
 
  
 
  
 
 
 

 

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 30 maj 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/nbk991wispwa8iqo2dlsgp50xdzrgtcm 
 
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, Staffan Storm.  
 
c) Tertialbokslut per 2018-04-30 och prognos 
för helår 2018, Annette Bennvid, bil 4 c. 
 
d) Anställning av ämnesansvarig inom konst-
närlig forskning i musik. 
 
e) Anställning som administrativ chef vid Mu-
sikhögskolan, bil 4 e. 
 

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

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll  

 
a) Lades till handlingarna. 

KALLELSE 
2018-05-23 

 

 

https://lu.box.com/s/nbk991wispwa8iqo2dlsgp50xdzrgtcm
http://www.mhm.lu.se/
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

2018-04-11, bilaga 5 a. 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2018-05-02, bil 5 b. 
 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2018-05-02, bil 5 c. 
 
d) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
2018-05-09, bil 5 d. 
 
e) Per capsulam-beslut i Konstnärliga fakul-
tetsstyrelsen, se § 19 i kallelsen, bil 5 e. 
 

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

6 Ärende 1: 
Skrivelse om arbets- och studiemiljö vid Mu-
sikhögskolan i Malmö.  
Bil 6 a Skrivelse från prefekt 2018-05-23. 
Bil 6 b Svar/förtydligande från arbetsgrupp. 
Bil 6 c Tidigare skrivelse från prefekt. 
Bil 6 d Tidigare skrivelse från arbetsgrupp. 
 

 
Förslag till beslut:  
Att fortsätta arbetet med arbets- och studiemiljö 
vid Musikhögskolan i Malmö i enlighet med 
sammanfattningen i prefektens skrivelse i bi-
laga 6 a. 
 

7 Ärende 2: 
Ny ledamot och suppleant i Miljönämnden vid 
Musikhögskolan i Malmö, bil 7. 
 

 
Förslag till beslut: 
Att till Miljönämnden utse Pär Moberg som le-
damot och Erik Berndalen som suppleant. 
 

8 Ärende 3: 
Sammansättning av gruppen för jämställdhet 
och likabehandling vid Musikhögskolan i 
Malmö 2018/19, bil 8. 
 

 
Förslag till beslut: 
Att utse ledamöter till gruppen för jämställdhet 
och likabehandling vid Musikhögskolan, enligt 
förslag. 
 

9 Ärende 4: 
Delegation från Institutionsstyrelsen över som-
maren.  
 

 
Förslag: 
Institutionsstyrelsen delegerar till prefekt och 
ställföreträdande prefekt, att efter samråd med 
lämpliga personer, fatta beslut i brådskande 
ärenden under sommaren.  
 

10 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 
 
 

 
 
 

11 Övriga ärenden. 
 

 

12 Nästa möte 19 september 2018 kl. 15.00 – 17.30. 
 
Kommande möten, 7 november, 5 december och 
19 december. 
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

 
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 

 



Bilaga 4 c



Administrativ chef vid Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår
strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och innehåller Konst-,
Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-,
magister- och masterprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning.
Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Musikhögskolan i Malmö tillhör den konstnärliga fakulteten. Vid Musikhögskolan utbildas musiker,
kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig
forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och
kultursamhället, bland annat genom att årligen ge ca 200 konserter i Öresundsregionen. Musikhögskolan
är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande.

Arbetsuppgifter
Den administrativa chefen är en del av Musikhögskolans ledning. Musikhögskolans ledning ansvarar för
att driva högskolans strategiska utveckling framåt. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med
enhetschef och enhetsledare utveckla de gemensamma enheternas verksamhet vilket innebär att
återkommande se över och förbättra rutiner och processer samt utvärdera det stöd som de gemensamma
enheterna ger.

Vid Musikhögskolan finns tre gemensamma enheter: teknik och service, konsertproduktion och
information samt bibliotek. Varje enhet leds av en enhetschef eller enhetsledare som den administrativa
chefen har ett direkt personalansvar för. Därutöver ingår personalansvar för anställda inom HR, ekonomi,
schema/lokalplanering samt internationalisering.

