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INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Kallelse  
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 8 november 2017 kl. 
15.00 – 17.30 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/2lilyvhfgzkfvy7amuxizcm86x2z8chn  
 
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, föredragande, bilagor Förslag till beslut 
 

1 Mötets öppnande. 
 

 

2 Justeringsperson. 
 

 

3 Fastställande av dagordning. 
 

 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 
a) Delårsbokslut per 170930 och prognos för 
helår 2017, Annette Bennvid, bilaga 4 a. 
 
b) Information från Utbildningsnämnd, fakul-
tetskansli, Staffan Storm. 
 
c) Y-korridoren och överhörning till förskolan. 
 
d) Information om val på fakultetsnivå. 
 
 

 
 
a) Information. 
 
 
b) Information. 
 
 
c) Information. 
 
d) Information. 

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll  
2017-09-20, bilaga 5 a. 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2017-09-06, bil 5 b. 

 
 

KALLELSE 
2017-11-01 

 

 

https://lu.box.com/s/2lilyvhfgzkfvy7amuxizcm86x2z8chn
http://www.mhm.lu.se/
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2017-10-11, bil 5 c. 
 
d) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2017-09-06, bil 5 d. 
 
e) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2017-10-11, bil 5 e. 
 
f) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen, 2017-09-13, bil 5 f. 
 

6 Ärende 1 (dnr STYR 2017/663): 
Förslag till utseende av prefekt och ställföre-
trädande prefekt, samt val av ledamöter och 
suppleanter till institutionsstyrelse och utbild-
ningsnämnder för mandatperiod 20180101 – 
20201231. 
Bil 6 a protokoll förslag prefekt/stf prefekt och 
val till institutionsstyrelse, 
Bil 6 b protokoll val av UN-ML, 
Bil 6 c protokoll val av UN- MUKY. 
 

 
Information om utfallet av genomförda val av 
ledamöter och suppleanter till institutionssty-
relse och utbildningsnämnder. 
 
Förslag till beslut: 
Institutionsstyrelsen beslutar att föreslå dekan 
att i enlighet med valresultat utse Ann-Charlotte 
Carlén som prefekt och Karin Johansson som 
ställföreträdande prefekt. 
 

7 Ärende 2 (dnr STYR 2017/1473): 
Revidering av Musikhögskolans delegations-
ordning. 
Bil 7 a utkast till reviderad delegationsordning, 
Bil 7 b nuvarande delegationsordning, 
Bil 7 c Konstnärliga fakultetens delegations-
ordning. 
 

 
Förslag till beslut: 
Institutionsstyrelsens ledamöter uppdras att till 
nästa möte den 6 december inkomma med syn-
punkter på föreslagna förändringar i Musikhög-
skolans delegationsordning. 
 

8 Ärende 3 (dnr STYR 2017/1476):  
Organisatorisk placering av Körcentrum Syd 
och utkast till nya föreskrifter, bil 8. 
 
 

 
Förslag till beslut: 
Institutionsstyrelsens ledamöter uppdras att till 
nästa möte den 6 december inkomma med syn-
punkter på utkast till föreskrifter. 
 

9 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 
 

 
 

10 Övriga ärenden 
 

 

11 Nästa möte onsdag 2017-12-06 kl 15.00 – 
17.30. 
Vårterminens institutionsstyrelsemöten; 
Onsdagar kl 15.00 – 17.30 2018-01-31, 2018-
02-18, 2018-04-11 och 2018-05-23. 
 

 

 
 
 



 3 
 

Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

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 
Malin Kurtz, TA-personal 
Ove Torstensson, TA-personal 
Studeranderepresentant, vakant 
Studeranderepresentant, vakant 
 
Suppleanter 
Conny Antonov, lärare 
Olle Sjöberg, lärare 
 

 
Övriga 
Carl-Axel Andersson  
Håkan Andersson  
Lars Andersson  
Joakim Barfalk  
Annette Bennvid 
Anna Cronberg  
Sara Engblom 
Ida Eriksson  
Göran Folkestad  
Mattias Frisk  
Karin Göransson  
Elisabeth Hamnede Melander 
Anton Hemström  
Daniel Hjorth  
Mattias Hjorth  
Annie Hultstein 
Ann-Sofi Härstedt  
Anders Johnsson  
Cecilia Kjelldén  
Berth Lideberg  

 
Övriga, fortsättning 
Magnus Lindén  
Tommy Lindskog  
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Studentkåren, Musikhögskolan i Malmö  
Christian Möller  
Mikael Olofsson 
Anders Rydlöv  
Staffan Storm  
Solfrid Söderlind  
Anna-Lena Tideman  
Hamidullah Turab  
Marie Wall Almquist  
Julia Vilhlemsson 
Samuli Örnströmer  
Stefan Östersjö 

 



Bilaga 4 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



MUSI KHÕCSKOLAN I MnI¡r¡O
Lunds univerritet
Musiker- och kyrkomusikerutbifdningarnas
utbildningsnämnd

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-09-06

Ordftrrancle
Vice ordforande
Làrare
Lärare

Lärare

Studeranderepresentant

Utbildningschef, närvarande t.o.m 56
Utbildningschef
Sekreterare

1

Närvarande ledamöter
Mattias Hjurdr
Cecilia Kjelldén
Magnus Lindén
Daniel Hjorth
Samuli Örnströmer
Vakant

Övriga närvarande:

Anna Cronberg
Berth Lideberg
Malin Kurtz

Frånvarande:

Studeranderepresentant

Nr
a

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

1 Mötets öppnande Ordftirande hälsade alla välkomna.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Cecilia Kjelldén.

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd.
hÈtp: / /www.mhm.1u. se/om-musik-
hoc¡sko1an,/ orqani saÈion /styrel-
ser - och- namnder,/utbí J-dninçts -
namnd - muky / u tb i 1 dn i ngs namnd-
muky

Inget konkret leveransdatum fastställt gallande beställningen
av datorer.
Protokollet lades till handlingarna.

5 Föregående protoko ll Institutionsstyre lsen.
http z / / www. ¡nhm. Iu. se,/om-musik-
hoqsko 1 an,/ orqani sation /styrel-
ser- och-namnder/ ins ti tutions -
s tyrelsen/ ins ti tutions s tyrelsen

Protokollet lades till handlingama.

