och EvSa:: har haft möte med Nina 
Hansson angående hemsidan och 
forskningssidorna har nu strukturerats om. 



c) Information om Agenda 2030, möjlighet till ny 
doktorand 

d) Information om remiss: Tillämpningsföre 
skrifter gällande kursvärderingar 

e) Information om prefekt 

EvSo2 går igenom den nya strukturen. EvSo2 
kontaktar Nina Hansson och hör om vi kan gå 
vidare med löpande korrigeringar på hemsidan 
med hjälp av Sara Engblom. 

MHM är med i LU's Agenda 2030's 
forskningsskola och MHM har en doktorand 
här, Lina van Dooren. Forskningsskolan 
kommer att utökas med 8 nya 
doktorandtjänster med start januari 2022. 
Dessa ska fördelas på LU. FUN diskuterar om 
MHM är intresserade av en ny tjänst på 100% 
inom musikpedagogik eller konstnärlig 
forskning alternativt två halvtidstjänster 
fördelade på de två inriktningarna. Frågan 
kommer att tas upp vid nästa veckas KFR då det 
blir tydligt om Teater eller Konst är 
intresserade. 
Beslut om en ny tjänst ska utlysas måste vara 
klart innan sommaren. Om musikpedagogik och 
konstnärlig forskning delar doktorandtjänsten 
behövs ekonomisk support för 50% till vardera 
doktorandtjänst. FUN diskuterar om det finns 
en möjlighet att fakulteten subventionerar den 
halva tjänsten. EvSo2 skriver ett underlag till 
ledningsgruppen så att det kan diskuteras där 
innan KFR's möte. 

I början av maj var deadline för att inkomma 
med tillämpningsföreskrifter gällande 
kursvärderingar. Här framkommer att 
kursvärdering ska göras vid alla kurser, KaJo har 
ställt frågan om det även gäller vid rena 
läskurser. Vidare har det blivit tydligt att det 
råder olika regler vid olika universitet om hur 
kursvärderingar görs. Vid LU gäller att 
kursvärderingar ska vara anonyma men så är 
det inte vid alla universitet. Det kan bli 
problematiskt när doktorander samläser 
kurser, detta dilemma behöver diskuteras 
vidare vid ett senare FUN-möte. 

KaJo startade som prefekt den 17 /5. Det blir 
mer information vid nästa personalmöte. 
Uppdraget som prefekt är tillfälligt tills dess att 
ett nyval eller en rekryteringsprocess görs. Som 
prefekt bör KaJo inte vara ledamot i FUN, men 



f) Information om planerade seminarer

g) Information om möjligheter för mer Agenda
2030 positioner.

6. Åtgärder i relation till arbetsmiljöutredningen

7. Ekonomi, driftsbudgeten för musik och
musikpedagogik

8. Övriga frågor

11. Mötets avslutande

Vid protokollet Justeras 

då prefektrollen är ett tillfälligt uppdrag kan 
FUN själv ta beslut om huruvida hon ska bli kvar 
eller ej. KaJo föreslår att vi låter det vara till 
dess att det är färdigt med hur länge hon 
kommer att sitta som prefekt. 

Eva Scether informerar om seminariet "Societal 
engagement & the arts: A seminar on 
participation processes and social 
engagement" 26-28 oktober. Seminariet 
arrangeras som en del av konstnärliga 
fakultetens medverkan i forskarskolan Agande 
2030, och förläggs till lAC/Zoom. 

Se punkt c. 

I den arbetsmiljöutredning som gjorts av Omnia 
framkom att det finns en otydlighet gällande 
ansvarsfördelning inom konstnärlig forskning. 
Ärendet bör därför diskuteras i FUN samt att en 
genomlysning med lärare och doktorander på 
konstnärliga forskarutbildningen görs. 
KaJo har diskuterat ärendet med Sanimir Resic 
samt Margareta Brundin (Om nia) för att få 
fram mer information om vad det grundar sig i, 
men de har inte hittat mer info. Det åligger 
prefektens ansvar att ta det vidare. KaJo 
föreslår således att hon skriver ett underlag till 
ledningsgruppen för vidare diskussion och 
åtgärder. 

Den ekonomiska situationen är stabil, Covid har 
medfört mindre utgifter för resor, vilket delvis 
kommer att användas till gästföreläsare i 
teorikursen för doktoranderna. 

Inga övriga frågor. 

