
 

Postadress Box 8203, 200 41 Malmö  Besöksadress   Ystadvägen 25  Telefon dir 040-32 54 10  E-

post jenny.svensson@mhm.lu.se   

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

INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Kallelse  
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 31 januari 2018 kl. 
15.00 – 17.00 i Y240.  

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/t1h5bt26fiicskyyf2sy33fj6pmyce5q  

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) Information om Körcentrum Syds verksam-
het, Lena Ekman Frisk, bilaga 4 a.

b) Information från Utbildningsnämnd, fakul-
tetskansli, Staffan Storm.

c) Bokslut 2017, Annette Bennvid, bilaga 4 c.

d) Introduktion till styrelsearbete. Delegations-
ordning bilaga 4 d.

e) Per capsulam-beslut den 20 december 2017
avseende budget för Musikhögskolan i Malmö
år 2018.

a) Information.

b) Information.

c) Information.

d) Information.

e) Per capsulam-beslut om budget för Musikhögs-
kolan i Malmö år 2018 fastställdes.

KALLELSE 
2018-01-24 

https://lu.box.com/s/t1h5bt26fiicskyyf2sy33fj6pmyce5q
http://www.mhm.lu.se/
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll  
2017-12-06, bilaga 5 a. 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2017-11-29, bil 5 b. 
 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2017-12-18, bil 5 c. 
 
d) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2017-11-29, bil 5 d. 
 
e) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen, 2017-12-13, bil 5 e. 
 

 
a) Lades till handlingarna. 
 
 
b) Lades till handlingarna. 
 
 
c) Lades till handlingarna. 
 
 
d) Lades till handlingarna. 
 
 
e) Lades till handlingarna. 
 

6 Ärende 1 (dnr STYR 2018/186): 
Bordlagt ärende från mötet 171206. 
Inkommen skrivelse om arbets- och studie-
miljö, bil 6 a.  
Skrivelse till Institutionsstyrelsen 2015-12-09, 
bil 6 b. 
Förslag till beslut avseende översyn av organi-
sation, arbets- och studiemiljö vid Musikhögs-
kolan i Malmö, bil 6 c. 
 

 
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen bifaller 
prefektens förslag till beslut gällande fortsatt ar-
betsprocess avseende översyn av organisation, 
arbets- och studiemiljö vid Musikhögskolan i 
Malmö. 
 

7 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 
 
a) Jämlikhetsgruppen, Camilla Jonasson. 
 
b) 
 

 
 
a) Information och diskussion. 
 

8 Övriga ärenden. 
 

 

9 Nästa möte 28 februari 2018 kl 15.00 – 17.30. 
 
Vårterminens kommande möten; 
Onsdagar kl 15.00 – 17.30, 2018-04-11 och 
2018-05-30. 
 

 

 
 

Sändlista 
Ordinarie ledamöter 
Ann-Charlotte Carlén, lärare, 
ordförande 
Conny Antonov, lärare 
Maria Becker Gruvstedt, lärare 
Lena Ekman Frisk 
Björn-Tryggve Johansson,  
lärare 

 
Övriga 
Håkan Andersson  
Lars Andersson  
Joakim Barfalk  
Annette Bennvid 
Erik Berndalen 
Anna Cronberg  
Sara Engblom 

 
Övriga, fortsättning 
Eva Lundgren 
Anna Lyrevik 
Pär Moberg 
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren 
Christian Möller  
William Reis 
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

Karin Johansson, lärare 
Magnus Lindén, lärare 
Adriana Di Lorenzo Tillborg, 
doktorand 
Malin Kurtz, TA-personal 
Åse Lugnér, TA-personal  
Studeranderepresentant, vakant 
Studeranderepresentant, vakant 
 
Suppleanter 
Mats Edén, lärare 
Anders Hallbäck, lärare 
Hans Hellsten, lärare 
Mikael Olofsson, TA-personal 

Ida Eriksson  
Mattias Frisk  
Lennart Gruvstedt 
Karin Göransson  
Fredrik Hagerberg 
Elisabeth Hamnede Melander  
Anton Hemström 
Daniel Hjorth  
Mattias Hjorth  
Anna Houmann 
Ann-Sofi Härstedt  
Anders Johnsson 
Sara Karlsson 
Berth Lideberg  
Tommy Lindskog  

Anders Rydlöv  
Karin Savatovic Thomasson 
Staffan Storm  
Eva Saether 
Ove Torstensson 
Hamidullah Turab  
Marie Wall Almquist  
Samuli Örnströmer  
Stefan Östersjö 

 



Verksamhetsberättelse 2017  2018-01-24  

Körcentrum Syd
Konstnärliga fakulteten 
Lunds universitet 

Inledning 
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet. I Körcentrum Syds 
styrelse var följande institutioner representerade under 2017: Lunds Universitet med 
Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Malmö högskola, Malmö Opera, Musik i Syd samt 
Svenska kyrkan. 
Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att utveckla körlivet i den 
södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning, 
utvecklings/konsertprojekt och körforskning. 

