
 
  
 
  
 
 
 

 

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 11 april 2018 kl. 
15.00 – 17.30 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) Lokalfrågor. 
 
b) Information från Utbildningsnämnd, fakul-
tetskansli.  
 
c) Psykosocial skyddsrond – Musikhögskolan i 
Malmö avseende 2017. 
 
d) Skrivelse om arbets- och studiemiljö vid 
Musikhögskolan i Malmö. 
 
 
e) Rekrytering av administrativ chef. 
 

 
 
a) Information. 
 
b) Staffan Storm informerar. 
 
 
c) Information. 
 
 
d) Information.  
Tas upp som ärende vid nästa möte i institutions-
styrelse den 30 maj 2018. 
 
e) Information. 
 
 
 

KALLELSE 
2018-04-04 

 

 

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

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

f) Utseende av examinatorer (attestanter och 
rapportörer i LADOK3) inom grundutbild-
ningen. 
 

f) Information om beslut. 

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll  
2018-01-31, bilaga 5 a. 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2018-02-07, bil 5 b. 
 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2018-03-14 bil 5 c. 
 
d) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2018-02-07, bil 5 d. 
 
e) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2018-03-14, bil 5 e. 
 
f) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
2018-03-07, bil 5 f. 
 
g) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen, 2018-02-21, bil 5 f. 
 
h) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen, 2018-03-21, bil 5 g. 
 

 
a) Lades till handlingarna. 
 
 
b) Lades till handlingarna. 
 
 
c) Lades till handlingarna. 
 
 
d) Lades till handlingarna. 
 
 
e) Lades till handlingarna. 
 
 
f) Lades till handlingarna. 
 
 
g) Lades till handlingarna. 
 
 
h) Lades till handlingarna. 

6 Ärende 1 (dnr: STYR 2018/687): 
a) Mål för Hälsa, Miljö och säkerhet 2018 – 
2019, bilaga 6 a. 
 
 
b) Uppdatering av handbok för arbete med 
”Systematisk arbetsmiljö, miljö, brandskydd 
samt säkerhet”, bil 6 b. 
 
 

 
Mikael Olofsson föredragande.  
a) Förslag till beslut:  
Att besluta enligt bifogat förslag. 
 
b) Förslag till beslut:  
Att besluta enligt bifogat förslag. 
 

7 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 
 
a) Miljödiplomering (dnr STYR 2018/686), bil 
7 a1-2 
 
b) Lunds universitets policy för hållbar ut-
veckling, bil 7 b. 
 

 
 
a) Mikael Olofsson informerar.  
 
 
b) Mikael Olofsson informerar. 

8 Övriga ärenden. 
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

9 Nästa möte 30 maj 2018 kl 15.00 – 17.30. 
 
 

Förslag till datum för höstens möten: 
19 september, 7 november, 5 december och 19 
december. 
 

 
 

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

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

 
Övriga, fortsättning 
Eva Lundgren 
Anna Lyrevik 
Pär Moberg 
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren 
Christian Möller  
William Reis 
Anders Rydlöv  
Karin Savatovic Thomasson 
Staffan Storm  
Eva Saether 
Ove Torstensson 
Hamidullah Turab  
Marie Wall Almquist  
Samuli Örnströmer  
Stefan Östersjö 

 



Postadress Musikhögskolan I Malmö Box8203, 200 41 Malmö  Besöksadress Ystadvägen 25, Malmö 
Telefon växel 040-32 54 50,  Telefon direkt 040-32 54 73, Mobil 0707-509 409  E-post lotta.carlen@mhm.lu.se Webbadress www.mhm.lu.se 

Ann-Char lo t te  Car lén  
Rektor ,  Mus ikhögsko lan  i  Ma lmö 

 
 

Examinatorer i LADOK3 

Examinatorer på Musikhögskolan i Malmö vid rapportering och attestering 
av betyg i LADOK3 från och med vårterminen 2018. 

Förnamn Efternamn ML MuKy Rapportör Attestant 
Göran Abelli x x 
Manuel Ahlqvist x x 
Karl-Martin Almqvist x x 
Sofia Alvarez Tidstrand x x 
Carl-Axel Andersson x x x X 
Hans Andersson x x X 
Håkan Andersson x x x X 
Lars Andersson x x X 
Mats Andersson x x x 
Gunlis Ardevall x x X 
Joakim Barfalk x x x X 
Maria Becker Gruvstedt x x X 
Peter Berglund x x x 
Erik Berndalen x x x X 
Andreas Bhatti x x 
Dragan Buvac x x x  X 
Ninni Carr x x 
Zoltan Csörsz x x 
Adriana Di Lorenzo Tillborg x x 
Mats Edén x x x X 
Kjell Edstrand x x x 
Anna Edström x x 
Thommy Eggers x x 
Lena Ekman Frisk x x X 
Cecilia Emond Martinsson x x x 
Sara Engblom x x 

Till lärare vid Musikhögskolan i 
Malmö 

1 

19 mars 2018 

Bilaga 4 f
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David  Ericsson ML  x   
Martin  Eriksson ML  x   
Mattias  Forsvall ML  x   
Daniel  Fredriksson ML  x   
Christian Fridh ML  x   
Mattias  Frisk ML  x X 
Elinor  Fryklund ML  x   
Stefan  Glave ML  x  X 
Richard  Gussing ML  x X 
Carina  Gustin ML  x X 
Lena  Hallabro ML  x X 
Lisa  Hallberg ML  x   
Anders  Hallbäck ML x x  X 
Johan  Hallström ML  x   
Martin  Hedin ML x x  X 
Anna  Hiltunen ML  x   
Ola  Hjelm ML  x   
Magnus  Hjorth ML  x   
Maria  Hjorth ML x x   
Pelle  Holmberg ML  x   
Karin  Holmström ML  x   
Anna  Houmann ML  x X 
Gunilla Ibérer ML  x   
Magnus  Jarlbo ML  x   
Gunnar  Jedvik ML  x   
Leif  Johansson ML  x   
David  Johnson ML  x   
Camilla  Jonasson ML  x   
Lena  Jonsson ML  x   
Magnus  Jonsson ML  x   
Peter  Jäderlund ML  x   
Josefin  Knagg ML  x   
Sven  Kristersson ML x x X 
Fredrik  Kronkvist ML x x   
Elias  Källvik ML  x   
Christophe  Liabäck ML  x   
Tommy  Lindskog ML  x   
Karin  Lindström ML  x   
Magali  Ljungar-Chapelon ML  x   
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Lia  Lonnert x  x   
Anders  Lorentzi x  x   
Ulrika  Lorentzi x  x   
Jan  Lundgren x x x X 
Mårten  Lundgren x  x   
Viveka  Lyberg Åhlander x  x   
Karl  Magnusson x  x   
Martin  Malmström x  x   
Elisabeth  Melander Hamnede x  x X 
Pär  Moberg x x x X 
Benjamin  Mönnekes x  x   
Bo L.  Nilsson x  x   
Claes-Bertil  Nilsson x  x  X 
Per-Oscar  Nilsson x x x   
Christel  Nilsson Ringdahl x  x   
Ola  Nordqvist x  x   
Sixten  Nordström x  x  X 
Johannes  Nästesjö x  x   
Maggi  Olin x x x   
Mats  Olofsson x  x   
Claes  Ottelid x x x X 
Mats Paulson x x x X 
Gert-Inge  Persson x  x   
Johan  Pihleke x  x   
Tina  Quartey x  x   
Torbjörn  Righard x x x   
Erik  Ronström x  x   
Emelie  Roos x  x   
Klemens  Rosberg x  x   
Björn  Roslund x x x X 
Håkan  Rydin x x x   
Anders Rydlöv x x x X 
Cecilia  Salazar Irengård x  x   
Anna Karin  Sersam x  x   
Frida  Silfverberg x  x   
Kerstin  Skoog x  x  X 
Allan  Skrobe x x x   
Linda  Sunesdotter x  x   
Eva  Sæther x  x X 