Justeras 



Sara Engblom Michael Edgerton Anna Houmann 





PM 2021-05-24 - UTKAST 

Ledarskap på Musikhögskolan 
 

Bakgrund  
1 januari 2021 tillträdde Sanimir Resić som prefekt på Musikhögskolan. Dekan hade utsett Resić till 

prefekt för en period av tre år. Karin Johansson hade tidigare valts till ställföreträdande prefekt (stf 

prefekt) för perioden 210101-231231. 

Under våren 2021 genomfördes val av dekan på Konstnärliga fakulteten. Valberedningen föreslog 

Resić till uppdraget som dekan, och Resić valdes, med tillträde 210701. Eftersom tidigare dekan hade 

lämnat sitt uppdrag 1 april fanns behov av att utse en tf dekan till dess att ny mandatperiod inleds. 

Rektor beslutade att utse Resić till tf dekan 210517-210630. Från 210701 tillträder Resić uppdraget 

som dekan. 

I och med att Resić per 210517 lämnar Musikhögskolan och uppdraget som prefekt, träder Johansson 

in i sin roll som stf prefekt, med start 210517. 

I detta läge bedöms det inte vara möjligt att besluta om en ny prefekt ska utses genom val eller 

genom rekrytering. Redan 2019 beslutades att ny prefekt skulle rekryteras, och 2020 inleddes ett 

arbete med att rekrytera en prefekt, vilket avbröts under hösten 2020. Det är inte aktuellt att starta 

ett val på Musikhögskolan omedelbart, först måste man återgå till frågan om prefekt ska utses 

genom val eller rekrytering. 

Förslag  
För att hantera ledningssituationen på institutionen innan resultatet av ett val eller en rekrytering är 
klart, föreslås en tf-lösning under 12 månader (210701--220630), som innebär en viss 
organisationsförändring: 

- En tf prefekt (70%) utses 

- En tf ställföreträdande prefekt utses 

- En tf biträdande prefekt (40%) utses 

- En tf studierektor (40%) utses 

Om uppdraget tf prefekt 
Eftersom det i detta läge inte bedöms vara möjligt att besluta om en ny prefekt ska utses genom val 

eller genom rekrytering, behöver prefektskapet hanteras med en interimistisk lösning, och därför 

föreslås att en tf prefekt utses.  

Uppdraget som prefekt regleras i Lunds universitets arbetsordning (4.3): ”Prefekten och tillika 

ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en mandatperiod om tre år efter 

förslag från institutionens anställda. Fakultetsstyrelsen kan om det finns synnerliga skäl besluta om 

annan mandatperiod än tre år.” 

Eftersom Karin Johansson är vald av de anställda till stf prefekt, anses detta motsvara ”förslag från 

institutionens anställda” i uppdraget som tf prefekt.  Dessutom är det ett förslag från 

institutionsstyrelsen att utse Karin Johansson till tf prefekt , där valda representanter från 

institutionens anställda ingår, tillsammans med studentrepresentanter, vilket även det bedöms 

kunna motsvara ”förslag från de anställda”.  

Det föreslås att fakultetsstyrelsen fattar per capsulam beslut om en 12 månaders period, och att 

dekan sedan utser tf prefekt. 



Om uppdraget tf biträdande prefekt 
Redan 2006 kunde man konstatera att Musikhögskolan är en stor institution och prefektuppdraget är 

krävande både tidsmässigt och när det gäller bredd i kompetensen. En arbetsgrupp för 

Musikhögskolans inre organisation bildades och i kommunikation med Musikhögskolans 

ledningskonferens tog man fram ett förslag att det bör finnas två personer som har 

ledningsuppdraget på Musikhögskolan: en prefekt och en biträdande prefekt (i lämpliga 

tidsomfattningar), med tanken att två personer bättre kan täcka helheten och att de två bör ha 

kompletterande kompetenser. Beslut om denna ordning fattades i fakultetsstyrelsen 2006-05-17. 

Under de senaste åren har den biträdande prefekt-funktionen inte tillämpats, men denna 

interimistiska ordning är alltså en återgång till det som beslutades 2006 och alltså inte en 

organisationsförändring i sig. 

Biträdande prefekt föreslås bl a   

• ha ansvar för kvalitetsfrågor och samordning av kompetensutveckling inom institutionen,  

• ha ansvar för högskolepedagogisk utveckling, 

• ha ansvar för utveckling samt nationell och internationell samordning av examensarbeten 

(MuKy).  