UTBILDNING 

Dirigent- och körledarkurser 
De nationella dirigent- och körledarkurserna ägde rum 7 - 13 augusti på Musikhögskolan i 
Malmö 2017 och gick därmed in på sitt elfte år i Malmö. Nyhet för 2017 var Kurs J, 
jazzkörledning med Jesper Holm som lärare. Kurserna arrangerades av Körcentrum Syd och 
Sveriges Körförbund som under treårsavtalet 2015 - 2017 har haft ett delat ägarskap. Detta 
planeras fortsätta under 2018. Medarrangörer är Musikhögskolan i Malmö, Sveriges 
Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR och Malmö högskola. 
Malmö Högskola samverkar i och med att Ensemble Syd medverkar som övningskör till 
Dirigentkurs C. Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller 
regelbunden kontakt med representanter för de nationella körförbunden. 
2017 års lärare och kursspår: 

• Kurs A (grundnivå): Mats Bertilsson
• Kurs B (fortsättningsnivå): Helene Stureborg
• Kurs C (avancerad nivå): Tone Bianca Dahl
• Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson
• Kurs J (jazzkörledning): Jesper Holm

Seminarier och workshops 
Körcentrum Syd fortsatte med sin sedvanliga seminarieserie under 2017 där både 
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade deltog.  
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8/2: Ann-Charlotte Carlén: ”Att vara körledare och ledare i verkligheten – 40 år i yrket!” 
15/2: Victoria Söderberg: ”Sjung på jobbet - Körsång som friskvård” 
1/3: Charlotta Holmgren-Nemeth: ”UNGiKÖR - att engagera barn och ungdomar i körlivet 
och i föreningsverksamhet” 
3/5   Lillemor Bodin Carlsson: ”Hur använder du ScorX och Körakademin?” 
10/8 Jonas Hagström: “The Rockin’ Pots - Körsång som integrationsprojekt” 
11/8 Jesper Holm: “Sångstil i jazzkör” 
27/10 Peder Karlsson och Jesper Holm: “Inspirationsworkshop för körledare och musiker 
med nyskapande körsång” 
 
Internationell körfestival i Helsingborg 
Körcentrum Syds föreståndare medverkar i Artistic Committé för Helsingborgs 
internationella körfestival, som ska äga rum i Helsingborg 11 - 15 maj 2018 och flera möten 
har hållits under 2017. Körcentrum Syd kommer att arrangera en repertoarpresentation med 
Helene Stureborg under festivalen.  
 
Musikhögskolans Flickkör 
Kören fortsätter sin verksamhet som tidigare. Körens huvudsyfte är att fungera som ett 
övningsinstrument för blivande körledare inom Musikhögskolans utbildningar. Ny dirigent 
för 2017 är Victoria Söderberg som tar över efter Hanna Norman.  
 
Under verksamhetsåret 2017 har föreningen Körcentrum Syds barn- och ungdomskörer:  

• hållit körövningar varje onsdagseftermiddag under skolterminerna. 
• strävat efter att kören ska kunna sjunga bättre och bättre. 
• fortsatt att fungera som övningskör för Musikhögskolestudenter. 
• utvecklat arbetet i föreningens styrelse för att körsångarna själva mer och mer ska 

delta i planering och beslutsfattande. 
• arbetat aktivt för en god social stämning bland körmedlemmarna. 
• haft Julkonsert i S:ta Maria kyrka den 14 december 2016. 
• haft lägerdag med Anna-Johanna Flintberg som höll i dramaövningar, den 28 januari 

2017. 
• deltagit i UNGiKÖR:s kördag och konserter, den 25 mars och den 29 mars 2017.  
• haft Vårkonsert i S:t Matteus kyrka den 17 maj 2017.  
• åkt på terminsavslutningsutflykt till Göteborg den 25 maj.  
• rekryterat 12 nya medlemmar i maj 2017. 
• fått en ny körledare, Victoria Söderberg, från och med september 2017.  
• varit medlem i UNGiKÖR. 

 
Programutbildning och fristående kurser 
Under hösten 2017 började en ny student studera inom gymnasielärarutbildningen med 
körinriktning på Musikhögskolan i Malmö. Flera fristående kurser annonseras under våren 
2017 med start hösten 2017, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör, 
och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkar i olika 
evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid Odeum i Lund ges också ett antal 
fristående kurser med körinriktning. 
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UTVECKLINGS/KONSERTPROJEKT 
 
Lund Contemporary 
3 - 5 februari 2017 gick en ny festival för nyskriven musik av stapeln i Lund under namnet 
“Lund Contemporary”. Körcentrum Syd deltog på festivalen i och med konserten “10 - 10”, 
där 10 körer framförde 10 nyskrivna verk, möjliggjorda tack vare medel genom Körcentrum 
Syds utvecklingsprojekt. Konserten hölls i en fullsatt Allhelgonakyrkan i Lund 4 februari kl. 
17:00 och spelades in av Sveriges Radio P2 Live. Utvalda delar av programmet sändes i P2 
under vecka 39. Sydsvenskan och Skånska Dagbladet skrev båda om konserten.  
 
Samtalsdag 
Körcentrum Syd höll söndag 19 mars 2017 en samtalsdag på Niagara, Malmö högskola, för 
att upprätthålla och förstärka dialogen med körlivet. 28 deltagare medverkade tillsammans 
med Körcentrum Syds styrelse på samtalsdagen, som innehöll lunch, diskussionsgrupper samt 
avslutande konsert på Malmö Live. Resultatet av samtalsdagen sammanställdes och 
presenterades för Körcentrum Syd styrelse. Ett av de ämnen som diskuterades handlade om 
behovet av notläsningskurser. Under mars/april 2018 kommer därför Körcentrum Syd, i 
samarbete med Sveriges körförbund och studieförbundet Kulturens, att organisera och erbjuda 
fem kurser i grundläggande notläsning för körsångare med Erik Berndalen som lärare. 
Ytterligare en av dagens idéer, som blir verklighet under 2018 är en ny sommarkurs i 
arrangering och komposition för kör. 