Bilaga 4 f
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Victoria  Söderberg x  x   
Michel  Thomas x  x   
Anna-Lena  Tideman x x x X 
Markus  Tullberg x x x   
Jörgen  Tånnander x  x   
Jens  Ulvsand x  x   
Madelen  Veldre x  x  X 
Marie  Wall Almquist x  x   
Annmari  Wangin x  x   
Cecilia  Weissenrieder x  x   
Anette  Wikenmo x  x X 
Elin  Wikström x  x  X 
Lisen  Winborg x  x   
Hanna  Wåhlin x  x   
Sara  Wåhlin x  x   
Almaz  Yebio x x x X 
David  Örbring x  x   
Ann-Charlotte Carlén x x   X 
Conny Antonov  x x X 
Astrid Byrman  x x   
Susannah Carlsson  x x   
Ale Carr x x x   
Anna Cronberg  x x   
Anders Danman  x x   
Olle  Davidson x x x   
Björn Elmgren  x x   
Daniel  Fjellström x x x   
Annika Fredriksson  x x   
Henrik Frendin  x x X 
Marika Fältskog  x x X 
Lennart  Gruvstedt x x x X 
Håkan  Hardenberger  x x X 
Hans  Hellsten  x x X 
Daniel  Hjorth  x x X 
Mattias  Hjorth x x x X 
Mats Hultkvist  x x   
Samuel  Hällkvist  x x   
Ann-Sofi Härstedt  x x X 
Björn-Tryggve  Johansson x x x X 
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Britta  Johansson x x x X 
Karin  Johansson  x x X 
Anders  Johnsson  x x X 
Tomas  Johnsson x x x   
Elena  Jordan x x x   
Jan  Karlsson Korp x x x X 
Cecilia  Kjelldén  x x X 
Thomas Kjelldén  x x   
Ilfa  Kozhabekova x x x   
Carl Adam Landström  x x   
Rebecka Lassbo  x x   
Berth Lideberg  x x   
Eric  Lindblom x x x   
Magnus  Lindén  x x X 
Hanna  Lizinkiewicz  x x   
Anders  Ljungar-Chapelon x x x X 
Eva  Lundgren x x x X 
Max  Lörstad x x x X 
Rolf Martinsson  x x X 
Gustav  Mellander  x x   
Cristina Monticoli  x x   
Peter  Nilsson x x x   
Cecilia  Nordlund  x x   
Kent Olofsson  x x X 
Susanna  Piculell x x x   
Hans  Pålsson  x x X 
Olle  Sjöberg x x x X 
Peter  Spissky  x x   
Gunnar  Spjuth x x x X 
Carl-Johan  Stjernström x x x   
Staffan  Storm x x x X 
Jörgen  Svensson  x x X 
Wieslawa  Szymczynska x x x   
Göran  Söllscher  x x X 
Claus  Sörensen x x x X 
Per Anders Tengland  x x X 
Sara  Wilén  x x   
Anders  Åberg  x x   
Samuli  Örnströmer x x x X 
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Stefan  Östersjö x x x X 
 
 
 
 
 

Ann-Charlotte Carlén – Rektor 

Bilaga 4 f



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 b



Bilaga 5 b
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1 

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas 
utbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-14 

Närvarande ledamöter 
Mattias Hjorth Ordförande 
Daniel Hjorth Vice ordförande 
Ann-Sofi Härstedt Ledamot 
Samuli Örnströmer  Ledamot 
Lennart Gruvstedt Suppleant 
William Reis Studeranderepresentant 

Övriga närvarande: 
Berth Lideberg Utbildningschef 

Frånvarande: 
Anna Cronberg Utbildningschef 
Eva Lundgren Ledamot 
Fredrik Hagerberg Studeranderepresentant 

Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, beslut 

1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Daniel Hjorth. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes efter ett tillägg under §12 
Övriga ärenden. 

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningarnas  utbildningsnämnd. 
http://www.mhm.lu.se/om-musik-
hogskolan/organisation/styrel-
ser-och-namnder/utbildnings-
namnd-muky/utbildningsnamnd-
muky

Protokollet lades till handlingarna. 

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen. 
Länk till protokoll 

https://www.mhm.lu.se/si-
tes/mhm.lu.se/files/180131is_proto-
koll20180131.pdf 

Protokollet lades till handlingarna. 

6 Ärende 1: 
Antagningstal inför läsåret 18/19 MuKy. 

Beslut: Enligt Bilaga 1, UN delegerar till utbildningsled-
ningen att i samråd med ordförande, fatta nödvändiga  

Bilaga 5 c
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Beslut, föredragande 

beslut om eventuella antagningsjusteringar inför läsåret 
18/19. 

7 Ärende 2: 
Strategi- och handlingsplaner 2017-2021. 
Nuvarande läge samt inriktningsbeslut.  

Utbildningsnämnden fortsatte sedan föregående samman-
träde en grundlig genomgång av den föreslagna vidare 
arbetsgången med strategi och handlingsplanerna. Ordfö-
rande presenterar sammanfattning av diskussionerna i en 
skriftlig rapport vid kommande sammanträde. 

8 Ärende 3: 
Förslag till ny anställning på Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningarna:  
Universitetsadjunkt i instudering och interpre-
tation (50%). 

Beslut: 
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget på ny anställ-
ning av Universitetsadjunkt i instudering och  interpre-
tation (50%). 

9 Information/meddelanden/diskussion. 
• Genomförda antagningsprov 2018.

• Uppföljning med arbetet med en över-
syn av betygssättningen på MuKy.

• KMA nationella stipendieprov, jazz.
Anordnas på MHM hösten 2018.

• Personalförändringar på MuKy-kans-
liet.

• Ladok3 – en lägesrapport.

Organisationen och genomförandet av årets antagnings-
omgång har fungerat mycket tillfredställande. 

UN Mu/Ky har utsett en arbetsgrupp för att utreda våra 
utbildningars syn på betygsskala. Arbetsgruppen kommer  
med gå ut med en frågeenkät till ämnesnämnder och stu-
denter. Svar från dessa enkäter kommer att diskuteras vid 
UN den 2 maj. UN Mu/Ky har även gett kvalitetsansvarig 
Hans Hellsten uppdraget att göra en utblick och om-
världsanalys, såväl nationellt som internationellt, för att 
undersöka hur andra musikerutbildningar ser på frågan 
kring betygsskala. 

Kungliga Musikaliska akademin har gjort en förfrågan 
om att hösten 2018 genomföra stipendieprov till KMA´s 
nationella stipendier, jazzinriktning, på Musikhögskolan i 
Malmö. 

Malin Kurtz kommer att vara tjänstledig från Musik-
högsklolan under hela 2018. Vikarie för Malin blir Astrid 
Byrman. Astrid kommer senast från en tjänst som utbild-
ningsadministratör vid Filosofiska institutionen i Lund. 

På grund av Malin Kurtzs tjänstledighet tar Sara Eng-
blom över som MHM´s projektledare för Ladok3.   

10 Ärende 4: 
Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. 

Inga inkomna ärenden. 

11 Ärende 5: 
Studeranderepresentanten informerar. 

Studeranderepresentanten framför önskemål om  
ytterligare vilrum för studenter på MHM.  
Studenter har påpekat behovet av tydligare information 
om det policydokument som gäller vid orkesterprojekt 
avseende ledighet.    

Bilaga 5 c



Nr 
§ 

Ärende, bilagor Beslut, föredragande 

Vid protokollet Justerat 

Berth Lideberg Mattias Hjorth               Daniel Hjorth 

12 Övriga ärenden. UN uttryckte oro för de problem med överhörning som 
finns i X-korridorens lektionssalar. Detta är bekymmer-
samt för den musikteoriundervisning som bedrivs i dessa 
lokaler.  

Bilaga 5 c



NÄRVARANDE	
Mattias	Frisk		
Tommy	Lindskog		
Anna	Houmann	
Elisabeth	Melander	
Joakim	Barfalk	
Erik	Berndalen	
Håkan	Andersson	
Anton	Hemström		
Sara	Karlsson	
Sara	Engblom	

FRÅNVARANDE:	
Lars	Andersson	

Ordförande	
Föredragande	
Ledamot	
Ledamot	
Ledamot	
Ledamot	
Suppleant	
Studentrepresentant	
Studentrepresentant	
Sekreterare	

Föredragande	

Dagordning	

Justering	

Föregående	protokoll	UN,	bil.1	

Föregående	protokoll	IS,	bil.	2	

Dagordningen	fastställdes.	

Joakim	Barfalk	utsågs	till	justerare.	

Lades	till	handlingarna.	

Lades	till	handlingarna	

ÄRENDEN	

1. Konstituerande	av	styrelsen

2. Kursplaner,	delkursplan,	bil.	3

Sittande	ordförande	blev	omvald	till	en	ny	
mandatperiod.		