Den administrativa chefen har vidare ett särskilt ansvar för att driva utvecklingsfrågor kopplade till
organisation, kommunikation och psykosocial arbetsmiljö. Musikhögskolan ingår tillsammans med
Teaterhögskolan och Konsthögskolan i den Konstnärliga fakulteten. Fakulteten arbetar mot en
samlokalisering. I det arbetet ska den administrativa chefen ha ett samordnande ansvar för
Musikhögskolans del.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är en skicklig ledare med dokumenterad erfarenhet av arbete som chef, gärna inom
högskoleområdet eller annan offentlig förvaltning. Relevant högskoleutbildning eller motsvarande är ett
krav, liksom erfarenhet av strategiskt arbete.

Vidare krävs en utvecklad social förmåga som bland annat innebär att kunna bygga upp förtroendefulla
samarbeten inom Musikhögskolan i Malmö, såväl inom Lunds universitets olika nivåer, som med
externa samarbetspartners. Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att prioritera, delegera och följa upp
inom ramen för aktuellt ansvarsområde. Dessutom krävs att du är en drivande och handlingskraftig chef
och ledare som prioriterar arbetet med en god arbetsmiljö. Slutligen krävs mycket god förmåga att
kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med områden som rör ekonomi, personal/personalfrågor,
organisation och kommunikationsfrågor.

Stor vikt fäst vid personlig lämplighet.

Anställningsform och omfattning
Anställningen är en tillsvidareanställning, 50 procent av heltid. En utökning, upp till 75 procent av
heltid, kan bli aktuellt. Det kan också bli aktuellt med en provanställning. 

Intervjutider
Preliminära tider för intervju är klockan 13-17 den 11 juni och klockan 9-12 den 12 juni. De sökande
som bedöms vara mest kvalificerade kallas till intervju.

Bilaga 4 e



Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och
mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från
annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 procent
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Ref. nr. PA2018/1627
Kontakt  Rektor Ann-Charlotte Carlén 040 - 32 54 73
Facklig företrädare OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli 046-222 93 62

SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet 046-222 93 64
SEKO: Seko Civil 046-222 93 66

Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-06-05
Länk till annons http://lu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:209252/

Bilaga 4 e



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 b



Bilaga 5 b



Bilaga 5 b



Bilaga 5 c



Bilaga 5 c



Bilaga 5 c



Bilaga 5 c



Bilaga 5 d



Bilaga 5 d



Bilaga 5 d



 
 

Härmed översänds kallelse med dagordning och bilagor till sammanträdet 
onsdag den 23 maj  kl 15.00 -17.00  på IAC, Bergsgatan 29, kod 6408.  

Vid förhinder meddela genom att E-posta, Karin.goransson@kanslik.lu.se  
Observera att ledamöterna inte har några ersättare. Det är viktigt att prioritera 
sammanträdena mycket högt. Om för få ledamöter är närvarande, är styrelsen inte 
beslutsmässig. Medtag denna kallelse och tillhörande dokument! 

Med vänlig hälsning 
Karin Göransson 

DAGORDNING 

§ 
1 Mötet öppnas 
2 Justeringsperson   
3 Dagordning 
4 Föregående protokoll  
5 Arbetsmiljö, kort rapport, Karin Göransson 
6 Kvalitet  
7 Jämlikhet 
8 Ekonomi, kort rapport Hamid Turab 
9 Universitetsnämnder
10 Samverkan 
11 Samlokaliseringsprocessen 
12 Studentkåren 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen 

KALLELSE 

2018-05-16 

 

Konstnärl iga fakulteten i  Malmö 
Kansliet  

K
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ÄRENDEN 
 
13 Ärendemening: 
 Inrättande av kandidatexamensbenämning samt huvudområden vid THM, 
 bilaga 1a-b. 
  
  Förslag till beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen inrättar en enda 
 kandidatexamensbenämning för alla kandidatexamina på THM, nämligen 
 Konstnärlig kandidatexamen i teater (Bachelor of Arts Degree in Theatre).  
 Fakultetsstyrelsen inrättar följande huvudområden: 
 -Skådespelarkonst (Acting) 
 -Sceniskt och dramatiskt författande {Scenic and Dramatic Writing) 
 -Konceptuell scenkonst (Conceptual Performing Arts) 
 
 
14 Ärendemening: 
 Byte av bihandledare för John Hanse, doktorand i Teater vid 
 Teaterhögskolan i Malmö (Dnr: STUD 2018/2491), bilaga 2 a-b. 
 