Akademiska kördagar 16 - 22 oktober 2017 
För att uppmärksamma 350-årsjubilerande Lunds universitet arrangerade Musik i Syd i 
samarbete med Körcentrum Syd “Akademiska kördagar” med huvudsakligt fokus på körer 
som har anknytning till musikhögskolor, konservatorier och andra lärosäten. Merparten av 
konserterna hölls i Allhelgonakyrkan i Lund samt Lunds domkyrka. Chalmers manskör 
(Göteborg), Allmänna Sången (Uppsala), RAMA Voices (Århus, Danmark) var några av de 
15 medverkande körerna. 
 
Kompositionsprojekt 
Körcentrum Syd har valt att samarbeta med följande körer under 2017/2018: 
* Choeur Francis Poulenc de Suede - kompositör: Carin Bartosch Edström 
* S:t Johannes Kammarkör - kompositör: Kjell Perder 

* S:t Petri Ungdomskör/ Malmö Operas barnkör - kompositör: Kent Olofsson 
* Ängelholms kvartettsångare - kompositör: Stefan Klaverdal 

De nya körverken kommer att uruppföras under våren 2018. Körcentrum Syd fortsätter också 
sitt samarbete med Bo Ejeby förlag med sikte på att så många som möjligt av verken ska ges 
ut. 
 
Musikens roll i Svenska kyrkan 
Körcentrum Syds producent, Johan Antoni, färdigställde 2017 “Musikens roll i Svenska 
kyrkan”, en intervjubaserad förstudie. Materialet presenteras för uppdragsgivaren Svenska 
kyrkan i Lund. Körcentrum Syd är representerat i ledningsgruppen.  
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Ung manskör 2015 
Arbetet med att samla material som ska ges ut i en publikation har pågått under 2017. Iréne 
Perdahl från Musikhögskolan i Piteå är tillsammans med Daniel Hansson, Malmö högskola, 
redaktörer för boken som ska ges ut på Bo Ejeby förlag under 2018.  
 
KÖRFORSKNING 
 
Publikationer 
Karin Johanssons “A cappella - tjugofem körledares röster” fortsätter att sälja och genererar 
därmed royaltyintäkter.  

Körforskningsseminarium 
Det planerade körforskningsseminariet hösten 2017 har av schematekniska skäl inte kunnat 
bli av förrän 23 januari 2018. Ekonomiska medel för detta ska reserveras i 
myndighetskapitalet. Medverkande blir Sverker Zadig, Pia Bygdéus, David Sarosi, David 
Johnsson och Emma Jonasson. Moderator blir Karin Johansson. 
Gemensamt forskningsprojekt med KMH 
Initiativ har tagits att tillsammans med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samarbeta 
kring ett nytt konstnärligt forskningsprojekt och ett möte kring detta planeras äga rum i 
Stockholm januari 2018. Medverkande i planeringsgruppen blir 
Karin Johansson, Stefan Östersjö, Henrik Frisk, Annika Åkerblom och Lena Ekman Frisk. 
 
OMVÄRLDSKONTAKTER 
 
Hemsida 
Körcentrum Syd fortsätter att underhålla sin hemsida i Lunds universitets 
webbplatslösning Drupal. 

Facebook 
Körcentrum Syd Facebook-sida används flitigt för att sprida information om våra pågående 
aktiviteter och sidan är välbesökt. 
 
Nyhetsbrev 
Körcentrum Syds nyhetsbrev gavs ut sju gånger under 2017. Nyhetsbrevet har cirka 600 
prenumeranter.  
 
Körledarkonvent 
Producent Johan Antoni representerade Körcentrum Syd under körledarkonventet 2017 som 
ägde rum i Umeå 13 - 15 oktober, arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare.  

Föreståndare Lena Ekman Frisk deltog i körledarkonventet i U.S.A., som ägde rum i 
Minneapolis, Minnesota i mars 2017. Konventet arrangerades av American Choral Directors 
Association, ACDA, och är en av världens största körledarsammankomster där cirka 5000 
körledare deltog. Många internationella kontakter skapades under veckan. Resan 
finansierades av Konstnärliga fakultetens rese- och forskningsbidrag. 
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Aktiva körer inom Körcentrum Syd 
Inom centrumbildningens medverkande institutioner ser vi följande aktiva körer: 
Odeum: Lunds akademiska kör och Palaestra Vokalensemble 
Malmö högskola: Malmö Akademiska Kör och Ensemble SYD 
Musikhögskolan i Malmö: Musikhögskolans Kammarkör, Musikhögskolans Flickkör och 
Musikhögskolans Damkör 
Malmö Opera: Malmö Operakör, Malmö Operas Barnkör 
Svenska kyrkan: Många körer av olika typer knutna till församlingslivet 
 
Styrelsen för Körcentrum Syd 
Körcentrum Syds styrelse sammanträdde fyra gånger under 2017. 
Styrelsens sammansättning sedan januari 2017: 
Ann-Charlotte Carlén - Ordförande, prefekt Musikhögskolan i Malmö 
Staffan Storm - Prodekan, Konstnärliga fakulteten i Malmö 
Cecilia Martin-Löf - Köransvarig, Odeum vid LU 
Daniel Hansson - Director Musices, Malmö Högskola 
Martin Martinsson - VD, Musik i Syd 
Elisabeth Boström - Vokalchef, Malmö Opera 
Johan-Magnus Sjöberg - Kyrkomusiker, Allhelgonakyrkan i Lund 
Lena Ekman Frisk - Föredragande/föreståndare, Körcentrum Syd 
Johan Antoni - Sekreterare, producent Körcentrum Syd 
Elin Isaksson - Studentrepresentant 
 
Ekonomisk redovisning 2017 
Körcentrum Syds ingående parter medfinansierade en avsevärd del av verksamheten i form av 
tjänster, administration, producentskap, utlåning av lokaler, instrumentalister, orkestrar m.m. 
Det samlade beloppet har varit omöjligt att exakt ange, men uppskattas till minst 5 miljoner 
kronor. 
 