6 Information/medde landen/diskussion.
. Mötestider och beredningstider fijr

UN LÄ,I7l18

LADOK3 tidplan ftir utbildnings-
nämndens arbete under HT-17

a

Mötes och beredningstiderna kommer att publiceras på
webben inom kort.

Tidplanen for utbildningsnämndens arbete under höstterminen
presenterades. I nformat ion fo r ämne snämndso rdftirande den

Bilaga 5 b



Nr
$

Ärende, bilagor Beslut, ftiredragande

usteratet

'HjorthMalin
l¡¿,^rlyL

Cecilia Kjelldén

a Förslag till nya utbildningsplaner

a Diskussion om utbudet av fristående
kurser L^l7ll8

7/9. Utbildningsledningen kommer att återkoppla till UN efter
diskussion med Hans Hellsten och ämnesnämndsordfürande

Förslag på ett antal olika utbildningsplaner presenterades für
UN. Innehållet diskuterades och jämfördes med gällande ut-
bildningsplaner.

Bordlades till nästa sammanträde

7 Ärende l:
Programutbudet inftir LÄ18/19, Bilaga 1.

Beslut:
UN beslutade att hålla KAMUS SANG (Master klassisk
sång) samt KAMUS KOFI (Master Komposition-filmmu-
sik) vilande under läsåret l8/19. Övriga program kommer
att vara sökbara inftir Hösten 2018, enligt Bilaga 1

8 Ärende 2:

Studeranderepresentanten informerar
Bordlades då ingen representant var närvarande.

9 lirende 3:

Jämlikhet och arbetsmilj öfrågor
Inga inkomna ärenden.

10 Övriga ärenden. Inga övriga ärenden.

Bilaga 5 b



Bilaga 5 c



Bilaga 5 c



Bilaga 5 d



Bilaga 5 d



Bilaga 5 d



Bilaga 5 d



Bilaga 5 e



Bilaga 5 e



Bilaga 5 e



Bilaga 5 e



Bilaga 5 f



Bilaga 5 f



Bilaga 5 f



Bilaga 5 f



Bilaga 6 a



Bilaga 6 a



Bilaga 6 a



Bilaga 6 a



Bilaga 6 a



Bilaga 6 b



Bilaga 6 b



Bilaga 6 b



Bilaga 6 b



Bilaga 6 c



Bilaga 6 c
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INSTITUTIONSSTYRELSEN 

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 ledamöter för övriga anställda, 1 suppleant för övriga anställda, 2 
studeranderepresentanter och 1 doktorand. Företrädare för personalorganisationerna samt skyddsombud har härutöver närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt. Prefekt är ordförande.  

5. Institutionsstyrelsens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga fakultetens delegationsordning

Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur 

1. inrättar beredande organ på institutionsnivå samt beslutar om sammansättning av sådana organ
2. beslutar om lokalförsörjningsfrågor inom institutionen
3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden vid ny- och ombyggnadsprojekt inom institutionen
4. beslutar om organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell verksamhet inom institutionen
5. beslutar om omfattning av lokalvård och övriga servicetjänster inom institutionen (delegeras till prefekt?)

Ekonomi  

6. beslutar om verksamhetsplan och förslag till resursfördelning inom institutionen
7. beslutar om bokslut och årsredovisning
8. uppföljning av verksamhet och resultat

Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o investeringsplaner

Personal  

9. beslutar om ändring av läraranställnings inriktning/ämne för universitetsadjunkt, samt förslag till ändring av läraranställnings in-
riktning/ämne för universitetslektor och professor

10. lämnar förslag till fakultetsstyrelsen om prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor och professor

Utbildning 

11. lämnar 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 12-20) att besluta om 

Forskning och forskarutbildning 

21. beslutar om konstnärligt utvecklingsarbete
22. beslutar om kursutbud inom utbildning på forskarnivå

Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten av nedanstående punkter rörande forskarutbildning till Forskarutbildningsnämnden (FUN) 
(punkt 23 - 25) 

Bilaga 7 a
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UTBILDNINGSNÄMNDEN (UN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat två utbildningsnämnder; utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och 
utbildningsnämnden för lärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna är beredande och beslutande organ för grundutbildningsfrågor 
och placeras i organisationen under Institutionsstyrelsen. Utbildningsnämnderna 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.  
 
 
Grundutbildning 

12 a. beslutar om kursutbud inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
12 b. underlag till förslag till fastställande av utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå 
13 a. beslutar om kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå 
13 b. beslutar om timplaner 
14. fastställer särskilda behörighetskrav för utbildningsprogram på grundnivå som inte vänder sig till nybörjare, för utbildningspro-
gram på avancerad nivå och för kurser på grundnivå och avancerad nivå  
15. fastställer antagningstal på program och kurser  
16. beslutar om antagning av studerande till utbildningsprogram och kurser. Kan delegeras vidare till annat beslutande organ eller 
till utbildningschef på institutionsnivå  
17. beslutar i enskilda antagningsärenden som rör kompletterande antagning, anstånd, studieuppehåll eller antagning till senare del 
av program, rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kan delegeras vidare till annat beslutande organ eller utbildnings-
chef på institutionsnivå.  
18. beslutar i övriga enskilda antagningsärenden. Kan delegeras vidare till annat beslutande organ eller utbildningschef på institut-
ionsnivå.  
19. 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 delegeras vidare till 
annat beslutande organ eller utbildningschef på institutionsnivå.  
20. beslutar om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet som del av examen. 

 
Utbildningsnämnderna beslutar också om 

o antagningsorganisation och kriterier för bedömning i samband med antagningsprov 
o utveckling, uppföljning och utvärdering av utbildningarna 
o läsårsstruktur 
o projektaktiviteter 
o riktlinjer för schemafrågor  
o riktlinjer för examinationskrav, tentamina/beting/redovisningar 
o riktlinjer för studievägledning och information om utbildningarna 

 
 
Ekonomi 

- respektive utbildnings verksamhet utifrån av institutionsstyrelsen fastställda ekonomiska ramar 
 
 
Personalfrågor 

- generella kompetensutvecklingsfrågor 
 

 
Övrigt 

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

o handlings-/verksamhetsplan för respektive utbildning  
o budget och ekonomisk uppföljning 
o dimensionering (helårsstudenter och helårsprestationer)  
o system för kvalitetsarbete och utvärderingar 
o befordringsärenden  
o förslag till inrättande av nya läraranställningar 

 
 

 

Bilaga 7 a



Delegationsordning/beslutsbefogenheter för institutionsstyrelse, utbildningsnämnder 
forskarutbildningsnämnd och prefekt vid Musikhögskolan i Malmö 
 
Reviderad delegationsordning - förslag till Institutionsstyrelsen 2017-11-08 
 

 3 

 
FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN (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.  