 Förslag till beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 
 Bevilja ansökan enligt bilaga 2 a-b och utse Professor Karmenlara Ely 
 Seidman, Akademi for scenekunst 
 Høgskolen i Østfold, till bihandledare för John Hanse   
 (Dnr: STUD  2018/2491). 
 
 Punkten förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
15 Ärendemening: 
 Beslut om antagning av Sven Bjerstedt som docent i musikpedagogik 
 (Dnr: P2017/4402), bilagor 3 a-c. 
 
 Förslag till beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 
 Anta Sven Bjerstedt som oavlönad docent i musikpedagogik vid 
 Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, i enlighet med Konstnärliga 
 fakultetsrådets förslag, bilaga 3a-c. 
 
 Punkten förklaras omedelbart justerad.  
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16 Ärendemening: 
 Revision av allmän studieplan i musikpedagogik (Dnr: U2018/306), 
 bilagor 4a-b. 
 
 Förslag till beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 
 Fastställa den reviderade allmänna studieplanen i musikpedagogik i 
 enlighet med Konstnärliga fakultetsrådets förslag (Dnr: U2018/306), 
 bilagor 4a-b. 
 
 Punkten förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
17 Ärendemening: 
 Antagning av doktorander i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan, 
 utseende av lokal antagningsnämnd (Dnr: STUD 2018/2426), bilaga 5. 
 
 Förslag till beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 
 Utse lektor Annika Fahltin, lektor Per-Henrik Holgersson, professor Erkki 
 Huovinen, doktorand Mikael Persson och extern ledamot Susanne 
 Leijonhufvud till lokal antagningsnämnd för antagning av doktorander i 
 musikpedagogik med anställning vid Kungl. Musikhögskolan. (Dnr: 
 STUD 2018/2426), bilaga 5. 
  
 Punkten förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
18 Ärendemening: 
 Utseende av studierektor/ämnesansvarig i musikpedagogik vid Kungl. 
 Musikhögskolan i Stockholm (Dnr: P2018/2294), bilaga 6. 
  
 Förslag till beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 
 Utse Professor Erkki Huovinen till ämnesansvarig i musikpedagogik och 
 Per-Henrik Holgersson till studierektor för ämnet musikpedagogik vid 
 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm i enlighet med den arbetsfördelning 
 Kungl. Musikhögskolan har fastslagit (Dnr: P2018/2294), bilaga 6. 
  
 Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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19 Ärendemening: 
 Protokoll per capsulam-beslut från 2018-04-18 
 Samtliga svarande styrelseledamöter (12) och studeranderepresentanter (3) 
 gav beslutsförslagen bifall. 
  
 ”13 Ärendemening: 
 ”Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 
 För Markus Tullbergs licputation (Dnr: STUD 2018/1757), 23 maj 2018, i 
 Liljeforssalen på MHM, Malmö; 
 - utse Professor Per Anders Nilsson, Högskolan för scen och musik, Göteborg, till 
 fakultetsopponent, 
 - utse Karin Johansson, Musikhögskolan i Malmö, Maria Bania, Högskolan för 
 scen och musik, Göteborg, och Tellef Kvifte, Høyskolen i Sørøst-Norge, till 
 betygsnämnd, samt 
 - utse Stefan Östersjö, Musikhögskolan i Malmö, till reserv i betygsnämnden. 
 Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 14 Ärendemening: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 
 Professor Sarat Maharaj, Professor Gertrud Sandqvist, 
 Konsthallschef Mats Stjernstedt och Doktorand Lea Porsager utgör antagningsnämnd
  för antagning av doktorander vid Konsthögskolan i Malmö 
 (Dnr: PA2018/1047). 
 Punkten förklaras omedelbart justerad.” 
 
 
20 Ärendemening: 
 Sommardelegation till dekan. 
  
 Förslag till beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till dekan att, efter 
 samråd med lämpliga personer, fatta beslut i brådskande ärenden under 
 perioden 24 maj till och med den 11 september 2018. 
  
 Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
 
21  Ärendemening: 
 Fastställande av förslag på tidpunkter för KFS 2019, bilaga 7. 
  
 Förslag till beslut: 
 Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tidpunkterna. 
  