Körcentrum Syd gick in i 2017 med ett samlat myndighetskapital på 266 tkr, och Körcentrum 
Syds styrelse beslutade en budget för 2017 där hela detta myndighetskapital skulle användas. 
Vid bokslutet går Körcentrum Syd in i 2018 med ett underskott på 268 tkr, det vill säga ett 
samlat underskott på 2 tkr. 
Beslut har fattats i Konstnärliga fakultetsstyrelsen 2017-11-22 om att Körcentrum Syds 
organisatoriskt ska tillhöra Musikhögskolan 2018 - 2020, och Musikhögskolans 
Institutionsstyrelse har beslutat om tilldelning av medel för 2018 till Körcentrum Syd vid sitt 
möte 2017-12-06.  
 
Musikhögskolans institutionsstyrelse har fattat beslut gällande tillsättning av ny styrelse, 
föreskrifter samt föreståndare.  
 
Lena Ekman Frisk – Föreståndare Körcentrum Syd 
Malmö 
2018-01-24 
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UTFALL 2017 
MUSIKHÖGSKOLAN 
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Årets inkomst statsanslag 122 50 368 6 976 57 344 41 078 7 016 48 094 105 560
Årets inkomst ytterligare tilldelning 115 0 0 0 0 115
Årets inkomst bidrag 336 312 32 344 1 130 257 1 387 2 067
Årets inkomst uppdrag, övr 205 240 240 592 0 592 1 037
Nettoperiodisering 61 49 19 69 163 153 316 446
SUMMA INTÄKTER: 839 50 968 7 027 57 996 42 964 7 426 50 390 109 225
Personalkostnader, löner ‐13 161 ‐23 370 ‐3 477 ‐26 847 ‐20 000 ‐3 861 ‐23 861 ‐63 868
Löpande semesterkostnad 14 ‐67 ‐67 ‐134 ‐104 ‐46 ‐150 ‐269
Driftskostnader ‐4 041 ‐1 808 ‐274 ‐2 082 ‐1 655 ‐409 ‐2 064 ‐8 187
Avskrivningar  ‐1 230 ‐164 ‐164 ‐1 394
SUMMA DIREKTA KOSTNADER: ‐18 418 ‐25 245 ‐3 818 ‐29 063 ‐21 923 ‐4 315 ‐26 238 ‐73 719
Gemensamma kostn, 2 nivåer, enl ramarna ‐63 ‐9 330 ‐1 497 ‐10 827 ‐7 791 ‐1 251 ‐9 042 ‐19 932
Lokalkostnader, enl ramarna ‐23 ‐7 447 ‐1 016 ‐8 463 ‐6 077 ‐989 ‐7 066 ‐15 552
SUMMA KOSTNADER, OH 2 nivåer och lokal ‐85 ‐16 777 ‐2 513 ‐19 290 ‐13 868 ‐2 240 ‐16 108 ‐35 483
S:A DIREKTA OCH INDIREKTA, egna mallar ‐18 503 ‐42 022 ‐6 331 ‐48 353 ‐35 791 ‐6 555 ‐42 346 ‐109 202
BOKFÖRDA RESULTAT, INOM RR  ‐17 664 8 947 696 9 643 7 173 871 8 044 23
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ gem kostn 2 nivåer 0 0 0
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ lokal kostn 0 0 0
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ täckn av gem 17 408 ‐8 349 ‐1 139 ‐9 488 ‐6 811 ‐1 109 ‐7 920 0

RESULTAT, UTANFÖR RR ‐256 598 ‐443 155 362 ‐238 124 23
Budget 2017 0 0 ‐334 ‐334 0 ‐365 ‐365 ‐699

IB 2018 MYNDIGHETSKAPITAL  ‐5 752
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BUDGET 2017 
MUSIKHÖGSKOLAN 
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Årets inkomst statsanslag 49 880 6 936 56 817 41 078 6 936 48 014 104 831
Årets inkomst ytterligare tilldelning 115 53 17 70 55 18 73 258
Årets inkomst bidrag 183 0 580 254 834 1 017
Årets inkomst uppdrag, övr 200 0 137 137 337
Nettoperiodisering 231 150 47 197 472 75 547 975
SUMMA INTÄKTER: 729 50 083 7 000 57 084 42 322 7 283 49 605 107 418
Personalkostnader, löner ‐13 275 ‐23 115 ‐3 403 ‐26 518 ‐19 951 ‐3 964 ‐23 915 ‐63 708
Löpande semesterkostnad 0 0 0 0
Driftskostnader ‐3 640 ‐1 842 ‐280 ‐2 122 ‐1 528 ‐335 ‐1 863 ‐7 625
Avskrivningar (enl orfi‐rapport 5 nov‐14) ‐1 222 ‐164 ‐164 ‐1 386
SUMMA DIREKTA KOSTNADER: ‐18 137 ‐24 957 ‐3 683 ‐28 640 ‐21 643 ‐4 299 ‐25 942 ‐72 719
Gemensamma kostn, 2 nivåer, enl ramarna ‐9 330 ‐1 497 ‐10 827 ‐7 791 ‐1 251 ‐9 042 ‐19 869
Lokalkostnader, enl ramarna ‐7 447 ‐1 016 ‐8 463 ‐6 077 ‐989 ‐7 066 ‐15 529
SUMMA KOSTNADER, OH 2 nivåer och lokal 0 ‐16 777 ‐2 513 ‐19 290 ‐13 868 ‐2 240 ‐16 108 ‐35 398
S:A DIREKTA OCH INDIREKTA, egna mallar ‐18 137 ‐41 734 ‐6 196 ‐47 930 ‐35 511 ‐6 539 ‐42 050 ‐108 117
BOKFÖRDA RESULTAT, INOM RR  ‐17 408 8 349 804 9 154 6 811 744 7 555 ‐699
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ gem kostn 2 nivåer 0 0 0
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ lokal kostn 0 0 0
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ täckn av gem 17 408 ‐8 349 ‐1 139 ‐9 488 ‐6 811 ‐1 109 ‐7 920 0