 
Forskarutbildningen 
 
23. lämnar förslag till beslut om kursplan på forskarnivå. 
24. utser examinator för kurser och andra poänggivande moment inom forskarutbildning  
25. beslutar om minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om ersättning för kostnaderna för framställning av 
denna upplaga 
 

o ansvarar för disponerandet av tilldelade driftsmedel  
o ansvarar för formerna för utvärdering, kvalitetssäkring, dokumentation samt spridande av forskningsresultat 

 

Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden 
o lämna förslag om kursutbud på forskarnivå (till Institutionsstyrelse) 
o bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forskningsområdena  

 
 
 
PREFEKTEN 
 
6. Prefektens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga fakultetens delegationsordning 
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur inom institutionen  
 
1. fastställer regler och arbetsinstruktioner  
2. beslutar i lokalfrågor  
3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden  
4. beslutar i ärenden avseende lokalvård och övriga servicetjänster, renhållning samt miljöfarligt avfall  
 
Ekonomi inom institutionen  
 
5. beslutar i ekonomiska och finansiella frågor som inte behandlas i annan instans  
6. beslutar om bidragsavtal under 8 mnkr  
7. godkänner uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal under 800 tkr  
 
Personalfrågor inom institutionen  
 
8. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som universitetsadjunkt, postdoktor och doktorand  
9. beslutar om anställning av universitetsadjunkt och postdoktor  
10. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar  
11. lämnar förslag till dekan rörande omreglering av anställningen för universitetslektor och professor  
12. omreglerar anställningens omfattning för universitetsadjunkt och postdoktor  
13. beslutar om lön i lönerevision. Fattar även andra lönebeslut för anställda bortsett från universitetslektor och professor (se punkt 6.14 och 
6.15) (alternativt närmsta underställd chef) 
14. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av universitetslektor  
15. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av professor  
16. beslutar om lönesättning vid nyanställning av universitetsadjunkt och postdoktor  
17. beslutar om anställning av doktorand efter antagningsbeslut i fakultetsstyrelsen  
18. beslutar om förnyelse och förlängning av anställning som doktorand  
19. beslutar om anställning av teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar  
20. föreslår sakkunniga för läraranställningar samt ansvarar för att vidtala dessa  
21. beslutar om korttidsanställning av lärare och teknisk/administrativ personal (alternativt närmsta underställd chef) 
22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet (alternativt närmsta underställd chef) 
23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet (alternativt närmsta underställd chef) 
24. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran  
25. bedömer bisyssla för institutionens anställda  
26. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid institutionen, såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom 
ramen för gällande kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, rehabiliteringsåtgärder (alternativt närmsta underställd 
chef) 
27. föreslår ledamöter i fakultetsgemensamma organ  
 
 

Bilaga 7 a
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6. Prefektens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga fakultetens delegationsordning (forts) 
 
Utbildning inom institutionen  
 
28. förordnar examinator för kurs  
29. utfärdar examensbevis på grund- och avancerad nivå  
30. utfärdar examensbevis för forskarutbildning ledande till licentiatexamen  
 
 
Forskning och forskarutbildning inom institutionen  
 
31. föreslår utseende av studierektor eller motsvarande för varje ämne som forskarutbildning anordnas i  
32. föreslår handledare och handledarbyte för beslut i KFS  
33. beslutar om studierektors eller motsvarandes omfattning 
 
Prefekten ansvarar också för 
 

o riktlinjer för institutionens övergripande arbetsmiljö- och miljöfrågor samt brand- och säkerhetsfrågor 
o riktlinjer för institutionens jämställdhetsarbetet 

 
 
Se vidare Konstnärliga fakultetens delegationsordning.  
 
http://www.performingarts.lu.se/sites/performingarts.lu.se/files/delegationsordning_for_konstnarliga_fakulteten_2017.pdf  

Bilaga 7 a
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Dnr STYR 2016/1401 

Delegationsordning/beslutsbefogenheter för institutionsstyrelse, 
utbildningsnämnder och forskarutbildningsnämnd vid Musikhögskolan i Malmö 

Beslutad i Institutionsstyrelsen 2016-11-09 

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

Institutionsstyrelsen beslutar också om

o riktlinjer för institutionens övergripande arbetsmiljö- och miljöfrågor samt brand- och säkerhetsfrågor
o riktlinjer för institutionens jämställdhetsarbetet

Ekonomi  

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

Institutionsstyrelsen beslutar också om
o investeringsplaner

Personal  

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

8. förslag till prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslektor 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 vidare till annat beslutande organ eller enskild be-

fattningshavare på institutionsnivå.
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 delegeras vidare
till annat beslutande organ eller enskild befattningshavare på institutionsnivå.
15. kompletterande antagning och anstånd.
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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 forskning och forskarutbildning till Forskarutbild-
ningsnämnden (FUN) (punkt 19-21) 

19. förslag till beslut om kursplan på forskarnivå  
20. utseende av examinator för kurser och andra poänggivande moment inom forskarutbildning  
21. minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om ersättning för kostnaderna för framställning av 

denna upplaga  

 
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 

- underlag till förslag till fastställande av 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 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 kompetensutvecklingsfrågor 
 

 
Övrigt 
 

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

- handlings-/verksamhetsplan för respektive utbildning  
- 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: 
Forskarutbildning 
 

- utseende av examinator för kurser och andra poänggivande moment inom forskarutbildning  
- minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om ersättning 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 

 

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 Musikpedagogik och Musik i samråd med prefekten 
- bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forskningsområdena  

 
 

 
 
Se vidare Konstnärliga fakultetens delegationsordning.  
 
http://www.performingarts.lu.se/sites/performingarts.lu.se/files/delegationsordning_konstnarliga_fakulteten_160316.pdf 
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Postadress: Box 8084, 200 41 Malmö. Besöksadress: Bergsgatan 31 B. Telefon: 040-325450  E-post: 
kansliK@kansliK.lu.se 

 
 
 

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds 
universitet 

Fastställd av konstnärliga fakultetsstyrelsen den 19 april 2017. Detta 
beslut ersätter dnr STYR 2016/291 

Generella bestämmelser 
Högskolelag och högskoleförordning innehåller bestämmelser om 
universitetsledningen, dvs. dess styrelse och rektor, samt allmänna 
föreskrifter om beslutsorgan för forskning och utbildning. 