 MEDDELANDE  

 
ÖVRIGT        Nästa sammanträde 2018-09-12  

 
     

Bilaga 5 e
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SKRIVELSE OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG GÄLLANDE ÖVERSYN AV DEN 
PSYKOSOCIALA ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ VID MUSIKHÖGSKOLAN I 
MALMÖ 

INLEDNING 

Inför Institutionsstyrelsens möte 6 december 2017 inkom en skrivelse från en arbetsgrupp som 
formerats under personaldagen 24 oktober 2017. I skrivelsen önskade man en översyn gällande 
organisation, arbets- och studiemiljö vid Musikhögskolan i Malmö. Bakgrunden till skivelsen var 
upplevd ökad arbetsbelastning, bristfällig möjlighet till kommunikation inom lärarkåren på 
Musiklärarutbildningen samt accelererad stressnivå på MHM. Se vidare kallelse, dokument och 
protokoll från Institutionsstyrelsens möten 6 december och 31 januari 2018.  

Som svar på skrivelsen gav undertecknad en beskrivning av de beslut i Institutionsstyrelsen och 
det påbörjade arbete som handlar om att inventera, kartlägga och arbeta vidare med att förbättra 
organisation, arbets- och studiemiljö på MHM under kommande 5-årsperiod. Detta finns 
beskrivet i den Strategiska planen med vidhängande handlingsplan som Institutionsstyrelsen 
beslutat.  

Skrivelsen ”Önskemål om översyn av organisation, arbets- och studiemiljö vid Musikhögskkolan 
i Malmö” berörde ett antal frågor som arbetsgruppen ombads förtydliga. Se vidare 
arbetsgruppens svar i bilaga.  

Det bör noteras att arbetsgruppen som formerade sig under personaldagen 24 oktober 2017 och 
som sedan haft återträffar, representerat en del av verksamheten. I gruppen har det inte funnits 
några representaner från Musiker- och kyrkomusikerutbildningen. 

Efter inkommet svar hade undertecknad ett uppföljande möte med en av lärarna från 
musiklärarutbildningen som varit med i diskussionsgruppen för att få ytterligare svar på frågorna.  

FRÅGOR OCH SVAR 
Se först ”Svar/förtydligande på frågor från Lotta angående skrivelse från arbetsgrupp från 
Personaldag 24/10 2017”. Nedan finns också i korthet de kompletterande beskrivningar som 
framkom vid det uppföljande samtalet. 

Citat: Bakgrunden är ökad arbetsbelastning  

Fråga 1:  

23 maj 2018 

Förslag till beslut till Intitutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan i Malmö 30 maj 2018 

1 

Diarienummer 

Bilaga 6 a
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De som deltog i diskussionen i den formerade arbetsgruppen upplevde en ökad arbetsbelastning 
eller hade hört att annan personal uttryckt ökad arbetsbelastning. Vidare har fler och fler 
studenter de senaste åren signalerat att de inte mår så bra vilket påverkar undervisningen. 
Huruvida det beror på arbetsbelastning eller har andra orsaker är oklart. 
 
En del ML-Lärare har fått ett ökat antal studenter i o m besparingarna. Utöver det har det skapats 
nya utbildningsinriktningar. Förändringar kräver analys och tid för omställning vilket man 
saknat. Vidare önskar man diskutera hur man kan utveckla ML-utbildningen och verksamheten 
som helhet. Det finns också en önskan om mer samarbete mellan lärare. Styrning, stöd och tid 
avsatt för diskussion och samarbeten efterfrågas. På ML saknar vissa lärare kurslagen.  
 
 
Citat: ….bristfällig möjlighet till kommunikation inom lärarkåren på Musiklärarutbildningen 
samt accelererande stressnivå på MHM.  
 
Fråga 2:  
Gruppen lämnade in skrivelsen till Institutionsstyrelsen för att man ville att just 
Institutionsstyrelsen skulle vara informerad om läget. Detta utesluter inte att frågor diskuteras i 
andra grupper och organ menar man. 
 
 
Citat: Det behövs en genomlysning 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 3:  
Man upplever att stressen har ökat. Gemensamma informationsmöten och lärardagar är bra men 
ligger med tidmässigt långa mellanrum. Man upplever att samtalen och informationen om vad 
som händer och ”vart vi är på väg” skulle kunna ske med tätare intevall för att där lyfta angelägna 
frågor och aktuella händelser. 
 
 
Citat: Lärare vid Musiklärarutbildningen menar att utbildningen är splittrad……..  
 