RESULTAT, UTANFÖR RR 0 0 ‐335 ‐334 0 ‐365 ‐365 ‐699

2017 års utfall och budget IS 2018‐01‐31
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Delegationsordning vid Musikhögskolan 

Reviderad delegationsordning. Fastställd av Musikhögskolans institutionsstyrelse 
2017-12-06. Detta beslut ersätter dnr STYR 2016/1401. Se vidare Konstnärliga 
fakultetens delegationsordning dnr STYR 2017/25. 

INSTITUTIONSSTYRELSE OCH PREFEKT 

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 (dnr STYR 2017/25). 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. delegeras till prefekt

Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o Körcentrum Syds inrättandeperiod samt fastställer centrumbildningens

föreskrifter och dess styrelsesammansättning 

o utseende av föreståndare vid Körcentrum Syd

o riktlinjer för institutionens miljöarbete

2017-12-06 

1 

Dnr STYR 2017/1473 
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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
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

Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten till respektive utbildningsnämnd rörande 
utbildning punkter 12 – 17och delegerar beslutsrätten avseende utbildning punkter 
18 – 20 till utbildningschefer, se sid 3 – 4 och sid 9. 

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, sid 5. 
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UTBILDNINGSNÄMND (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. Utbildningschefer är föredragande.  
 
 
Grundutbildning 

12 a. beslutar om kursutbud inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
12 b. arbetar fram underlag till förslag till fastställande av utbildningsplaner på 
grund- och avancerad nivå 
 
13. beslutar om kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå 
samt timplaner 
 
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 till utbildningschef på 
institutionsnivå  
 
 

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 utbildningsverksamhet utifrån av institutionsstyrelsen fastställda 
ekonomiska ramar 
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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 4 d



 
 
 5 
 
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. Studierektor/ämnesansvarig är ordförande/vice ordförande. 

 
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 antagningsfrågor till forskarutbildningarna i Musikpedagogik 

och Musik 
o bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom 

forskningsområdena  
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KÖRCENTRUM SYD OCH FÖRESTÅNDARE  
 
Institutionsstyrelsen beslutar om centrumbildningens inrättandeperiod, fastställer 
centrumbildningens föreskrifter och dess styrelsesammansättning. 
 
Körcentrum Syd leds av en självständig styrelse placerad under Musikhögskolans 
institutionsstyrelse. Körcentrum Syds styrelse har ett samlat ansvar för verksamheten, 
och dess kvalitets- och utvecklingsarbete. Föreståndaren ansvarar för ledningen av 
den dagliga verksamheten. 
 
Se vidare föreskrifter för Körcentrum Syd.  
 
Nedanstående punkter och numreringar följer Konstnärliga fakultetsstyrelsens 
delegationsordning. 
 
 
4. Föreståndare vid centrumbildningar  
 
Ekonomi inom centrumbildningen  
 

5. beslutar i ekonomiska och finansiella frågor för Körcentrum Syd som inte 
behandlas i annan instans  

 
Personalfrågor inom centrumbildningen 
 

6. beslutar, i samråd med prefekt, om att informera om ledig anställning/utlysning 
som teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar 

7. beslutar om lön, i samråd med prefekt, (lönerevision och andra lönebeslut) för 
anställda vid centrumbildningen  

8. beslutar, i samråd med prefekt, 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  
 

Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från prefekt till föreståndare 
vid Körcentrum Syd). 
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PREFEKT 
 
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 om omfattning av och ärenden avseende lokalvård och övriga 
servicetjänster, renhållning samt miljöfarligt avfall 

Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från dekan till prefekt). 
 
 
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  
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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 (alternativt närmsta 
underställd chef) 

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  
 
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/ämnesansvarig för varje ämne som 
forskarutbildning anordnas i  

32. föreslår handledare och handledarbyte för beslut i KFS  

33. beslutar om studierektors/ämnesansvarigs omfattning 
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7. Chefer vid Musikhögskolan förutom prefekt  
 
(Vidaredelegation från prefekt). Med chef avses den som i sina arbetsuppgifter har 
chefsansvar.  
 
 
Personalfrågor inom utbildning/enhet  
 

13. beslutar, i samråd med prefekt, om lön i lönerevision. Fattar även andra 
lönebeslut, i samråd med prefekt, för anställda bortsett från universitetslektor 
och professor (se punkt 6.14 och 6.15) 
 

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 
 
26. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid utbildning/enhet, 
såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom ramen för 
gällande kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder etc. 
 

Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från prefekt till underställd chef). 
 
 
Grundutbildning inom institutionen, utbildningschef 

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

20. beslutar om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet som del 
av examen. 

28. förordnar examinator för kurs  
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Önskemål om översyn av organisation, arbets- och studiemiljö vid Musikhögskolan i 
Malmö. 