Delkursplanen	Musikproduktion	och	
arrangering,	ämne	2	bifalles.	

Utbildningsnämnden	för	Musiklärarutbildningen	

PROTOKOLL		nr	8	
2018-02-07	
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	Konstnär l iga  faku l te tss ty re lsen  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-21 Dnr STYR 2018/ 

NÄRVARANDE 
Ledamöter 
Anna Lyrevik  dekan, ordförande 
Staffan Storm  prodekan, vice ordförande 
Birgit Hansson arbetslivsrepresentant 
Silvana Hed  Konsthögskolan 
Sven Bjerstedt  Teaterhögskolan 
Fredrik Haller  Teaterhögskolan 
Eva Sæther  Musikhögskolan	
Felicia Lindahl  studeranderepresentant 
Övriga 
Emanuel Lindberg språkrör SKFM 
Karin Göransson fakultetsstyrelsesamordnare 
Anders Rydlöv SACO-s 
Frånvarande 
Ann-Charlotte Carlén Musikhögskolan 
Lars Andersson TA/Musikhögskolan 
Gertrud Sandqvist Konsthögskolan 
PO Persson  Konsthögskolan 
Anders Ljungar-Chapelon Musikhögskolan 
PO Persson  Konsthögskolan 
Ulla Lidholm  arbetslivsrepresentant 
Christian Möller kanslichef 
Hamid Turab  controller 
Alexandra Loonin studeranderepresentant THM 
Joakim Sandqvist studeranderepresentant KHM 
Mats Stjernstedt arbetslivsrepresentant 
Outi Stålhane  OFR-S 

§ Ärende beslut, bilagor

§ ÄRENDEN, MEDDELANDEN, ÖVRIGT

35 Ordförande Anna Lyrevik öppnar mötet.

36 Till justeringsperson utses Sven Bjerstedt.

37 Dagordningen godkänns.

Bilaga 5 h



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL 2 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen  Sammanträdesdatum 
  2018- 03-21 Dnr STYR 2018/ 
	

§                      Ärende beslut, bilagor 

	
 
 
38 Föregående protokoll  

Bilaga §38 : I protokollet från sammanträde med fakultetsstyrelsen 2018-02-
21 påpekas att §33 behöver redigeras då summan 10 000 ska vara 30 000. 
 
Därefter godkänns protokollet och läggs till handlingarna. 

 
39 Arbetsmiljö  
 Se § 48-50. 
 
 Kvalitet 
40 Ingen rapport. 
 
 Jämlikhet 
41 Fakultetens tre ansökningar avseende jämställdhetsarbete har beviljats med 

1,3 miljoner kronor: 
• Medel för aktiva åtgärder för att främja jämn könsfördelning bland Konst-

närliga fakultetens professorer – 800 000 kr;  
• Medel för anställning av en gästprofessor i Hedda Anderssons vid Teater-

högskolan. Ansökan avser anställning av Camilla Eeg-Tverbakk (20 pro-
cent av heltid under två års tid) – 530 000 kr;  

• Musikhögskolan beviljades 38 000 kr för projektet ”Normer och genus i 
bandet”.	 

  
42 Ekonomi 
 Ingen rapport. 
  
43 Universitetsnämnder 
 Forskningsnämnden 
 Ingen rapport. 
  
 Forskarutbildningsnämnden Sven Bjerstedt redogör för Forskarutbildnings-

nämndens senaste sammanträde den 26 februari. 
• Nya riktlinjer fastställs för förlängning av anställning som doktorand p g 

a förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentat-
ion vid LU.  

• Universitetet fastställer uppdaterade styrdokument om handläggning av 
indragning och återfående av rätten till handledning och andra resurser 
för en doktorand.  

• Universitetet fastställer policy och föreskrifter för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet. 

• Forskarutbildningsnämnden avsätter projektmedel för två pilotutvärde-
ringar per fakultet av utbildning på forskarnivå 2018–19: 60 tkr per utvär-
dering och fakultet.  
  

 Utbildningsnämnden, Staffan Storm redogör för Utbildningsnämndens sen-
aste sammanträde den 7 mars.  
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LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL 3 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen  Sammanträdesdatum 
  2018- 03-21 Dnr STYR 2018/ 
	

§                      Ärende beslut, bilagor 

	
• Kvalitetsdialogerna mellan fakulteter och ledning genomförs i höst 
• UNs internat i vår kommer att ha två teman, ”hållbar utveckling -2030” 

samt ”det breda universitetet” 
• Internationaliseringsutredningens rapport går snart på remiss. 
• Vinnova har utlysningar på gång som kommer att beröra inte bara forsk-

ning utan även utbildningar (näringsliv och offentlig sektor) 
• Presentation av arbetet inom LU med nyanlända akademiker  
• Utredning om bedömning av reell kompetens presenterades 
• Medel för kvalitetssäkring till fakulteterna. Det kommer att finnas ytterli-

gare medel att söka för stöd till kvalitetssäkringsarbetet. 
 

44 Samverkan 
Anna Lyrevik berättar att fakulteten är med i ett av de av LU centralt bevil-
jade samverkansinitiativen 2018. Initiativets titel är Kulturarv, migration 
och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle. 

  
45 Samlokaliseringsprocessen 

Anna Lyrevik sammanfattar nuläget i processen mot en samlokalisering 
bland annat genom möten med LU Byggnad och extrainsatta möten i led-
ningsgruppen. Dessutom är projektledartjänsten nu utannonserad.  

  
46 Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö (SKFM) bilaga 

SKFM har lämnat in önskemål om regelbunden dialog med fakulte-
tens ledning samt information om ”Studentinflytande” med länk till 
SKFM:s hemsida. Fakultetsledningen bifaller dessa önskemål. SKFM 
har dessutom önskat representation i fakultetens ledningsgrupp. Detta önske-
mål beviljas inte, eftersom ledningsgruppens möten är arbetsmöten utan be-
redande eller beslutande funktion.	

 
47 Ärendemening: 

Framställning om disputation i Fri konst, Marion von Osten, vid Konsthög-
skolan i Malmö (Dnr: STUD 2017/5561), bilaga 47 a-b. 

 
 Beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 

För Marion von Ostens disputation, 31 maj 2018, i föreläsningssalen på 
KHM, Malmö utse professor Lucy Cotter, Koninklijke Academie van  
Beeldende Kunsten, Haag, till fakultetsopponent samt att utse professor 
Frans Jacobi, Kunsthøgskolen i Bergen, Dr Charlotte Bydler, Södertörns 
högskola, och Dr Lucy Steeds, Central St Martins, London, till betygs-
nämnd. Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 
48                   Ärendemening: 
 Konstnärliga fakultetens framtida organisation av arbetsmiljösamverkan och 
 samverkan i arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, bilaga 
 §48 
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LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL 4 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen  Sammanträdesdatum 
  2018- 03-21 Dnr STYR 2018/ 
	

§                      Ärende beslut, bilagor 

	
Beslut:                                               
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att den lokala skyddskommittén 
(LSK), utöver det som regleras i Lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösam-
verkan, får i uppdrag att ur ett fakultetsperspektiv följa utvecklingen i frågor 
som rör arbetet med de aktiva åtgärderna enligt diskrimineringslagen, delta i 
planeringen av fakultetens arbete med de aktiva åtgärderna, lämna förslag 
till åtgärder och följa upp beslutade åtgärder. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
beslutar dessutom att jämlikhetsnämndens uppdrag avslutas. Slutligen beslu-
tas att en arbetsgrupp inrättas vars uppdrag är att arbeta med och bereda frå-
gor som hör samman med de aktiva åtgärderna enligt diskrimineringslagen, 
på uppdrag av den lokala skyddskommittén.   

49 Ärendemening: 
 Sammansättning av den lokala skyddskommittén (LSK) vid Konstnärliga 
 fakulteten bilaga §49. 
  

Beslut: 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar, under förutsättning att personalor-
ganisationerna stödjer förslaget, att den lokala skyddskommittén vid Konst-
närliga fakulteten ska bestå av 8 ledamöter, exklusive studerandeskyddsom-
bud. Arbetsgivaren utser fyra ledamöter och personalorganisationerna utser 
fyra ledamöter (en av dessa ska vara huvudskyddsombud).  Studerande-
skyddsombuden har rätt att utse två studerandeskyddsombud som ska ingå 
som ledamöter.  