 

Uppdraget biträdande prefekt är inte reglerat i något av universitetets centrala regelverk. Det 

regleras i Konstnärliga fakultetens delegationsordning (2.4) att det är dekan beslutar som biträdande 

prefekt efter förslag från institutionens anställda. Det anges inte att förslaget måste komma genom 

ett val. Ett förslag från institutionsstyrelsen, där valda representanter från institutionens anställda 

ingår, tillsammans med studentrepresentanter, bedöms kunna motsvara ”förslag från de anställda”. 

Det föreslås att fakultetsstyrelsen fattar per capsulam beslut om en 12 månaders period, och att 

dekan sedan utser tf biträdande prefekt. 

Om uppdraget tf studierektor 
Uppdraget studierektor är inte reglerat i något av universitetets centrala regelverk. Det är inte heller 

reglerat i fakultetens delegationsordning  eller annat styrande dokument på fakulteten. Titeln 

används inte vid någon institution vid Konstnärliga fakulteten idag och ingen institution har 

applicerat denna uppdragsfunktion. På andra delar av universitetet är det ett vanligt förekommande 

tidsbegränsat uppdrag. 

I det läge som Musikhögskolan befinner sig i nu, bedömer stf prefekt att det är värdeskapande att 

tillämpa uppdraget studierektor på Musikhögskolan. Syftet är att studierektor ska   

• ha ansvar för utvecklingen av intern kommunikation/delaktighet mellan organisationens 

utbildningar, gemensamma enheter och studenter,  

• ha ansvar för konflikthantering i ärenden som arbetsmiljöutredningen visar på vid student- 

och/eller lärarrelaterade ärenden som eskalerar till prefekt, 

• vara institutionens kontaktperson gentemot fakulteten och universitetet i utbildningsfrågor.  

.  

  



Organisationsförändring och MBL-förhandling 
Följande tabell illustrerar uppgiftsfördelningen mellan tf prefekt, tf biträdande prefekt och tf 

studierektor: 

 

Detta förslag är framarbetat av prefekt Sanimir Resic och stf prefekt Karin Johansson, och har 

därefter tagits tilltänkt tf ställföreträdande och tf biträdande prefekt och tilltänkt tf studierektor för 

gemensam diskussion om upplägg och fördelning.  

Förslaget har också tagits till prodekan Staffan Storm som står bakom förslaget.  

Ordförande i SKFM samt ordförande i Studentkåren MHM är informerade vid ett möte den 17 maj. 

Universitetsledningen är informerad den 24 maj och de står också bakom förslaget. 

Förslaget är presenterar för personalen på informationsmöte den 20 maj och 31 maj. 

Förslaget presenteras för institutionsstyrelsen den 2 juni, där också de tilltänkta personernas namn 

presenteras.  

Vi bedömer att detta är en organisationsförändring som ska förhandlas med personal-

organisationerna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram i samverkan med 

skyddsorganisationen, stf prefekt tog initiativ till denna och den genomfördes tillsammans med 

Musikhögskolans skyddsombud. 

Ärendet förhandlas med personalorganisationerna 210608. Underlag till MBL skickas in fredag den 

28 maj. 

 

Tidslinje 
➔ 17 maj Koncept för ledningsorganisation MHM framarbetas av stf prefekt 

och dekan 

17 maj Konceptet presenteras för studentkåren 

21 maj Konceptet presenteras för personalen  
24 maj Konceptet presenteras för universitetsledningen 

28 maj Risk- och konsekvensanalys genomförs tillsammans med 
skyddsombud 

28 maj Handlingar skickas in inför MBL-förhandling 

31 maj Namn på föreslagen tf bitr prefekt och tf studierektor presenteras 
för personalen 

2 juni Konceptet med namn presenteras för institutionsstyrelsen 

8 juni MBL-förhandling av tf ledningsorganisation 

Efter 8 juni  Per capsulam-beslut i fakultetsstyrelsen om tidsperiod kortare än tre 
år för tf prefekt och tf bitr prefekt 

Efter 8 juni  Dekanbeslut att utse tf prefekt, tf stf prefekt, tf bitr prefekt, tf 
studierektor 

 



LUNDS 
UNIVERSITET 

MUSIK 
HÖGSKOLAN 
!MALMÖ 

Sanimir Resic 
Rektor, Musikhögskolan i Malmö 

2021-04-27 

Till 
Utbildningsnämnden vid Musiker 
/kyrkomusikerutbildningarna 
och 
lnstitutionsstyrelsen vid Musikhögskolan 
i Malmö 

Befordringsärende 
Musikhögskolans strategiska plan framhålls vikten av att ge stöd åt personal till 
fortbildning och kompetensutveckling. I det ingår att avsätta såväl tid som eko 
nomiska resurser till olika former av kompetensutveckling, utvecklingsarbeten 
och forskning beroende på befattning och funktion. För att stärka och utveckla 
den konstnärliga och pedagogiska miljön vid våra utbildningar är det därför 
värdefullt att våra lärare ges meriteringsmöjligheter. Dels på ett personligt plan 
för att stärka den egna kompetensen, men också för att säkra och utveckla kva 
liteten i grundutbildningarna och i forskarutbildningen. 