Under personaldagen 2017-10-24 lyftes frågan angående en översyn vad gäller organisation, 
arbets- och studiemiljö vid MHM. 
Bakgrunden är ökad arbetsbelastning, bristfällig möjlighet till kommunikation inom lärarkåren på 
Musiklärarutbildningen samt accelererad stressnivå på MHM. Detta framkom vid den diskussion 
som uppstod under personaldagen i Arbetsgruppen: Organisation, arbets- och studiemiljö.

Utgångspunkten för diskussionen var Handlingsplan 2017-2021 Musikhögskolan i Malmö 
(beslutad av Institutionsstyrelsen 2017-09-20): Fokusområde; Organisation, arbets- och 
studiemiljö, där det står skrivet: 

”Musikhögskolan har en tydlig organisationsstruktur där nya och förbättrade arbetsmetoder 
leder till högre kvalitet i arbets- och studiemiljön. 
Mål: Om 5 år har en genomlysning av nuläge och förändringsbehov på Musikhögskolan skett i 
relation till verksamhetens behov, önskemål och yttre krav. 
Aktivitet för att nå målet inom 3 år: 
• Det genomförs en översyn av olika arbetsmetoder och arbetsprocesser för att identifiera

arbetsmängd, sårbarhet samt skapa jämnare arbetsmängd över läsåret. 
• Funktions- och arbetsbeskrivningarna för TA-personal förbättras.”

Det behövs en genomlyssning av den psykosociala miljön på skolan för all personal och 
studenter. Detta för att förbättra kvaliteten i undervisningen och arbetet i stort, förbättra 
strukturen i organisationen, främja kommunikationen inom institutionen samt undvika och 
minimera den psykosociala problematiken. 

Lärare vid Musiklärarutbildningen menar att utbildningen är splittrad. Det behövs en förenklad 
och tydlig struktur för att både behålla spetskompetens och bredd, samt att dessa båda 
kompetenser befruktar varandra.
Den administrativa arbetsbelastningen för lärare ökar för varje år.  

Samtidigt som TA-personalen arbetar med löpande verksamhet tillkommer nya arbetsuppdrag 
och implementering av nya system vilket leder till allt högre arbetsbelastning. Man saknar 
uppbackning om någon blir sjuk eller s.k. ställtid för oförutsedda händelser. 
Det finns ett behov att definiera graden av den service som förväntas av Musikhögskolans olika 
enheter.  

Med utgångspunkt från detta och med handlingsplanen som mål föreslår vi följande:

• Tillsätt en arbetsgrupp som genomlyser arbetsuppgifter, arbetsbelastning och den psykosociala
arbetsmiljön. 
Den nya arbetsgruppen bör bestå av personal från olika enheter, förslagsvis 6 personer (3 
lärare, 3 TA). Tid avsätts för detta arbete. Förslag: 20 % av heltidstjänst dvs. en (1) 
heldags arbete per vecka under tre (3) års tid.  
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• Anlita en extern konsult, en organisationsexpert, för vidare analys och genomlysning. I denna
process ska även arbetsgruppen vara delaktig.

• Implementering av förändringsarbetet.
• Arbetsbeskrivning av alla tjänster vid MHM.

Det finns alltid en oro för att förändring inte sker efter analys och genomlysning. Därför är det 
viktigt att frågorna når Institutionsstyrelsen. Ett beslut finns redan från Institutionsstyrelsen att 
tillsätta en arbetsgrupp som skall göra en översyn av arbetsbelastning och arbetssätt rörande TA-
personalen (se protokoll från 2015-12-09). Vi menar att uppdraget behöver utvecklas och 
utvidgas till att gälla all personal och studenter vid MHM.

Malmö 2017-11-08

Arbetsgruppen från personaldagen 2017-10-24 för Organisation, arbete - och studiemiljö. 
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ÖVERSYN AV ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ VID 
MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 

INLEDNING 

Musikhögskolan har under 2016/17 arbetat fram en stategisk plan och en handlingsplan som är 
beslutad i Institutionsstyrelsen 20 september 2017. Planerna är uppföljningar av tidigare års 
strategi- och handlingsplaner och förhåller sig till Lunds universitets strategiska plan samt till en 
framtida samlokalisering av fakulteten. 

I den strategiska planen beskrivs övergripande uppdrag, bakgrund, vision och mål 
för verksamheten på Musikhögskolan kommande fem år. I handlingsplanen beskrivs 
mer i detalj de huvudsakliga insatser som ska göras för att nå visionen och målen. 

I planerna för 2017–2021 lyfts följande sex utvecklingsområden fram 

- KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING

- UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET

- SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN

- REKRYTERING

- INTERNATIONALISERING

- ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ

I utvecklingsområdet ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ finns följande mål 
planerade kommande 5-årsperiod.  

Om fem år 
1. har en genomlysning av nuläge och förändringsbehov på Musikhögskolan skett i relation

till verksamhetens behov, önskemål och yttre krav.

2. har organisationsförändringar genomförts på institutionsnivå där nya arbetsformer och
arbetsverktyg tagits fram, med bättre arbets- och studiemiljö som resultat.

3. har den interna informationen och kommunikationen inom Musikhögskolan förbättrats
mellan olika verksamheter och funktioner.

4. har det kollegiala ledarskapet och medarbetarskapet stärkts genom olika
fortbildningsinsatser.

5. har organisationsförändringar påbörjats inför en samlokaliserad fakultet.

22 januari 2018 

Förslag till beslut till Intitutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan i Malmö 31 januari 2018 

1 

Dnr STYR 2018/186
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I handlingplanen finns följande aktiviteter beskrivna för att nå målen 

ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ 
Musikhögskolan har en tydlig organisationsstruktur där nya och förbättrade arbetsmetoder leder till högre 
kvalitet i arbets- och studiemiljön.  