Konstnärliga fakultetens dekan ska vara ledamot, tillika ordförande i den lo-
kala skyddskommittén. Därutöver ska Konstnärliga fakultetens tre prefekter 
vara ledamöter. För de ledamöter som arbetsgivaren utser ska en ersättare 
finnas.  

50 Ärendemening: 
 Ledamöter i Konstnärliga fakultetens lokala skyddskommitté, bilaga §50. 
  
 Beslut: 
 Till ledamöter för arbetsgivaren i Konstnärliga fakultetens lokala 
 skyddskommitté för perioden 2018-01-01- 2020-12-31 utser Konstnärliga 
 fakultetsstyrelsen: 
 Dekan Anna Lyrevik (Ordförande). Ersättare, dock ej ställföreträdande 
 ordförande eftersom det är den lokala skyddskommittén som utser sådan, är 
 prodekan Staffan Storm.                           
 Tf prefekt Sven Bjerstedt så länge Bjerstedt innehar uppdraget som prefekt. 
 Ersättare är producent Anders Mattsson. 
 Prefekt Ann-Charlotte Carlén. Ersättare är utbildningschef Anna Cronberg. 
 Prefekt Gertrud Sandqvist. Ersättare är föreståndare Silvana Hed. 
 
 
 
 
 

Bilaga 5 h



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL 5 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen  Sammanträdesdatum 
  2018- 03-21 Dnr STYR 2018/ 
	

§                      Ärende beslut, bilagor 

	
51 Ärendemening;  
 Anvisningar till sakkunniga, bilaga §51.  
 
 Beslut:  

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa ”Anvisningar till sak-
kunniga”, dnr STYR 2018/434, i enlighet med förslaget, dock med juste-
ringar och utveckling av mallen. Som en följd av beslutet upphör Interimist-
iska riktlinjer för sakkunniga avseende anställning som universitetslektor 
och professor vid Konstnärliga fakulteten i Malmö dnr K 2011/77, att gälla.  

 
52 Ärendemening; 
 Äskande från SKFM, bilaga §52. 
 
 Beslut:  

Gällande kårdatorer hänvisas till erbjudande från Musikhögskolan vid före-
gående sammanträde. Övriga äskanden bifalles ej. Dekan uppmanar kåren 
att inkomma med en bearbetad ansökan till kommande ordinarie budgetpro-
cess. 

 Emanuel Lindberg reserverar sig mot beslutet.  
 
53 Ärendemening; 
 Oscar den II:s stipendium, bilaga §53 
  
 Beslut:  
 För förtjänstfull vetenskaplig och konstnärlig författarverksamhet genom 
 avhandlingen ”Exercising musicianship anew through soundpainting:     
 Speaking music through sound gestures” föreslås att stipendiet tillfaller 
 Bruno Faria.    
  
 MEDDELANDEN 
  
 Inga meddelanden. 
  

 
Övrigt 

 Lokalerna för KFS kommer att variera framöver. 
 Nästa sammanträde 2018-04-18 
 
  
 
 
 Vid protokollet Justerat  Justerat 
 
 
 Karin Göransson Anna Lyrevik   Sven Bjerstedt 
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HMS mål och handlingsplan för Musikhögskolan i Malmö för 2018–2019 

(H) Arbetsmiljömål Vad ska utföras När Vem Kommentar 

AFS 2015:4 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö - träder i kraft den 
31 mars 2016 

Genomgång av dokumentet Trätt i kraft 
31 mars 2016 

Prefekt 

Att ha genomfört en översyn av 
arbetsuppgifter, arbetsmängd och 
arbetssätt för TA personal.  

En inventering och sammanställning 
av medarbetares arbetsuppgifter och 
funktion. Ta fram 
arbetsbeskrivningar.  

Start våren 
2018 med 
fortsatt 
arbete under 
året. 

Prefekt, 
enhetschefer/ 
enhetsledare. 

Kostar arbetstid 

Öka den digitala kommunikationen 
internt för att synliggöra olika 
verksamheter. 

Översyn av intranät och intern 
hemsida. 
Implementering av Yammer samt 
den interna hemsidan. 

2018 och 
2019 

Enhetsledare 
info-, 
konsertenhet 

Kostar arbetstid 

Öka kunskapen och får förståelseför 
arbetsmiljöfrågor (fysisk och 
psykosocial) och systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Se över utbildningsbehov inom 
arbetsmiljöområdet för 
ledningsfunktioner såsom 
utbildningschefer och enhetsledare 
på MHM. Alla personer med 
personalansvar skall genomgå den 
webbaserade SAM-kursen. 

https://luvit.education.lu.se/Kompete
nsportalen/activities/onlinecoursedet
ails.aspx?inapp=1&courseid=13079 

2018 och 
2019 

Prefekt, 
enhetschefer/ 
enhetsledare. 

Kostar arbetstid. 
Finns gratis 
webbaserad 
utbildning. 

Öka effektiviteten och kvaliteten i 
arbetet i Musikhögskolans 
Ledningsgrupp 

Ledningsgruppsutveckling. 
Psykosocial kartläggning och 
utbildning för utbildningscheferna. 

Läsåret 
2017/2018 

Musikhögskolans 
ledningsgrupp i 
samarbete med 
två coacher från 
LU. 

Kostar arbetstid. 
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Psykosocial kartläggning av 
arbetsmiljön för all personalen 

Psykosocial skyddsrond i form av 
enkät. Utvärdering och uppföljning.  

Genomförs 
årligen.  
 

Fakultetsledning, 
prefekt, 
personalsamordn
are och 
skyddsombud, 
utbildningschefer
, enhetschefer/ 
enhetsledare. 

Kostar arbetstid. 
Eventuella 
åtgärder kan 
medföra andra 
kostnader. 

Inventering och uppföljning av 
ljudmiljö 

Kartlägga ljudnivå i samband med 
Musikhögskolans 
ensembleverksamhet (Y200) och 
konsertverksamhet 
Öka skyddet vid stark ljudnivå samt 
ta fram en ljudpolicy. 

2018/2019 
 
 

Prefekt, 
enhetschef med 
hjälp av 
konsertproducent
, 2 studenter, 
lärare och 
skyddsombud. 

 

Revidera riskbedömningar vid 
produktioner utanför 
Musikhögskolan  

Uppföljning av ansvar och åtgärder 
av studenternas och personals 
arbetsmiljö (t ex vid konserter och 
produktioner utanför 
Musikhögskolan)  

2018/2019 
 

Enhetschef/enhet
sledare 
Konsertproducen
t 
samt 
projektledare 
MU/KY 

 

Delegera inom arbetsmiljö Konkret ansvarsfördelning till 
personer med personalansvar och 
andra funktioner för de olika 
arbetsmiljöområdena. 
 
Tydliggöra roller och delegation 
mellan prefekt, adm. chef, 
enhetsledare, enhetschef, 
utbildningschef, 
personalansamordnare på MHM/KF. 
 
Delegationsdokument tas fram för 
den psykosociala arbetsmiljön. 
 

2018 Prefekt i samråd 
med personal- 
och 
arbetsmiljöansva
riga, 
enhetschef/enhet
sledare och 
utbildningschefer 

 

Besluta var styrande dokument som 
instruktioner, policy ska finnas 
tillgängliga digitalt för student och 
personal. 
 

Detta gäller samtliga områden: 
Arbetsmiljö, miljö och 
brand/säkerhet. 

2018 Prefekt 
tillsammans med 
enhetschef för 
Teknik & service 
och Information 

 

Bilaga 6 a



Lagefterlevnadskontroll utifrån 
arbetsmiljö/miljö/Brand/säker-het 
mm  

Efterkontroll 2018 Enhetschef för 
Teknik & service 

 

Se över behovet av hanterings- och 
skyddsinstruktioner för medarbetare 
och studenter där så krävs 

Användandet av t ex gradänger och 
tunga lyft ses över. 

2018 Enhetschef för 
Teknik & service 

 

Genomföra ergonomisk rond Tillsammans med FHV. 2017 Personalsamordn
are 

 

Uppdatera anhöriglista Anhöriglista uppdateras vart annat 
år. Digital kopia bör förvaras på t ex 
Konstnärliga Fakultetskansliet. 

2017 Personalsamordn
are 

 

(M) Miljömål  Vad ska utföras När Vem Kommentar 

Öka källsorteringen på̊ MHM Införa fullskalig källsortering i 
caféet.  
 