Fråga 4:  
Som ovan: Gruppen lämnade in skrivelsen till Institutionsstyrelsen för att man ville att just 
Institutionsstyrelsen skulle vara informerad om läget. Detta utesluter inte att frågor diskuteras i 
andra grupper och organ menar man.   
 
Citat: Den administrativa arbetsbelastningen för lärare ökar för varje år.  
 
Fråga 5:  
Se vidare under fråga 1. 
 
 
Citat: Samtidigt som TA-personalen arbetar med löpande verksamhet tillkommer nya 
arbetsuppdrag och implementering av nya system vilket leder till allt högre 
arbetsbelastning…….  
 
Fråga 6:  
Genom att träffas och prata om olika frågor och åtgärder kan man i god tid tänka igenom hur man 
tar sig an nya arbetsuppgifter, uppdrag, utbildningar. 
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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 7:  
Man skulle behöva fundera på vilket sätt vi tar oss an nya arbetuppgifter för att undvika känsla av 
stress vid t ex uppstart av en ny utbildningsinrikning. En del skulle man kunna komma tillrätta 
med genom att ha större delaktighet i de olika processerna så att man vet vad som händer. Det är 
också viktigt att öka samhörigheten och samarbetena mellan olika personalgrupper och mellan 
lärare för att få en bra kvalitetsutveckling av våra utbildningar och vår verksamhet. En styrning, 
mer stöd och mer tid avsatt för diskussion och samarbeten efterfrågas. 
 
 
ARBETSGÅNGEN EFTER JANUARIMÖTET 2018 
 
Vid Institutionsstyrelsens möte 31 januari 2018 återemitterades ovanstående frågor till 
arbetsgruppen att besvara. Parallellt genomförde en psykosocial skyddsrond i februari för all 
personal (fakultetsenkät).  
 
Resultatet av den psykosociala skyddsronden analyserades i Musikhögskolan Ledningsgrupp och 
Enhetsledargrupp samt tillsammans med Jenny Svensson – personalsamordnare och Karin 
Savatovic Thomasson. Vidare gicks den igenom vid Institutionsstyrelsemötet 11 april samt 
skickades ut till styrelsen och till enhetsledare i anslutning till analysen.   
 
 
HUVUDDRAGEN AV RESULTATEN I DEN PSYKOSOCIALA SKYDDSRONDEN 
  
Den psykosociala skyddsronden speglar de tankar och åsikter man har från föregående år, d v s 
2017. Svarsfrekvensen för hela fakulteten var 51 % och för Musikhögskolan 46 %, vilket är ett 
lågt deltagande. Enkäten var utsänd till 138 respondenter (varav 30 intermittent anställda lärare). 
Sammanlagt svarade 64 personer på MHM. De fördelar sig enligt nedan: 

- Gemensamma enheter (GE), 12 svar 
- Utbildningskanslier (UK), 11 svar 
- Lärare vid ML, 23 svar 
- Lärare vid MuKy, 18 svar 

Doktoranderna deltog i en enkät gemensam för samtliga fakultetens doktorander. 
 
Den låga svarsfrekvensen kan bero på flera faktorer som  

- att man är trött på utvärderingar 
- att man inte orkar att svara på många frågor som det var i denna enkät 
- att man inte ser nyttan med att svara på frågorna  
- att man helt enkelt struntar i att svara 

 
Enkäten var indelad i följande områden: 

• ARBETSBELASTNING 

• ARBETSORGANISATION 

• HANDLINGSUTRYMME 

• LEDARSKAP 

• STÖD 

• KUNSKAPER OCH UTVECKLING 
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• ÅTERHÄMTNING 

• ANDRA VIKTIGA FRÅGOR 

 
ARBETSBELASTNING 

När det gäller frågor kring arbetsbelastning så är 56 % på den positiva skalan d v s att man har en 
acceptabel arbetsmängd och hinner med sina arbetsuppgifter inom normal arbetstid. 22 % 
upplever dock att man inte hinner med sina arbetsuppgifter och 21 % svarar varken eller. Varken 
eller-svaren är svåra att tyda och kan tolkas som att antingen tänker man inte på om man har för 
stor arbetsbelastning eller ej, eller så vet man inte hur man ska svara. Främst är det lärare på ML, 
på gemensamma enheterna och på utbildningskanslierna som upplever att de har svårt att hinna 
med sina arbetsuppgifter.  
 