Universitetet är uppdelat i åtta fakulteter som var och en leds av en 
fakultetsstyrelse. Lunds universitet har fattat ett antal beslut om 
fakultetsstyrelsernas befogenheter samt om verksamheten på fakultets- 
och institutionsnivå varav de viktigaste följer nedan: 

• Arbetsordning för Lunds universitet (dnr STYR 2016/1486)
• Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att

teckna avtal vid Lunds universitet (dnr STYR 2016/1277)
• Attestordning – föreskrifter om behörighet att förfoga över

myndighetens medel (dnr EK2010/43)
• Lunds universitets anställningsordning (dnr STYR 2014/676)
• Antagningsordning för Lunds universitet (dnr SU 2011/708)
• Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr LS

2012/719)
• Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

(dnr STYR 2014/14, för antagning t.o.m. 2017-06-30)
• Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

(dnr STYR 2016/869, för antagning fr.o.m. 2017-07-01)
• Föreskrifter för utbildning på forskarnivå (dnr LS 2012/718)
• Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och

avancerad nivå vid Lunds universitet (dnr SU 2012/190)
• Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet (dnr P

2016/1600)

Dnr: STYR 2017/25 

2017-04-19 

Konstnär l iga fakulteten i  Malmö 
Konstnär l iga fakultetsstyrelsen  

Bilaga 7 c

mailto:kansliK@kansliK.lu.se


   2  
• Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom 

universitetsförvaltningen vid Lunds universitet (dnr STYR 
2017/36)  

• Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- 
och institutionsnivå (dnr STYR 2017/211) 

• Föreskrifter om bisysslor (dnr STYR 2015/1015)  
• Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet (dnr LS 

2010/103) 
 
Delegationsordningen för konstnärliga fakulteten beskriver 
beslutsbefogenheter för fakultetsstyrelsen som de är beslutade i ovan 
nämnda dokument, samt kompletterar och specificerar ovanstående 
styrdokument i de delar som avser vidaredelegationen av 
beslutsbefogenheter. Dock är det inte en fullständig beskrivning över 
respektive organs eller befattningshavares ansvarsområde. 
 
Vidaredelegation av beslutanderätt kan vara tillåten. Vidaredelegationen 
ska dokumenteras i institutionens eller centrumbildningens egen 
delegationsordning och ska därefter godkännas av dekan innan beslut 
(såvida det inte uttryckligen framgår av föreliggande delegationsordning 
att vidaredelegation är tillåten). 
 
 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ vid 
fakulteten. Universitetsstyrelsen har slagit fast att fakultetsstyrelsen har 
ett samlat ansvar för verksamheten. 
 
Fakultetsstyrelserna ansvarar inför rektor för utbildning, forskning samt 
samverkan och innovation inom den aktuella fakulteten. 
Fakultetsstyrelserna har i enlighet härmed, inom de ramar som angetts 
av universitetsgemensamma beslutsorgan, ansvaret för sådana ärenden 
avseende  

- kvalitets- och utvecklingsarbete,  
- fakultetsbibliotek,  
- organisation,  
- ekonomi,  
- personal,  
- administration samt  
- informations- och kommunikationsfrågor  

vilka inte enligt denna delegationsordning eller andra bestämmelser ska 
hanteras av rektor eller av förvaltningschefen.  
 
Delegationer från fakultetsstyrelsen till fakultetsövergripande organ, 
institutionsstyrelserna, prefekterna och befattningshavare redovisas här. 
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättning och avveckling av 
institutioner och andra enheter inom fakulteten. Fakultetsstyrelsen får 
även inrätta underorgan för olika frågor. Sådana agerar inom av 
styrelsen fastlagda ramar och beslutar på delegation från denna. 

Bilaga 7 c



   3  
 
Fakultetsstyrelsen ska informera universitetets rektor om viktiga 
händelser och förändringar samt föreslå åtgärder. 
 
Fakultetsstyrelsen fastställer i enlighet med föreskrifterna för val och 
den centrala arbetsordningen institutionernas valberedningars 
sammansättning, institutionsstyrelsens närmare sammansättning samt 
formerna för valet av dess ledamöter. 
 
Fakultetsstyrelsen ska företräda myndigheten vid förhandling med 
personalorganisation inför beslut som arbetsgivaren avser att fatta eller 
som personalorganisation vill förmå arbetsgivaren att fatta (med 
undantag för tvisteförhandling eller kollektivavtalsförhandling). 
Fakultetsstyrelsen företräds av: 

- Dekan 
- Kanslichef  
- Prefekt (institutionsspecifika frågor)  
- Relevant tjänsteman (efter beslut av dekan rörande 

fakultetsövergripande frågor eller av prefekt rörande 
institutionsspecifika frågor) 

 
 
Fakultetsledning 
Dekan,  prodekan, kanslichef och i förekommande fall vice dekan/er 
leder fakultetens verksamhet i enlighet med centrala styrdokument, 
föreliggande delegationsordning och förekommande uppdrag från 
fakultetsstyrelsen. 
 
Dekanen, som även är f akultetsstyrelsens ordförande, tecknar inom 
sitt verksamhetsområde avtal med arbetstagarorganisationerna 
avseende lokala löneförhandlingar inom ramen för angivna 
kostnadsramar och andra direktiv. 
 
Fakultetsledningen är sammankallande för ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen består av fakultetsledning, prefekter och andra 
representanter för institutionsledningarna och är ett diskussionsforum 
för gemensamma frågor. 
 
 
Centrumbildningar och föreståndare 
Centrumbildningarna Körcentrum Syd och Inter Arts Center leds av 
styrelser och föreståndare som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för verksamheten och dess kvalitets- och 
utvecklingsarbete. Se föreskrifter för respektive centrumbildning. 
 
Fakultetsstyrelsen fastställer centrumbildningarnas föreskrifter och 
deras styrelsesammansättning. 
 