2018–2019 Rektor / 
Enhetschef 
service 

 

Öka kompetensen för att verka mot 
hållbar utveckling 

Inspirationsföreläsning för all 
personal och studenter. 

2019 Rektor  

Mäta ”klimattemperaturen” En enkel miljöenkät för studenter 
och medarbetare genomförs. 

2019 Miljönämnden / 
Infoenheten 

Görs inom 
tjänsten 
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Minska klimatpåverkan från skolans 
bil/buss 

Nytt miljövänligt fordon leasas. 2018/2019 Enhetschef 
Teknik & 
Service 

Kräver ingen 
investering. 
Leasing innebär 
att fasta 
kostnader kan 
förutses 

Minska pappersförbrukningen Använda digitala verktyg i stället för 
papper vid sammanträde och i 
undervisningen. Mätning sker varje 
månad av Serviceenheten. 

2018 Miljönämnden / 
Enhetschef 
service 

Medför 
besparing 

Minska klimatpåverkan genom 
mindre resande och ökat användande 
av videokonferenser. 

Nationella flygresor ska minska med 
15 % årligen 

2018 – 2019 Rektor Något högre 
kostnader pga. 
fler hotellnätter. 

(S) Brand- & säkerhetsmål Vad ska utföras När Vem Kommentar 

Utrymningsplanerna skall bli 
tydligare. 
 

Utrymningsplanerna uppdateras och 
görs tydligare. 

2018/2019 

 

Enhetschef 
Teknik & 
Service 

Med hjälp av nytt 
verktyg kan 
utrymningsplaner 
göras på plats. 

Utrymningsorganisationen ses över. Möjligheten för att frivilliga 
”utrymningsledare” skall finnas på 
varje våningsplan.  

2018/2019 Enhetschef 
Teknik & 
Service 

 

Handlingsplan, hur ska personal och 
anställda agera vid allvarligt hot mot 
MHM 

MHM:s krisplan publiceras på 
intranätet 

2018 LU-Byggnad och 
Enhetschef 
Teknik & 
Service 
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HANDBOK HMS 

Systematisk arbetsmiljö, miljö, brandskydd 

samt säkerhetsarbete (HMS) 

vid Musikhögskolan i Malmö 
Lunds universitet 

2018-2019 

Version Datum Namn Anmärkning 
1 2016-02-12 Carina Olsson 
2 2018-04-03 Mikael Olofsson 
3 
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Inledning 
 
1. Ansvar 
 
2. Organisation 
 
3. Utbildning 
 
4. Instruktioner och rutiner (Arbetsmiljö, Säkerhet/brandskydd och Miljö) 

4.1 Utvecklingssamtal  
4.2 Rutiner vid nyanställning och avslutning av anställning 

4.3 Arbetsskada  

4.4 Tillbud  

4.5 Sjukfrånvaro och rehabilitering 

4.6 Friskvård och hälsoundersökningar 

4.7 Säkerhet – Brandskydd – Trygghet 

4.8 Miljö 
 

5. Dokumentation 
 
6. Drift och underhåll 
 
7. Kontroll och uppföljning 

Årsuppföljning Arbetsmiljö (H) samt Brand och säkerhet (S)  
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Inledning 
 
Inom Lunds universitet arbetas det för att skydda liv, hälsa och egendom. Arbetet bedrivs för 
att trygga en fortsatt drift. Alla som besöker universitetets lokaler, anställda, studenter och be-
sökare, ska känna trygghet vad gäller arbetsmiljö (H), miljö (M), trygghet samt brandskydd 
(S). 
 
Arbetet ska bedrivas systematiskt genom att: 

• man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp 
arbetet i sin organisation. 

• skapa god kunskap hos anställda och studenter. 
• genomföra kontinuerliga skyddsronder, miljökontroller samt egenkontroller av brand-

skyddet såväl som att uppmärksamma och utföra förebyggande åtgärder redan vid den 
dagliga driften. 

• det systematiska arbetet ska bedrivas i nära samverkan med fastighetsägarna för att 
uppnå godtagbara helhetslösningar. 

 
En god arbetsmiljö, klimatsmart och trygg, med ett gott brandskydd uppnås genom ett syste-
matiskt och strukturerat arbete. Musikhögskolans arbete innebär att åtgärder vidtas för att fö-
rebygga arbetsskador, tillbud, brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 
olycka. Arbetet ska även öka medvetenheten samt skydd och säkerhet ska alltid prioriteras. 
Målet är att arbetet ska upprätthållas och kontinuerligt förbättras. 
 
Inom områden fysisk arbetsmiljö och brandskydd är det ett delat ansvar mellan och Musik-
högskolan och fastighetsägarna. Detta regleras i en gränsdragningslista för respektive fastig-
hetsägare, Statens fastighetsverk och Stadsfastigheter. 
  

Förteckning över lagar och avtal 
Finns sammanställda av Lunds universitet ”Laglista för Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet”. 
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1. Ansvar 
  
Inom Lunds universitet bedrivs en mängd olika verksamheter som kringgärdas av ett stort an-
tal bestämmelser i lagar och andra författningar. Universitetets rektor har huvudansvaret för 
HMS frågorna och har delegerat det dagliga HMS-arbetet tillfakulteterna och institutionerna. 
Det innebär att Musikhögskolans prefekt har huvudansvar för det dagliga arbetet inom områ-
det. Det delegerade ansvaret beskrivs i dokumentet -Föreskrifter om fördelning (delegering) 
av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid Lunds 
universitet http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/regler-och-be-
slut/regelverket/regler-arbetsmiljo-miljo-och-sakerhet 

Avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet inom LU Byggnad, under ledning av byggnads-
chefen, ska på rektors uppdrag planera och följa upp det systematiska HMS arbetet inom 
Lunds universitet. De har även ett uppdrag att bidra med kompetens inom området samt stötta 
verksamheten vid behov.  
 
Det finns en gränsdragningslista som fördelar ansvar och kostnader för det systematiska 
brandskyddsarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäst, se punkt 5. 
 
Musikhögskolan 
Det är fakultetsstyrelsens uppgift att besluta om områdets övergripande och långsiktiga ar-
betsmiljö-, miljö-, och säkerhetsarbete.  
 
Institutionsstyrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens miljö-, arbetsmiljö-och säkerhets-
arbete. Det är institutionsstyrelsens ansvar att besluta om en policy som anger institutionens 
långsiktiga ambitionsnivå i miljö- och arbetsmiljöledningsarbetet. Det är också institutionssty-
relsens ansvar att följa upp resultatet av institutionens arbete med dessa frågor. 

Prefekten har ansvaret för institutionens övergripande arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt en 
allmän tillsynsplikt av miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen.  

Prefektens övergripande ansvar gäller för anställda såväl som för studerande. I de fall den stu-
derande har sin utbildning förlagd till olika institutioner är det prefekten vid respektive in-
stitution som har ansvar för den studerandes arbetsmiljö, miljö och säkerhet, på samma sätt 
som för de anställda inom institutionen.  

Utvecklingssamtal med personal och studenter genomförs av prefekt, utbildningschefer och 
enhetschefer/-ledare.  

Det övergripande ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön är prefektens. För sina respek-
tive enheter svarar utbildningschef och enhetschef/-ledare. Utvecklingssamtal med personal 
och studenter genomförs av utbildningschefer och enhetschefer/-ledare. 
 
Övriga frågor gällande ansvarsfördelningen hänvisas till närmsta chef.  
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2. Organisation 

Musikhögskolan  
Ann-Charlotte Carlén, prefekt  040 – 32 54 73 eller 0707 – 509 409 
Anna Cronberg, utbildningschef  040 – 32 54 66 eller 072 – 532 22 11 
Mikael Olofsson, Enhetschef Teknik & Service  040 – 32 54 89 
Karin Savatovic Thomasson, skyddsombud  070 – 652 20 10  
 
LU Byggnad 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/lucat/group/v1000747 
Per Gustafson, säkerhetschef  046 – 22 37 48 
Johan Ohlin, arbetsmiljöingenjör  046 – 22 70 26 
Claes Nilén, miljöchef   046 – 22 70 88 
 
Personalfrågor 
http://www.hr-webben.lu.se 
HR webben, ett stöd för Lunds universitets chefer i HR-frågor 
Jenny Svensson, personalsamordnare Musikhögskolan 040-32 54 10 
 
Företagshälsovården (FHV) 
http://www.fhv.lu.se 
Receptionen    046 – 22 32 80 
Iréne Sassarsson, företagssköterska   046 – 22 32 83 

Konstnärliga fakultetens Lokala, representanter för Musikhögskolan 
 
Skyddsombud:  
Karin Savatovic Thomasson (1 jan 2018 – 31 dec 2018) 
Ersättare: - 
 
Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter och har inte ansvar för HMS-arbetet.  