Francisca Skoogh önskar göra en befordran från universitetsadjunkt till universi 
tetslektor. Francisca har idag en anställning som universitetsadjunkt i piano vid 
Musikhögskolan i Malmö {MHM}. I egenskap av yrkesverksam pianist under ca 
25 år har Francisca kunnat bidra till en utveckling av egenskaper en pianist bör 
utveckla under sin studietid vid musikhögskola. Några av dessa egenskaper 
finns formulerade här: https://www.mhm.lu.se/piano-klassisk. 

Francisca beskriver en utvecklingsplan enligt följande: 
"Under de närmaste tre åren ämnar jag fortsätta utveckla formerna för vad 
pianoämnet ska innehålla, delvis med utgång i det min avhandling behandlar. 
Jag har en vision om en bred profil för pianister, där all inriktning, från kandidat 
och repetitörsutbildningen och interpretation Diplom är viktiga. Under den 
högskolepedagogiska kurs jag genomförde 2019 uppmärksammade jag att 
musikerstuderande har låg kunskap om kognitiv forskning och vad den kan bi 
dra med i relation till inlärning av verk, memorering samt hur man kan utveckla 
sina förmågor avseende prestation i samband med scenframträdande. Jag vill 
även fortsätta arbetet med att utveckla särskilda kurser för pianisterna som är 
unika just för Musikhögskolan i Malmö. Solistkurser där pianister får möta en 
orkester och dirigent i det särskilda repetitionsarbetet det innebär när man är 
solist". 

Performance Centre (PC) har startas på Musikhögskolan på initiativ av Francisca 
Skoogh. PC är en verksamhet där studenter får möjlighet att utveckla sitt musi 
kaliska utövande genom seminarier, workshops med utgångspunkt i musikpsy 
kologi. PC ingår i projektet CROCUS - kulturens rum och kreativitetens villkor, 
tillsammans med forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten samt hu 
manistiska och teologiska fakulteterna. Francisca säger: ''Jag vill fortsätta ar 
beta tvärvetenskapligt med psykologiska institutionen där jag redan etablerat 
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ett samarbete, som är synligt även på psykologiska institutionen. Jag kommer 
under de närmaste åren att göra forskningsprojekt tillsammans med forskare 
vid psykologiska institutionen". 

Konstnärlig verksamhet 
Francisca har stor erfarenhet som pianist både som solist och kammarmusiker. 
Som exempel kan nämnas samarbeten med Kungliga Filharmonin i Stockholm, 
Svenska Kammarorkestern, Norrköpings Symfoniorkester, Helsingborgs Symfo 
niorkester, Malmö Symfoniorkester. Exempel på kammarmusikalisk verksamhet 
är samarbetet med Anna Larsson, mezzosopran. 

Francisca har medverkat i ett flertal radio- och TV inspelningar samt CD inspel 
ningar. Senaste CD:n är "Notes from Endenich" som utkom 2020 på Dahpne 
Records. Mer information om Francisca http://franciscaskoogh.com 

Sedan 2018 är Francisca ledamot av Kungliga Musikaliska akademien. 

Ärendet om befordringsansökan behandlas i enlighet med Konstnärliga fakulte 
tens och Musikhögskolans delegationsordningar. 

Undertecknade stödjer Francisca Skooghs befordringsansökan från universi 
tetsadjunkt till universitetslektor vid Musiker-/kyrkomusikerutbildningarna och 
planerar att avsätta medel för detta i kommande budget om förslaget tillstyrkes 
av lnstitutionsstyrelsen. Institutionens behov av undervisning och forskning 
inom ämnesområdet samt finansieringsmöjligheter skall vägas in vid bedöm 
ningen. Institutionen antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulte 
ten, lärarförslagsnämnden och sakkunnigbedömning) eller avslår. 

Det är viktigt att notera att Utbildningsnämnden och lnstitutionsstyrelsen inte 
gör en sakkunnigbedömning. 

Sanimir Resic- Rektor 

J;J!,~cfµ__ 
Mattias Hjorth - Utbildningschef 
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