Mål 
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet 
inom 5 år 

1. har en genomlysning av
nuläge och förändringsbehov på
Musikhögskolan skett i relation
till verksamhetens behov,
önskemål och yttre krav.

2. har organisationsförändringar
genomförts på institutionsnivå
där nya arbetsformer och
arbetsverktyg tagits fram, med
bättre arbets- och studiemiljö
som resultat.

3. har den interna informationen
och kommunikationen inom
Musikhögskolan förbättrats
mellan olika verksamheter och
funktioner.

1a. det genomförs en översyn av olika 
arbetsmetoder och arbetsprocesser för att 
identifiera arbetsmängd, sårbarhet samt 
skapa jämnare arbetsmängd över läsåret. 

1b. funktions- och arbetsbeskrivningarna 
för TA-personal förbättras.  

1c. en arbetsgrupp tar fram en schematisk 
överblick/kalender över ett läsår som 
visar när projekt och stora händelser som 
omfattar många anställda i 
organisationen inträffar, samt vilka 
resurser som behövs. 

2a. organisationsförändringar och nya 
arbetsformer ses över.  

2b. JÄM-gruppen tar fram en strategi för 
långsiktigt arbete på institutionen.  

2c. Miljönämnden arbetar vidare med 
målet att Musikhögskolan blir 
miljödiplomerad.  

2d. HMS-arbetet görs mer synligt på 
institutionen. 

2e. en rutin för behov och synpunkter 
före skyddsronder är formaliserad. 

2f. en tydligare ”helpdesk”-kultur för 
bättre arbets- och studiemiljö genomförs. 

3a. en arbetsgrupp ser över hur den 
interna kommunikationen fungerar 
analogt och digitalt. Jämförelser med 
andra universitetet och externa 
organisationer kompletterar arbetet. 

3b. det implementeras ett nytt intranät/ 
kommunikativt verktyg som används av 
personal och studenter från läsårsstart. 
En mål- och policybeskrivning kring 
användandet har tagits fram och 
utbildning ges i systemet. 

2g. gemensamma 
arbetsmetoder som gör att 
de administrativa 
processerna blir tydligare 
och enklare skapas där 
det är relevant. 

2h. det genomförs projekt 
på institutionen för att 
öka den intersektionella 
kunskapen. 

3c. en utvärdering av de 
genomförda 
förbättringarna av 
interna informations-
kanaler genomförs. 
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Mål 
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet 
inom 5 år 

4. har det kollegiala ledarskapet
och medarbetarskapet stärkts
genom olika
fortbildningsinsatser.

5. har organisationsförändringar
påbörjats inför en
samlokaliserad fakultet.

4a. fler lärare går riktade 
fortbildningskurser i ledarskap och i 
lärares tjänster finns/avsätts tid för 
detta.  

4b. för TA-personal inventeras vilka 
fortbildningsinsatser som är önskvärda. 
Tid avsätts i anställningen för riktad 
fortbildning. 

5a. arbetsuppgifter och funktioner i 
olika personalgrupper inom 
institutionen analyseras i förhållande 
till hela den konstnärliga fakulteten 
inför en samlokalisering.  

4c. det pågår en 
kontinuerlig satsning för 
att säkerställa en god 
återväxt inom olika 
ledningsfunktioner. 

4d. olika typer av 
ledningsfunktioner inom 
avgränsade 
ansvarsområden har 
tillkommit. 

SKRIVELSE TILL INSTITUTIONSSTYRELSEN 2015 

I december 2015 skrev Malin Kurtz (f d Björnmarker) och Carina Olsson en skrivelse till 
Institutionsstyrelsen med rubliken ”Önskemål om översyn av arbetsbelastning och arbetssätt för 
TA personal på MHM”. Skrivelsen togs upp på Institutionsstyrelsen och låg sedan till grund för 
fortsatta diskussioner och forstatt arbete beskrivet i ovanstående utvecklingsområde 
”Organisation, arbets- och studiemiljö” samt ett antal andra åtgärder. 

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA ELLER PÅGENDE ÅTGÄRDER SEDAN VINTERN 2015/16 

- Det genomfördes en genomlysning och utvärdering av verksamheten vid
serviceenheten och teknikenheten. Detta mynnade ut i en organisationsförändring
utifrån enheternas och verksamhetens behov för att skapa bättre kontakt mellan
enheterna, minskad stress, bättre arbetsmiljö, minskad sårbarhet, effektiviserad och
bättre service.

- ”Helpdesk” har införs för att förbättra servicen på teknik– och service.

- En fakultetsgemensam genomlysning (KIA) genomfördes av funktioner inom
administrationen på fakultetsnivå i förhållande till institutionsnivå. Olika åtgärder
har genomförts på respektive institution och kommer att arbetas vidare med på
fakultetsnivå när det gäller TA-personalens ansvarsområden och arbetsuppgifter.

- Pengar avsätts i budgeten 2018 för riktad fortbildning för TA-personalen inom
respektive enhet på MHM.

- Förtydligande av ansvarsområden för TA-personalen är under arbete på MHM. För
lärare regleras arbetet i arbetstidsavtalet vid LU kopplat till varje lärares tjänsteplan.

- Ledningsgruppen på MHM arbetar med en ledningsgruppsutveckling för att minska
stressen, skapa bättre arbetsmiljö, effektivisera arbetet, och öka kvaliteten.
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- Införandet av lärarkollegium läsåret 17/18 för informella samtal inom kollegiet har
införts.

- En arbetsgrupp har genomfört en genomlysning av kommunikationsvägar inom
MHM med hjälp av ett nytt intranät/ kommunikativt verktyg s.k
”Intranätarbetsgruppen”.