• Skyddsombud företräder de anställda på institutionen 
• Skyddsombudet deltar i skyddsronder och brandskyddsronder 
• Skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön 
• Skyddsombudet väljs av de fackliga organisationerna på arbetsplatsen 

 
Brand- och säkerhetsansvarig 
Mikael Olofsson, Enhetschef Teknik & Service. 
 
Brandskyddskontrollant 
Brandskyddskontrollant är Per Lundin. Brandskyddskontrollant är ett särskilt ombud för 
brandskyddsfrågor, med samma uppgifter och rättigheter som ett ordinarie skyddsombud. 
Brandskyddskontrollanten utför egenkontroller 4 ggr per år. Brister ska åtgärdas och felan-
mälningar göras till respektive fastighetsägare.  
Konsertvärd 
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Vid större konserter på MHM eller då externa parter hyr in sig i MHM´s lokaler ska alltid en 
konsertvärd närvara. En av konsertvärdens uppdrag är att vara en extra resurs vid t ex utrym-
ning.   
 
Miljönämnd 
Håkan Rydin 
Maria Hjorth 
Mikael Olofsson 
Tommy Lindskog 
Studeranderepresentant 
 
Miljönämndens uppdrag är att 

• Ta fram ett förslag till strategi för miljöarbetet på Musikhögskolan i Malmö  
• Kartlägga inom vilka områden miljöförbättringar kan nås  
• Föreslå miljöförbättringar mot en hållbar utveckling inom områdena som motsvarar 

kriterierna i LUs miljödiplomering t.ex. transporter, tjänsteresor och pendling, energi, 
avfall, råvaror och förbrukningsartiklar, inköp och liknande. 
 

 
3. Utbildning 

 
Arbetsmiljö, Brandskydd/säkerhet, Miljö. 
 
Alla med delegerat ansvar inom arbetsmiljö, miljö, och brandskydd/säkerhet skall ha genom-
gått adekvat utbildning.  
 
För systematiskt arbetsmiljöarbete gäller: https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/ac-
tivities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=13079  
 
För systematiskt brandskyddsarbete gäller: https://luvit.education.lu.se/Kompetensporta-
len/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=160 
 
 
4. Instruktioner och rutiner 
Regler relaterade till HMS ska vara dokumenterade och kända vid verksamheten. 
 
Arbetsmiljö, innehållande instruktioner kring 

4.1 Utvecklingssamtal  

Utvecklingssamtal ska hållas årligen på MHM. 

Prefekt delegerar till utbildningschefer att genomföra utvecklingssamtal med lärare. Enhets-
chef/enhetsledare genomför utvecklingssamtal med medarbetarna inom enheten. Prefekt och 
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administrativ chef genomför utvecklingssamtal med ledningspersonal. Prefekt utför utveckl-
ingssamtal med ämnesansvariga och doktorander.  
Utvecklingssamtalen sker enligt en gemensam mall, som medarbetarna och utbildningsle-
dare/prefekt går igenom innan samtalet. Under samtalet skapar man ett dokument som bl a be-
skriver den anställdes nuvarande situation och vilka utvecklingsåtgärder som är över-
enskomna. Överenskommen kompetensutveckling och utvecklingsarbete/forskning (för lä-
rare) skrivs in i personalplanen. http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-an-
stalld/utvecklingssamtal 

Resultatet av utvecklingssamtalet följs upp kontinuerligt och vid kommande års samtal.  

 

4.2  Rutiner vid nyanställning och avslutning av anställning 
Utbildningschefern ansvarar för introduktion av nyanställda lärare och personal inom respek-
tive kansli, enhetscheferna/enhetsledarna för personal inom enheterna. Prefekt och administ-
rativ chef ansvarar för introduktion av ledningspersoner. Ämnesföreträdarna ansvarar för in-
troduktion av nyanställda doktorander. 

Utförlig information kring arbetet på MHM finns också beskrivet i Studerandehandbok och 
Personalhandbok. 

En checklista finns över handlingsgången, se MHM bilaga. 

Lunds universitet arrangerar också introduktionstillfällen för nyanställda två gånger per år, se 
mer under ”Nyanställd vid Lunds universitet”, http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstall-
ning/nyanstalld-vid-lunds-universitet. 

 
4.3 Arbetsskada  

Med arbetsskada menas skada eller sjukdom som har uppstått på grund av olycksfall eller an-
nan skadlig inverkan i arbetet. Även skada som har uppstått på grund av olycksfall i samband 
med färd till eller från arbetet räknas som arbetsskada.  
Utredning av arbetsskada ska göras snarast efter inträffad skada. Blanketten finns på 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rapportera-arbets-
skada-och-tillbud 

Blanketten vidarebefordras av närmsta chef till registrator vid universitetet som diarieför an-
mälan och därefter skickar den till personalenheten. Enheten skickar vidare till försäkrings-
kassan, Företagshälsovården och Byggnadsenheten. 
 
Om arbetsskadan är allvarlig eller berör flera personer skall prefekten omedelbart medde-
las. I dessa fall skall en anmälan också omedelbart göras (normalt av prefekten) till Arbets-
miljöverket på www.anmalarbetsskada.se. Blanketten skickas sedan även till registrator i 
Lund. 
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4.4  Tillbud  
Plötslig och oförutsedd händelse som skulle kunna leda till personskada, men som inte gjort 
det, kallas tillbud. Detta skall anmälas till närmsta chef som i sin tur informerar byggnadsen-
heten och eventuellt Arbetsmiljöinspektionen. 

Blankett finns på http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rap-
portera-arbetsskada-och-tillbud  

Om tillbudet är allvarligt eller berör flera personer skall prefekten omedelbart meddelas. I 
dessa fall skall en anmälan också omedelbart göras (normalt av prefekten) till Arbetsmiljöver-
ket på www.anmalarbetsskada.se. Blanketten skickas sedan även till registrator i Lund. 

 

4.5  Sjukfrånvaro och rehabilitering  
Lunds Universitets målsättning är att helt eliminera riskerna för långtidssjukskrivning på 
grund av arbetsplatsrelaterade faktorer genom att skapa en sund arbetsplats. Detta skall åstad-
kommas genom klara och realistiska mål för verksamheten och genom ett aktivt ledarskap där 
varje medarbetares insats syns och uppskattas.  
En rehabiliteringsutredning ska påbörjas när något av följande inträffat: 

• Den anställde har varit helt eller delvis frånvarande till följd av sjukdom i mer än 4 
veckor. 

• Den anställde har upprepad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom (mer än 6 sjukfall 
under en 12-månadersperiod). 

• Den anställde själv begär det. 

Musikhögskolans i Malmö personalsamordnare finns som stöd vid rehabilitering.  
Mer information och blanketter finns på Försäkringskassans hemsida http://www.fk.se/ under 
rubriken Rehabilitering. 

 

4.6  Friskvård och hälsoundersökningar 
MHM uppmanar alla att använda skolans friskvårdsprogram. Skolan har ingen möjlighet att i 
nuläget erbjuda kontinuerliga hälsoundersökningar. Friskvårdsersättningen kan användas för 
hälsoundersökning om så önskas. 
 
Blanketter Arbetsmiljö (H). Hittas på Lunds universitets hemsida, http://www.hr-web-
ben.lu.se/hr-blanketter-mallar-och-manualer 
 Utvecklingssamtal http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-an-

stalld/utvecklingssamtal 
 Skyddsrond, en gång per år (finns på HR webben) 
 Riskinventeringsmodell, på LU:s hemsida: Mall för handlingsplan arbetsmiljö/miljö 
 Risk och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet http://www.hr-web-

ben.lu.se/arbetsmiljo/risk-och-konsekvensbedomning-infor-andring-i-verksamhet  
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 Årsuppföljning arbetsmiljö, en gång/år (finns på HR webb) 
 

4.7 Säkerhet – Brandskydd - Trygghet 
Vid eventuell stöld, brand, inbrott osv. skall följande informeras: 
Enhetschef på Teknik & Serviceenheten, som informerar prefekt samt Säkerhetschef för LU. 
 