Centrumbildningarnas styrelsers uppgifter är att ange riktlinjer för 
arbetet vid centrumbildningarna, medan föreståndarna ansvarar för 
ledningen av den dagliga verksamheten. 
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Institutionsstyrelser och prefekter 
Med institutioner avses i detta dokument de institutioner som ingår i 
konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, samt beträffande punkt 
1.26, samt punkterna 1.28 – 1.35; 2.30 – 2.33; 5.23 – 5.25 samt 6.32 – 
6.33 även de institutioner i landet med vilka konstnärliga fakulteten vid 
Lunds universitet har särskilda överenskommelser rörande 
forskarutbildning. En institution ska ledas av en institutionsstyrelse 
som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen beslutar, har ett samlat 
ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete. 

 
Respektive institution leds av institutionsstyrelse och prefekt. 
Institutionsstyrelsens uppgifter är att ange riktlinjer för arbetet vid 
institutionen, medan prefekten ansvarar för ledningen av den dagliga 
verksamheten. 
 
 
1. Konstnärliga fakultetsstyrelsen  
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan 
infrastruktur 
 
1. beslutar om indelning i institutioner samt om ledningsform för 

institutioner, innefattande sammansättning av institutionsstyrelse 
2. inrättar och avvecklar samt beslutar om sammansättning av andra 

arbetsenheter och av centrumbildningar med verksamhet inom 
området samt beslutar om sammansättningen av sådana organ, om 
inte rektor eller universitetsstyrelsen föreskrivit annat 

3. inrättar beredande organ på fakultetsövergripande nivå samt 
beslutar om sammansättning av sådana organ, om inte rektor eller 
universitetsstyrelsen föreskrivit annat,   

4. beslutar om institutionernas valberedningars sammansättning i 
enlighet med föreskrifterna för val och den centrala arbetsordningen 

5. beslutar om fakultetsövergripande strategiska dokument  
6. beslutar om föreskrifter och instruktioner för ledningsorgan inom 

fakultetsstyrelsens verksamhetsområde 
7. utser ledamöter i lärarförslagsnämnd (LFN) på förslag från prefekt 
8. utarbetar underlag inför beslut om övergripande och större 

lokalförsörjningsärenden 
9. avlämnar yttrande till överklagandenämnden för högskolan i 

ärenden där beslut fattats av konstnärliga fakultetsstyrelsen  
10. föreslår omfattning av dekanuppdrag 
11. inrättar uppdrag som vicedekan/er och beslutar om uppdragets 

omfattning samt om uppdragstilläggets storlek (får ej överstiga 
prodekanens uppdragstillägg), se vidare under punkt 2.2 

12. utser föreståndare vid Körcentrum Syd, på förslag från Körcentrum 
Syds styrelse 
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Ekonomi 
 
13. beslutar om fördelningsbudget, innefattande utbildnings- och 

forskningsuppdrag och resurser för detta samt om storlek på och 
fördelning av de fakultetsgemensamma kostnaderna 

14. beslutar om totalbudget 
15. fastställer resultat- och balansräkning samt övrig ekonomisk 

rapportering som kvartalsbokslut, prognoser och ekonomisk 
bedömning 

 
Personal 

 
16. beslutar om prövning av ansökan om befordran till anställning som 

universitetslektor och professor, på förslag från institutionsstyrelse  
17. beslutar om avsättning av extra premie till ålderspension för anställd 
 
Utbildning 
 
18. inrättar och avskaffar huvudområde för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 
19. beslutar om inriktning för yrkesexamen i tillämpliga fall 
20. beslutar om efterled för konstnärlig examen 
21. fastställer utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå 
22. avlämnar förslag till beslut om nya utbildningar inom 

grundutbildning 
 
Forskning och forskarutbildning 

 
23. beslutar om former för forskningsredovisning och 

kvalitetsutveckling inom forskning  
24. fastställer rutiner för beredning av beslut om antagning till 

utbildning på forskarnivå. Denna beslutsrätt får inte delegeras 
vidare.  

25. fastställer särskild behörighet för antagning till utbildning på 
forskarnivå 

26. beslutar om antagning av doktorand på förslag från 
antagningsnämnd vid berörd institution 

27. beslutar om antagning av oavlönad docent efter beredning i 
konstnärliga fakultetsrådet (KFR)  

28. fastställer allmän studieplan för forskarutbildning efter beredning i 
konstnärliga fakultetsrådet (KFR) 

29. inrättar ämnen inom vilka utbildning på forskarnivå ska anordnas 
efter beredning i konstnärliga fakultetsrådet (KFR) 

30. avvecklar ämnen inom vilka utbildning på forskarnivå inte längre 
ska anordnas efter beredning i konstnärliga fakultetsrådet (KFR) 

31. utser handledare i samband med påbörjande av utbildningen, samt 
beslutar om byte av handledare  

32. utser opponent, betygsnämnd (3 eller 5 ledamöter) och ordförande 
för disputation/licentiatseminarium, samt beslutar om tid och plats 
för disputationen/licentiatseminariet 

33. fastställer texten i Diploma Supplement (beskrivningen av 
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utbildningen och dess plats i utbildningssystemet) efter beredning i 
konstnärliga fakultetsrådet (KFR) 

34. utser studierektor eller motsvarande för varje ämne som 
forskarutbildning anordnas i, på förslag från prefekt  

35. fastställer närmare arbetsuppgifter och befogenheter för en 
studierektor eller motsvarande för varje ämne som 
forskarutbildning anordnas i 

 
 
2. Dekan  
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan 
infrastruktur 
 
1. fastställer regler och arbetsinstruktioner för fakultetsövergripande 

verksamhet  
2. utser vicedekan 
3. beslutar om vidaredelegation till prodekan/vicedekan 
4. utser prefekt, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt efter 

förslag från institutionens anställda  
5. beslutar om omfattning av ovan nämnda prefektuppdrag 
6. beslutar om repatriering av ovan nämnda prefektuppdrag 
7. besvarar remisser rörande utbildning och forskning 
8. tecknar utbildningsavtal och beslutar om ansökningar som berör 

enbart fakulteten 
9. avlämnar yttrande till överklagandenämnden för högskolan i 

ärenden där beslut fattats av annan instans än konstnärliga 
fakultetsstyrelsen  
 

 
Ekonomi 
 
10. godkänner uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal på 800 tkr – 

4 mkr 
11. inrättar stipendium på externa medel förvaltade av Lunds universitet 
12. attesterar kanslichefens resekostnader, utlägg och representation 
 