- Miljönämnden arbetar vidare med målet att Musikhögskolan ska bli
miljödiplomerad.

- JÄM-gruppen arbetar strategiskt med arbetet på institutionen. En plan är framtagen.

- Årliga psykosociala skyddsronder har genomförts.

- Krisplan framtagen.

- Fler stödfunktioner för studenterna har införts.

- Regelbundna möten mellan studentkåren, prefektkansli, teknik & service sker.

FRÅGOR KRING SKRIVELSEN ”Önskemål om översyn av organisation, arbets- och 
studiemiljö vid Musikhögskkolan i Malmö” 

Inför Institutionsstyrelsemötet 6 december 2017 lämnade en arbetsgrupp från personaldagen 
24/10-2017 in en skrivelse. Se bilaga. 

Nedan kommer några frågor till den arbetsgruppen som skulle behöva förtydligas.  

Citat: Bakgrunden är ökad arbetsbelastning  
Fråga: Vem/vilka har fått en ökad arbetsbelastning? Har det skett sista tiden/senaste åren? Vari 
består den ökade arbetsbelastningen?  

Citat: ….bristfällig möjlighet till kommunikation  inom  lärarkåren på Musiklärarutbildningen 
samt accelererande stressnivå på MHM.  
Fråga: Vilka hinder finns för kommunikation inom lärarkåren på ML? Hur skulle hindren kunna 
undanröjas på ML? Vilken typ av stress har accelererat? Vilka personer, grupper/funktioner på 
MHM är det som har en accelererande stressnivå? Denna fråga bör lyftas till ML UN istället för 
till Institutionsstyrelsen. 

Citat: Det behövs en genomlyssning av den psykosociala miljön på skolan för all personal och  
studenter.  Detta för att förbättra kvaliteten i undervisningen och arbetet i stort, förbättra  
strukturen i organisationen, främja kommunikationen inom institutionen samt  undvika och mini- 
mera den psykosociala problematiken. 

Fråga: Den psykosociala miljön kartläggs årligen i den psykosociala skyddsronden och vid 
medarbetar-/utvecklingssamtal. Vilka förslag på förändringar har arbetsgrupen när det gäller 
genomlysning av den psykosociala miljön framöver? Vilken personal avses när man nämner ”all 
personal”? Vad vill man förbättra när det gäller strukturen i organisationen och vilken del av 
organisationen gäller detta? Vad avses med den psykosociala problematiken? Vilka grupper 
(personal eller studenter) upplever psykosociala problem? 
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Citat: Lärare vid Musiklärarutbildningen menar att utbildningen är splittrad……..  
Fråga: Denna fråga bör lyftas till ML UN istället för till Institutionsstyrelsen.  
 
Citat: Den administrativa arbetsbelastningen för lärare ökar för varje år.  
Fråga: På vilket sätt? Vilka administrativa arbetsuppgifter har ökat arbetsbelastningen för lärare 
vid MHM (ML och MUKY) 
 
Citat: Samtidigt som TA-personalen arbetar med löpande verksamhet tillkommer nya 
arbetsuppdrag och implementering av nya system vilket leder till allt högre 
arbetsbelastning…….  
Påstående: I universitetsvärlden kommer det hela tiden nya arbetsuppgifter och nya 
administrativa/tekniska system som kräver stora arbetsinsatser. Dessa är ibland planerade men 
ofta akuta. Hur kommer vi åt att hantera dessa utan ökad arbetsbelastning eller utan att nyanställa 
personal till ökade kostnader? 
 
Citat: Man saknar uppbackning om någon blir sjuk eller s.k. ställtid för oförutsedda händelser.  
Det finns ett behov att definiera graden av den service som förväntas av Musikhögskolans olika 
enheter.  
Fråga: Vem eller vilka ska definiera graden av service? 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE FORTSATT ARBETSPROCESS 
 

1. Institutionsstyrelsen ber arbetsgruppen från 24/10-17 att besvara ovanstående frågor och 
lämna vidare till Musikhögskolans Ledningsgrupp under mars månad 2018. 
 

2. Parallellt genomförs en psykosocial skyddsrond i februari för all personal 
(fakultetsenkät) och för studenter (utskickad av studentkåren vid MHM).  

 
3. Utbildningscheferna går igenom senaste utbildningsutvärderingar som genomförts med 

studenter och analyserar dessa i förhållande till de frågor som arbetsgruppen tagits upp 
gällande studenternas arbetsmiljö i skrivelsen ”Önskemål om översyn av organisation, 
arbets- och studiemiljö vid Musikhögskolan i Malmö”.  

 
4. En genomlysning av resultatet av den psykosociala skyddsronden sker. Analysen jämförs 

med resultaten av tidigare psykosociala skyddsronder. Analysen genomförs av Jenny 
Svensson - personalsamordnare, Karin Savatovic Thomasson - skyddsombud och Ann-
Charlotte Carlén - prefekt. Resultatet efterarbetas av Musikhögskolans Ledningsgrupp 
och presenteras för Institutionsstyrelsen 11/4-2017. 

 
5. Ett åtgärdspaket föreslås. Utifrån resultaten av ovanstående analys tillsätts 

grupp/grupper/personer som representerar lärare, respektive TA och studenter. Dessa 
kommer att arbeta vidare med frågor utifrån de utvecklingsområden som utkristalliserats. 
Vissa frågor kommer att behandlas i IS, UN/FUN, studentkår eller med 
utbildningschefer/enhetsledare. 

 
 
 
 
 
Ann-Charlotte Carlén 
rektor 
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