Bilagor 

• Handlingsplan, åtgärder Trygghet (MHM) 
• Handlingsplan, åtgärder vid brand och utrymning/Fire and evacuation procedures 

(MHM) 
 

Blanketter Säkerhet -Brandskydd 
 Checklista egenkontroll brandskydd, 4 gånger/år (MHM) 

 

4.8 Miljö 
LU:s kriterier för miljödiplomering, finns på Lunds universitets medarbetarwebb: 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/kriterier-for-miljodi-
plomering-071017.pdf 
 
År 2018 blev Musikhögskolan i Malmö miljödiplomerad. 
 
 
5. Dokumentation 
 
Ett bra HMS-arbete behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en ut-
förligare dokumentation i form av checklistor, instruktioner mm.  
 
Checklistor, arbetsmiljöinstruktionerna och brand/säkerhetsdokument finns antingen som bi-
lagor till detta dokument alternativt som länkar till Lunds universitets hemsida. 
 
Fastighetsägaren upprättar dokumentationen kring brandlarm, ventilation, el ritningar osv.  
Brandskyddsritningar kan erhållas av fastighetsägaren eller via LU Byggnad. Utrymningspla-
ner ansvarar Musikhögskolan för. 
 
 
6. Drift och underhåll 
För att brandskyddet ska fungera behövs underhåll. Exempelvis behöver branddörrar, brand-
larm och rökluckor provas regelbundet. Vem som testar vad regleras i gränsdragningslistorna. 
I Statens fastighetsverks del ansvarar Sodexo och i Stadsfastigheters del ansvarar Malmö stad.   
Verksamheten har ansvar för att inte blockera utrymningsvägar m.m. samt att kontrollera 
brandsläckare placerade på gemensamma utrymmen samt brandfiltar. Verksamheten ansvarar 
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även för att lös brandskyddsutrustning årligen kontrolleras av utomstående entreprenör.   

 

7. Kontroll och uppföljning - Årlig uppföljning av HMS arbetet 
För att bibehålla en hög trygghetsnivå måste HMS arbetet och dess dokumentation kontrolle-
ras och följas upp regelbundet. Dock minst en gång per år vid ledningens genomgång/ årsupp-
följning. Det är verksamhetsansvarig på serviceenheten som kallar till årsmöten. Mötet kan 
ske vid ett gemensamt tillfälle alternativt vid tre olika tillfällen. Vid dessa möten skall upp-
följning ske av frånvaro, tillbud, stölder, bränder och olycksfall samt uppföljning av miljömål. 
 
Deltagare vid genomgången är minimum prefekt, administrativ chef, verksamhetsansvarig för 
Serviceenheten, skyddsombud samt arbetsmiljöingenjör från LU Byggnad. Vid behov kan Sä-
kerhetschef och/eller Miljöchef även kallas. Under detta/dessa uppföljningsmöten gås rutiner 
igenom, målen förnyas, riskbedömningar och handlingsplaner ses över m.m.  

 
Uppföljningsmötena ska dokumenteras och protokoll från uppföljningsmötena förvaras på 
MHM:s kansli och skickas till LU Byggnad. Den årliga HMS uppföljningen ska godkännas i 
Institutionsstyrelsen.  

 
Uppföljning av fastighetsrelaterade HMS-frågor ska göras tillsammans med fastighetsägaren 
på husmöten. Här ska riskinventeringar, skyddsrondsprotokoll, egenkontroll brand gås ige-
nom. 

 
 

Bilagor  
 Checklista för årlig uppföljning Arbetsmiljö (SAM). Ledningens genomgång en 

gång/år 
 Checklista för årlig uppföljning brandskydd (SBA). Ledningens genomgång en 

gång/år 
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Reviderad avdelning/enhet 
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Datum för revision 
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Deltagare 
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Mikael Olofsson, enhetsledare service & teknik 
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Revisionsrapport 

Revisionskriteria: Kriterier för miljödiplomering av institution/motsvarande inom Lunds universitet. 

Denna revisionsrapport innehåller även avvikelser. Avvikelser ska besvaras med korrigerande 
åtgärder senast 31 mars till miljöchefen. Konkret:beskriv hur ni tänker åtgärda avvikelsen. 
Korrigerande åtgärder följs upp av verksamheten själv samt vid påföljande revision. 

Förbättringsförslag behöver inte besvaras, men bör åtgärdas. 

Allmänt 
Revisorn inleder med att orientera sig om MHM, rektor presenterar verksamheten. Antal anställda 
uppgår till 200 lärare, 35 teknisk/administrativ personal, ca 500 helårsstudenter som 
programstuderande och fristående personal. Utbildningarna är klingande med olika inriktningar som 
symfoniorkester, jazz, komposition m fl, samt musiklärarutbildning.  

MHM uppges vara en attraktiv studieplats och läget i Öresundsregionen attraherar studerande. MHM 
är den största lärarutbildningen i landet. MHM uppges ha ett bra samarbetsklimat vilket borgar för en 
god studiemiljö. Det finns även tvärvetenskapliga utbildningar där MHM arbetar medvetet med 
genreövergripande insatser och projekt.  

Utmaningar 
Bland de främsta utmaningarna nämns dels lösa tvist med den förskola som ligger i bottenplan, dels att 
en begränsad budgettilldelning successivt urholkar möjligheter till att både upprätthålla befintligt antal 
tjänster över tid men även att utveckla verksamheten volymmässigt.   

Policy för hållbar utveckling, miljömål 
Verksamheten kan i praktiken ge flera bra exempel på hur intentioner och viljeyttringar i policyn 
efterlevs i det dagliga arbetet, men själva policyn är inte kommunicerad inom MHM.   

Avvikelse 1: Lunds universitets Policy för hållbar utveckling är ej förmedlad till personal och 
studenter och finns inte tillgänglig via MHMs websida. Policyn tas förslagsvis upp vid gemensam 
workshop/seminarium och då gärna kopplad till FNs hållbarhetsmål med Agenda 2030 för att göra det 
lite mer levande och vidga perspektiven samt att länk läggs in på websidan. Det är också lämpligt att 
anslå policy för hållbar utveckling på anslagstavlor/motsvarande.     

MHMs miljömål är förmedlade och länk till dessa finns på websidan. 

Avvikelse 2: Miljömålen är vid revisionsdatum ej uppdaterade. Enligt uppgift ska miljönämnden inom 
MHM inom kort föreslå nya miljömål vilka fastställs. 
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Förbättringsförslag: De nya miljömålen bör vara SMARTa, dvs specifika, mätbara, kopplade till 
ansvar/utförare, resurssatta (tid, medel) samt tidssatta, ex. Q1, Q2 etc. Det blir på så sätt mycket 
enklare att både definiera målen och följa upp dem på ett effektivt sätt.  
 
Miljöorganisation 
Miljöansvaret ingår i ny skriftlig delegation till prefekt. Arbete pågår med att definiera 
arbetsbeskrivning vilket inkluderar bl a miljöarbetsuppgifter för enhetsledaren.  
 
Vid MHM finns institutionsstyrelse där rektor är ordförande. Därunder finns en miljönämnd inrättad 
som har i uppgift att bl a ta fram miljömål.  
 
Introduktion nyanställda 
Miljö finns med på introduktionsprogram för både personal och studenter och sker också i praktiken. 
 
Rutiner 
Sammanlagda poängsumman enligt kriterierna för miljödiplomering uppgår till 65 vilket innebär 
godkänt (>60 poäng).  
 
Lagkrav 
Verksamheten har via K-fakultetens kansli gått igenom den av avd AMS utskickade 
lagefterlevnadskontrollen 2016. Då MHM inte har kemikalier mm är lagomfattningen begränsad.   
 
Pappersförbrukning/förbrukningsmaterial 
Pappersförbrukningen kan numera följas via digital rapportering (Paper Cut) och uppföljningar är 
planerade att ske vid lämpliga intervall, t ex halvårsvis eller årsvis.   
 
Då LU Service lokalvård är Svanenmärkt borgar det för att enbart miljöanpassade städkemikalier 
används.  
 
Exempel på resurshushållning är att möbler återanvänts efter omklädnad. 
 
Energi 
Stora insatser har gjorts från fastighetsägare att byta ut till energisnål belysning. Ett exempel är att 
stora konsertsalen nu har LED-belysning med lättillgängligt och enkelt handhavande via styrpanel. 
Solpaneler installerades i början av 2000-talet och ger ca 800 kWh/år(?). Fastighetsägaren SFV 
planerar fler energiåtgärder. Närvarostyrd belysning finns installerad i korridorer och på de flesta rum. 
”Grön” el används. Förbättringar sker löpande i samband med utbyte.  
 