Personal  
 
13. beslutar om att informera om ledig anställning som 

universitetslektor och biträdande universitetslektor  
14. beslutar om anställning och befordran av universitetslektor, eller 

biträdande universitetslektor  
15. beslutar om att efter förslag från lärarförslagsnämnden (LFN) 

föreslå Rektor att besluta om anställning av professor, adjungerad 
professor och gästprofessor. Detta gäller även förslag till beslut om 
eller avslag på ansökan om befordran 

16. föreslår för Rektor att besluta om anställning av en redan 
kompetensprövad professor som gästprofessor samt förnyad 
anställning som adjungerad professor, gästprofessor eller professor 
på konstnärlig grund 
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17. beslutar om återanställning av professor (seniorprofessor) och 

universitetslektor enligt LAS § 5 punkt 4  
18. beslutar om omreglering av anställningen för universitetslektor och 

professor på förslag från prefekt  
19. beslutar om ändring av anställnings inriktning/ämne för 

universitetslektor 
20. föreslår för Rektor att ändra anställnings inriktning/ämne för 

professor  
21. utser sakkunniga för läraranställningar och bedömning av 

docentansökan 
22. beslutar om lön vid nyanställning av universitetslektor på förslag 

från prefekt 
23. föreslår lön för ny professor 
24. beslutar om lön (lönerevision och andra lönebeslut) för prefekt, 

biträdande prefekt och övrig direkt underställd personal med 
arbetsledande funktion 

25. tecknar lokala löneavtal 
26. beslutar om övriga frågor rörande anställning för prefekt, biträdande 

prefekt och övriga direkt underställd personal med arbetsledande 
funktion såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid 
inom ramen för gällande kollektivavtal, anställds fullgörande av 
arbetsuppgifter, semester, rehabiliteringsåtgärder 

27. bedömer bisyssla för prodekan, prefekter och föreståndare 
28. beslutar att lärare/doktorand ska upphöra med en bisyssla eller 

förbjuder lärare/doktorand att åta sig en bisyssla. 
 

Utbildning 
 
29. beslutar om annat urval till konstnärlig utbildning för utbildningar 

på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare, samt till 
kurser på avancerad nivå. 

 
Forskarutbildning 
 
30. fastställer kursplaner inom utbildning på forskarnivå. 

Fakultetsövergripande kursplaner bereds i konstnärliga 
fakultetsrådet (KFR). Kursplaner för ämnesspecifika kurser på 
forskarnivå bereds av institutionsstyrelsen.  

31. beslutar om den årliga uppföljningen av individuella studieplaner 
efter beredning i konstnärliga fakultetsrådet (KFR) 

32. beslutar om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller 
yrkesverksamhet på forskarnivå. Får delegeras vidare, dock inte till 
doktorandens handledare  

33. utfärdar examensbevis för forskarutbildning ledande till 
doktorsexamen  
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3. Kanslichef  
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan 
infrastruktur 

 
1. fastställer regler och arbetsinstruktioner för fakultetskansliets 

verksamhet  
2. besvarar remisser rörande tekniska och administrativa frågor 
3. beslutar om anlitande av juridisk person 
4. beslutar om administrativa processer kopplade till övergripande 

lokalfrågor 
5. beslutar i utrustnings- och inredningsärenden vad avser 

fakultetskansli 
6. beslutar om organisation av IT-verksamhet och övrig 

infrastrukturell verksamhet vad avser fakultetskansli 
7. beslutar i övergripande ärenden avseende lokalvård och övriga 

servicetjänster, renhållning samt miljöfarligt avfall  
 
Ekonomi 
 
8. tecknar utbetalningsbesked för konstnärliga fakultetsstyrelsen 
9. attesterar kanslipersonalens resekostnader, utlägg och representation 

samt beslutar om övriga kostnader kopplade till fakultetskansliet 
 
Personal 
 
10. beslutar om dimensionering av fakultetskansliet 
11. anställning och lönesättning vid nyanställning av 

teknisk/administrativ personal vid fakultetskansliet 
12. beslutar om anställning och lönesättning vid nyanställning av 

teknisk/administrativ personal med arbetsledande funktion vid 
institution, på förslag från prefekt eller motsvarande 

13. beslutar om lön (lönerevision och andra lönebeslut) för anställda vid 
fakultetskansliet 

14. beslutar om uppdragstillägg, som inte regleras centralt vid LU, på 
förslag från prefekt eller motsvarande 

15. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet rörande kansliets personal 
16. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran rörande 

kansliets personal  
17. beslutar om anställnings upphörande vid avgångsskyldighet p.g.a. 

ålder enligt regler i lag och kollektivavtal och vid sjukdom i enlighet 
med beslut av försäkringskassa (med undantag för professorer och 
kanslichef)  

18. beslutar i övriga frågor rörande anställning för teknisk/administrativ 
personal vid fakultetskansli, såsom utbetalning av lön, förläggning 
av anställds arbetstid inom ramen för gällande kollektivavtal, 
anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder 

19. beslutar att T/A-personal ska upphöra med en bisyssla eller 
förbjuder T/A-personal att åta sig en bisyssla. 
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4. Föreståndare vid centrumbildningar  
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan 
infrastruktur inom centrumbildningen 
 
1. fastställer regler och arbetsinstruktioner  
2. beslutar om lokalfrågor  
3. beslutar om inrednings- och utrustningsärenden 
4. beslutar om ärenden avseende lokalvård och övriga servicetjänster, 

renhållning samt miljöfarligt avfall 
 
Ekonomi inom centrumbildningen 
 
5. beslutar i ekonomiska och finansiella frågor som inte behandlas i 

annan instans 
 
Personalfrågor inom centrumbildningen 
 
6. beslutar, i samråd med dekan, om att informera om ledig 

anställning/utlysning som teknisk/administrativ personal utan 
ledningsansvar 

7. beslutar om lön (lönerevision och andra lönebeslut) för anställda 
vid centrumbildningen 

8. beslutar om anställning av teknisk/administrativ personal utan 
ledningsansvar 

9. beslutar om korttidsanställning av teknisk/administrativ personal 
10. fördelar anställdas arbetstid och ledighet 
11. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet  
12. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran  
13. fattar beslut i övriga frågor rörande anställning för personal vid 

centrumbildningen, såsom utbetalning av lön, förläggning av 
anställds arbetstid inom ramen för gällande kollektivavtal, anställds 
fullgörande av arbetsuppgifter, semester, rehabiliteringsåtgärder 

14. föreslår ledamöter i fakultetsgemensamma organ 
 
 
5. Institutionsstyrelsen  
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan 
infrastruktur 
 
1. inrättar beredande organ på institutionsnivå samt beslutar om 

sammansättning av sådana organ 
2. beslutar i lokalförsörjningsfrågor inom institutionen 
3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden vid ny- och 

ombyggnadsprojekt inom institutionen 
4. beslutar om organisation av IT-verksamhet och övrig 

infrastrukturell verksamhet inom institutionen 
5. beslutar om omfattning av lokalvård och övriga servicetjänster 

inom institutionen 
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Ekonomi 
 
6. beslutar om verksamhetsplan och förslag till resursfördelning inom 

institutionen 
7. beslutar om bokslut och årsredovisning 
8. beslutar om uppföljning av verksamhet och resultat 
 
Personal 
 
9. beslutar om ändring av läraranställnings inriktning/ämne för 

universitetsadjunkt, samt förslag till ändring av läraranställnings 
inriktning/ämne för universitetslektor och professor  

10. lämnar förslag till fakultetsstyrelsen om prövning av ansökan om 
befordran till anställning som universitetslektor och professor.  

 
Utbildning 
 
11. lämnar förslag till beslut om utbildningsplaner på grund- och 

avancerad nivå 
12. beslutar om kursutbud inom utbildning på grundnivå, avancerad 

nivå  
13. beslutar om kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och 

avancerad nivå 
14. fastställer särskilda behörighetskrav för utbildningsprogram på 

grundnivå som inte vänder sig till nybörjare, för 
utbildningsprogram på avancerad nivå och för kurser på grundnivå 
och avancerad nivå 

15. fastställer antagningstal på program och kurser 
16. beslutar om antagning av studerande till utbildningsprogram och 

kurser. Kan delegeras vidare till annat beslutande organ eller 
enskild befattningshavare på institutionsnivå 

17. beslutar i enskilda antagningsärenden som rör kompletterande 
antagning, anstånd, studieuppehåll eller antagning till senare del av 
program, rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kan 
delegeras vidare till annat beslutande organ eller enskild 
befattningshavare på institutionsnivå 

18. beslutar i övriga enskilda antagningsärenden. Kan delegeras vidare 
till annat beslutande organ eller enskild befattningshavare på 
institutionsnivå 

19. beslutar om 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 delegeras vidare till annat beslutande 
organ eller enskild befattningshavare på institutionsnivå 

20. beslutar om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller 
verksamhet som del av examen.  
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Forskning och forskarutbildning 
 
21. beslutar om konstnärligt utvecklingsarbete 
22. beslutar om kursutbud inom utbildning på forskarnivå  
23. lämnar förslag till beslut om kursplan på forskarnivå. Denna 

uppgift får delegeras vidare till annat organ på institutionsnivå 
24. utser examinator för kurser och andra poänggivande moment inom 

forskarutbildning  
25. beslutar om minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför 

licentiatseminariet och om ersättning för kostnaderna för 
framställning av denna upplaga 

 
 

6. Prefekt  
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan 
infrastruktur inom institutionen 
 
1. fastställer regler och arbetsinstruktioner  
2. beslutar i lokalfrågor  
3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden  
4. beslutar i ärenden avseende lokalvård och övriga servicetjänster, 

renhållning samt miljöfarligt avfall 
 
Ekonomi inom institutionen 
 
5. beslutar i ekonomiska och finansiella frågor som inte behandlas i 

annan instans 
6. beslutar om bidragsavtal under 8 mnkr 
7. godkänner uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal under 800 

tkr 
 
Personalfrågor inom institutionen 
 
8. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som 

universitetsadjunkt, postdoktor och doktorand 
9. beslutar om anställning av universitetsadjunkt och postdoktor 
10. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som 

teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar 
11. lämnar förslag till dekan rörande omreglering av anställningen för 

universitetslektor och professor  
12. omreglerar anställningens omfattning för universitetsadjunkt och 

postdoktor 
13. beslutar om lön i lönerevision. Fattar även andra lönebeslut för 

anställda bortsett från universitetslektor och professor (se punkt 
6.14 och 6.15)  

14. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av 
universitetslektor  

15. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av professor 
16. beslutar om lönesättning vid nyanställning av universitetsadjunkt 

och postdoktor  
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17. beslutar om anställning av doktorand efter antagningsbeslut i 

fakultetsstyrelsen  
18. beslutar om förnyelse och förlängning av anställning som 

doktorand  
19. beslutar om anställning av teknisk/administrativ personal utan 

ledningsansvar 
20. föreslår sakkunniga för läraranställningar samt ansvarar för att 

vidtala dessa  
21. beslutar om korttidsanställning av lärare och teknisk/administrativ 

personal 
22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet 
23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet  
24. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran  
25. bedömer bisyssla för institutionens anställda 
26. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid 

institutionen, såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds 
arbetstid inom ramen för gällande kollektivavtal, anställds 
fullgörande av arbetsuppgifter, semester, rehabiliteringsåtgärder 

27. föreslår ledamöter i fakultetsgemensamma organ 
 
Utbildning inom institutionen 
 
28. förordnar examinator för kurs 
29. utfärdar examensbevis på grund- och avancerad nivå 
30. utfärdar examensbevis för forskarutbildning ledande till 

licentiatexamen  
 

Forskning och forskarutbildning inom institutionen 
 
31. föreslår utseende av studierektor eller motsvarande för varje ämne 

som forskarutbildning anordnas i 
32. föreslår handledare och handledarbyte för beslut i KFS 
33. beslutar om studierektors eller motsvarandes omfattning 
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Dnr STYR 2017/1476 

Föreskrifter för Körcentrum Syd 
(Southern Choral Centre)  

Bakgrund 
Körcentrum Syd inrättades av rektor 2007-11-22, Dnr RÄ 2007/245. 
För Körcentrum Syd ska föreskrifter fastställas. 