Uppföljning av energianvändning sker två ggr/år med av fastighetsägaren levererad statistik som 
underlag.   
 
Datorer stängs av nattetid (23:07) i datorsal. Grundinställning standbyläge är inställt på fem min.   
 
Fastigheten som MHM är verksam i hyrs av dels Stadsfastigheter, dels SFV. 
 
Förbättringsförslag: Revisorn föreslår att MHM på egen hand gör en enkel energikartläggning i syfte 
att få vetskap och kunna sätta in energibesparande åtgärder, om möjligt. Detta görs genom att ta reda 
på den effekt som förstärkarutrustning mm, belysning etc har i varje rum, uppskatta användningstid 
och därefter estimera den totala energianvändningen exkl. värmeenergi.  
 
Inköp 
Produkter märkta med gröna bladet i LUPIN väljs företrädesvis. Även musikinstrument upphandlas.  
 
Förbättringsförslag: Revisorn föreslår att ny bil inte köps in utan att leasingalternativ eller beställd 
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transporttjänst i första hand väljs. Det blir på så sätt lättare att ställa högre miljökrav och fordonet 
binder inte kapital.   
 
Resor 
Resor sker i huvudsak med kollektiva färdmedel som tåg, buss. I undantagsfall väljs flyg och enbart då 
personliga skäl för detta finns.  
 
Avfall  
Källsortering är införd för alla de vanliga fraktionerna av avfall. Källsorteringskärl finns i alla 
gemensamma utrymmen. SITA är avfallsentreprenör, fungerar bra enligt uppgift. 
 
Förbättringsförslag: I caféet erbjuds idag sortering i enbart brännbart avfall och matavfall. Då såväl 
LU övergripande som MHM strävar efter enhetlig avfallshantering, bör MHM se över möjligheterna 
att införa fullskalig källsortering i caféet, motsvarande de fraktioner som finns i gemensamma 
utrymmen, men anpassad till det avfall som uppkommer i caféet. Tips: titta i LUs avfallshandbok, 
använd de nyligen framtagna avfallsdekaler som inom kort går att beställa via Media Tryck. 
 
Förbättringsförslag: Det bör erbjudas möjlighet för personal och studenter att på resp. rum ha en låda 
för att kunna sortera papper med vidhängande liten plastpåse för småskräp. Var och en kan sedan själv 
tömma och sortera papper resp. brännbart i källsorteringsstationerna i de gemensamma utrymmena.  
 
Miljöutbildning 
Två halvdagsutbildningar i miljö har getts för all personal. Närvarande representanter uppger att det 
finns ett stort engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor från studenter och personal. 
 
Avvikelse 3: Verksamheten behöver identifiera vilka ytterligare miljörelaterade utbildningar som 
behöver ges utifrån MHMs behov. Det kan t ex vara utbildning i miljöanpassade inköp.  
 
Sammanfattning 
Sammantaget uppvisar revisionen vid MHM följsamhet mot kriterierna för att bli miljödiplomerad 
verksamhet inom Lunds universitet men måste för att miljödiplomerad åtgärda de avvikelser som 
identifierats. Särskilt bra är det aktiva energibesparingsarbete som MHM i samarbete med 
fastighetsägarna genomfört under senare år. Det finns även flera miljömål som lägger en bra grund för 
ett fortsatt ambitiöst miljöarbete. Viktigt att tänka på är att utveckla miljömålen till att bli mer 
specifika och detaljerade (SMART:a=specifika, mätbara, ansvarskopplade/accepterade, resurssatta, 
tidssatta). MHM bör även överväga behov av skriftliga rutiner för miljöarbetet som man vill att 
personal och studenter ska följa. Detta kan gälla t ex resor, avfallshantering, men även inköp.  
 
Positivt var att de intervjuade under rundvandringen kunde svara på revisorns frågor om MHMs 
miljöarbete. Detta tyder på att genomförda utbildnings- och informationsinsatser har fått önskvärd 
effekt. En utvecklingspotential finns i att miljöaspekter beaktas och integreras i vars och ens 
arbetsuppgifter vid MHM. Ta gärna upp detta till diskussion - hur även de indirekta miljöaspekterna 
inkluderas i det dagliga arbetet. Ett förslag från revisorn är om MHM kan ha konserter, clinics, 
seminarier på temat hållbar utveckling. Miljödiplomeringen omfattar förvisso enbart direkta 
miljöfrågor, men med tiden bör även de indirekta frågorna behandlas inom den egna rollen och de 
egna arbetsuppgifterna på ett mer systematiskt sätt.  
 
Revisorn vill slutligen utdela beröm åt ovan nämnda representanter för MHM för deras engagemang i 
miljöfrågor, vilja till förbättringar i stort och smått samt förmåga att driva och slutföra 
miljödiplomeringen. Revisorn tackar för en givande och trevlig revision vid MHM. 
 
/Claes 
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Åtgärder med anledning av avvikelser påtalade i miljörevisionen 13/2 2018 

Avvikelse 1: ”Lunds universitets Policy för hållbar utveckling är ej förmedlad till personal och 
studenter och finns inte tillgänglig via MHMs websida”.  

Följande har gjorts: 
• Policyn finns som länk på MHMs hemsida under Miljönämnden: mhm.lu.se / Om

Musikhögskolan / Styrelser och Nämnder / Miljönämnd
https://www.mhm.lu.se/om-musikhogskolan/organisation/styrelser-och-namnder/
miljonamnd

• Utbildningsledningen har informerats
• Policyn har diskuterats i miljönämnden
• Policyn har anslagits (inplastad) på fem anslagstavlor
• Länk till Agenda 2030 på vår hemsida
Följande sker under året:
• Musikhögskolans styrelse informeras 11/4 2018
• Nyanställda informeras
• Nya studenter informeras under introveckan

Avvikelse 2: ”Miljömålen är vid revisionsdatum ej uppdaterade. 

Följande har gjorts: 
• Miljömål 2017 har följts upp och utvärderats, se bilaga 2 ”Miljömål 2017”
• Miljömål 2018–2019 har förslagits av Miljönämnden och beslutats av rektor.

Institutionsstyrelsen väntas fastställa målen 11/4 2018 . Se bilaga 3 ”Miljömål 2018–2019

Avvikelse 3: ”Verksamheten behöver identifiera vilka ytterligare miljörelaterade utbildningar som 
behöver ges utifrån MHMs behov. Det kan t ex vara utbildning i miljöanpassade inköp”.  

• Miljönämnden förslår en ”Inspirationsföreläsning” med uppföljande aktiviteter och att
denna gärna görs fakultetsgemensamt för personal och studenter under våren 2019.

• Rektor och enhetsledare undersöker vilka miljöutbildningar skolan behöver.

Förbättringsförslag: 
Miljömålen 2018–2019 är SMARTa och för caféet planeras full sopsortering. Övriga 
förbättringsförslag (energikartläggning, undersökning av behovet av egen bil alt. leasing av 
elbil, alternativa miljövänliga lösningar) kommer att diskuteras i ledningen och 
miljönämnden. 

Malmö 180308 
Håkan Rydin 
Miljönämnden 
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Styre lsen  

Lunds universitets policy för hållbar utveckling 

Att åstadkomma en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, kräver att samhället 
hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska utmaning-
ar.  

Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor 
och ska därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet ska ge-
nom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, tillhanda-
hålla tillförlitlig kunskap idag och i framtiden. Lunds universitet ska bidra till att 
genomföra Agenda 2030 som innehåller FN:s hållbarhetsmål. 

Studenter vid Lunds universitet ska under sin utbildning få insikter och kunskaper 
om ämnesrelevanta aspekter på hållbar utveckling. Studenterna blir därmed spjut-
spetsar i yrkeslivets arbete med att skapa en hållbar utveckling. 

Ett av målen med forskning och samverkan är att främja hållbar utveckling. 

Principen ”att leva som vi lär”, att verka förebyggande, för ständiga förbättringar 

och att efterleva tillämplig lagstiftning, ska prägla den dagliga verksamheten vid 
Lunds universitet. Detta är en trovärdighetsfråga som förutsätter en aktiv medver-
kan från universitetets medarbetare och studenter. 

2016-12-09 
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