Körlivet i södra Sverige har genomgått en stark utveckling under de senaste åren. 
Behov av utvecklings- och förnyelsearbete samt samordningsbehov inom såväl 
det pedagogiska som det konstnärliga området har identifierats. Körcentrum Syds 
uppdrag är att fungera som ett kraftcentrum och ett nav i detta arbete och vara en 
mötesplats för körlivet i samarbete med regionala, nationella och internationella 
verksamheter.  Körcentrum Syd har sedan det inrättades konsoliderat 
verksamheten och utgör nu en bas i körlivet inom framförallt utbildning och 
konsertproduktioner men också för att stimulera till körforskning. 

Organisatorisk placering 
Körcentrum Syd tillhör sedan 1 januari 2018 Musikhögskolan i Malmö, 
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, som en självständig 
centrumbildning med egen styrelse. 

Syfte 
Genom samverkan mellan utbildnings- och kulturinstitutioner och i dialog med 
körlivets olika aktörer, nationellt och internationellt, ska Körcentrum Syd främja 
och utveckla körlivet i regionen och medverka till pedagogisk och konstnärlig 
förnyelse och kunskapsutveckling inom körmusikområdet. Körcentrum Syd ska 
också vara en mötesplats, ett resurscentrum och en inspirationskälla. Körcentrum 
Syd ska även uppmärksamma barns och ungas körsjungande och spegla den 
kulturella mångfalden i dagens samhälle. 

Uppdrag 
Körcentrum Syd ska 

- stimulera till samarbete i den södra regionen och driva kontinuerlig dialog
med körlivet,

- fungera som en gemensam plattform för de i centrumet medverkande
institutionerna,

- utveckla olika nätverk lokalt, regionalt och nationellt,
- samordna, initiera och utveckla utbildning och kompetensutveckling i

körrelaterade ämnen,
- stimulera till samverkan inom forskning och forskarutbildning med

konstnärlig, musikpedagogisk och musikvetenskaplig inriktning inom
körområdet,
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- vara en pådrivande kraft för körsjungandets och vokalmusikens roll och 
utveckling i skola och samhälle, 

- verka för nya koncept och uttrycksformer samt nykomposition inom 
körmusik och ensemblesång, 

- medverka i produktion av konserter, konsertserier och festivaler. 
 
Styrelse 
Körcentrum Syd leds av en styrelse och är placerad under Musikhögskolans 
Institutionsstyrelse som en självständig styrelse. Styrelsen består av fem till åtta 
ledamöter varav: två till tre ledamöter från Lunds universitet, tre till fyra ledamöter 
från annat universitet/högskola, kulturinstitutioner och/eller musik- och 
kulturlivet. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. 
Suppleanter ska inte utses. Vid behov kan extern kompetens bjudas in. Den 
inbjudne ges då närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet. Prefekten vid 
Musikhögskolan i Malmö är en av ledamöterna från Lunds universitet och tillika 
styrelsens ordförande. Föreståndare och producent är föredragande respektive 
sekreterare i styrelsen. 
 
Ledamöterna till Körcentrum Syds styrelse utses av Institutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan i Malmö i samråd med Musikhögskolans prefekt och 
Körcentrum Syds föreståndare. Studentrepresentanten utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Vid sammansättningen av styrelsen ska en könsmässig balans eftersträvas. 
Mandatperioden för styrelsen är i normalfallet tre år. I styrelsen är Körcentrum 
Syds föreståndare föredragande och Körcentrum Syds producent är sekreterare.  
 
Styrelsens uppgifter 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer 
för denna och fastställer årlig verksamhetsplan och budget. Budgeten baseras på 
de budgetramar som de medverkande organisationerna bidrar med samt de medel 
som Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan avsätter varje år i samband med 
budgetbeslut. Årsredovisning sker enligt vad som gäller för universitetets 
verksamhet.  
 
Föreståndare 
Föreståndaren vid Körcentrum Syd leder verksamheten på uppdrag av 
Körcentrum Syds styrelse. Föreståndaren bör vara verksam lärare/forskare eller 
administratör med ämneskännedom i musik/kör vid Lunds universitet. 
Föreståndaren utses av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö på 
förslag från Körcentrum Syds styrelse. Om behov att rekrytera föreståndare 
externt sker beslut om anställningen enligt gällande delegationsordningar.  
 
 
Föreståndarens uppgifter är att 

- leda verksamheten, 
- förbereda styrelseärenden, 
- se till att styrelsens beslut verkställs, 
- fördela arbetsuppgifter och arbetsleda personal, 
- ansvara för ekonomin, 
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- kontinuerligt följa upp arbetsmiljöfrågor och miljö enligt 
miljölagstiftning och delegation, 

- ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande regler och policies, 
samt 

- verka för kompetensutveckling  
 
Finansiering 
Körcentrum Syd finansieras med grundutbildnings- och fakultetsmedel som 
beslutas av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö, samt med medel 
som de medverkande organisationerna bidrar med.  
 
Personal 
Anställda vid annan institution/organisation t.ex. gästforskare, gästlärare och 
TA-personal som tillförs centrumet, är fortsatt organisatoriskt placerad vid det 
ställe där man har sin anställning. Inrättande och tillsättning av anställning vid 
Körcentrum Syd sker i samma ordning som i övrigt inom universitetet.  
 
Administration 
Musikhögskolan i Malmö stödjer centrumet i allmänna administrativa frågor samt 
med budgetarbete och ekonomihantering. Mera verksamhetsanknuten 
administration sköts inom centrumets ram.  
 
Verksamhetsplan, budget och årsredovisning 
Verksamhetsåret är kalenderår.  
Föreståndaren ska, så snart styrelsen fastställt verksamhetsplan, budget och 
årsredovisning, överlämna dessa till Institutionsstyrelsen. Verksamhetsplanen ska 
innehålla en konkret beskrivning av årets mål. Målen ska vara kopplade till 
uppdraget och till budget. Årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av det 
gångna årets verksamhet och en ekonomisk redovisning.  
 
Utvärdering 
Centrumbildningen är inrättad för perioden till och med 2020-12-31. En 
utvärdering ska göras innan beslut fattas om en eventuell ny verksamhetsperiod. 
Utvärderingen ska påbörjas ett år före utgången av perioden och genomföras av 
två till tre externa personer med god kännedom om körområdet.  
 
Ändring av föreskrifter 
Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av Institutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan i Malmö. 
 
Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i 
Malmö 2017-12-06 efter beredning och diskussion i Körcentrum Syds styrelse.  
 
2017-10-31 
 
 
Ann-Charlotte Carlén 
Prefekt Musikhögskolan i Malmö  
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