När det gäller krav från närmsta chef, från arbetskamrater eller studenter så svarar majoriteten att 
det ställs acceptabla krav 
 
 
ARBETSORGANISATION 

Även under frågerubriken arbetsorganisation är det övervägande positiva svar. Det gäller frågor 
om klart definierade mål och tydligt uppdrag i arbetet. 
Däremot svarar 44 %, 28 personer, att de tycker att uppdragen inte är rimliga i förhållande till de 
resurser verksamheten har. Om resurser för vissa svarande associeras med pengar kan svaret 
hänga samman med senaste årens besparingar. 
 
Majoriteten vet vilket ansvar de har i sitt arbete och har också tillräckliga befogenheter att ta sitt 
ansvar medan 9 % svarar att de inte vet vilket ansvar de har i arbetet och att de inte har 
befogenheter att ta sitt ansvar. 
 
När det gäller personalmöten så tycker en stor majoritet att vi har regelbundna personalmöten, att 
de genomförs tillräckligt ofta, att de har en tydlig agenda och att de ger information om 
verksamheten i stort. Några personer tycker dock att de skulle kunna ske oftare, ha en tydligare 
agenda och ge mer plats för att diskutera verksamhetsfrågor. 
 
 
HANDLINGSUTRYMME 

När det gäller Handlingsutrymme så svarar 78 %, 50 personer att man upplever att man i 
hög/mycket hög grad kan påverka planeringen av sitt arbete.  
 
32 % svarar att man inte alls eller i låg grad kan påverka deadlines och stopptider. Detta gäller 
framför allt administrativ personal.  
 
64 % svarar att man oftast kan prioritera i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras medan 14 
% d v s 6 lärare svarar att man inte alls eller i låg grad kan prioritera i vilken ordning 
arbetsuppgifter ska utföras. Detta svar är svårtolkat eftersom lärare är den personalgrupp som har 
störst frihet och möjlighet att prioritera sina arbetsuppgifter. Kan det vara så att man upplever att 
man inte kan får hjälp eller stöd med att prioritera sina arbetsuppgifter? 
 
 
LEDARSKAP 

73 %, 47 svarar att den närmsta chefen i hög/mycket hög grad har tydliga förväntningar på den 
anställde.  
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59 %, 38 svarar att man har regelbundna dialoger om arbetet med chefen medan 22 %, 14 
personer svarar inte alls eller i låg grad. 13 av svaren är från lärare. 
 
39 %, 21 svarar att chefen inte alls eller i låg grad tydliggör gränser för innehåll och omfattning 
av arbetsuppgifterna. 15 av svaren från lärare. 
 
30 %, 19 svarar att chefen inte alls eller i låg grad tar tag i och hanterar motsättningar och 
konflikter. 17 av svaren från lärare  
 
 
STÖD 

I frågorna kring vilket stöd man får på sin arbetsplats så finns det ett utvecklingsarbete att göra 
med anknytning till följande frågor 
• Arbetet är organiserat så att jag har möjlighet till samarbete med kollegor  
• Vi diskuterar öppet hur vi samarbetar på arbetsplatsen 
• Jag får regelbundet återkoppling på hur jag utfört mitt arbete 
 
 
KUNSKAPER OCH UTVECKLING 

På frågan om man har tillräckliga kunskaper och kompetens att utföra sina arbetsuppgifter svarar 
97 %, 61 personer att det har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter! 

29 %, 18 svarar att man inte alls eller i låg grad har möjlighet att delta i fortbildning och 
yrkesmässig utveckling. Av dessa är 11 lärare. Detta svar behöver genomlysas då alla lärare har 
20-50% av sin betalda arbetstid avsatt för fortbildning, forskning/utvecklingsarbete, eget övande, 
ämnesfördjupning etc.   

81 % har regelbundna utvecklingssamtal medan 52 % inte har en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 
 

ÅTERHÄMTNING 

När det gäller återhämtning finns en del svar på den negativa skalan när det handlar om  
att ta raster under arbetsdagen, att kunna koppla bort tankar kring arbetet under fritiden och att 
orka delta i någon form av aktivitet efter arbetstid 
 

ANDRA VIKTIGA FRÅGOR 

87 % upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla och har ett arbete som är fritt från hot och 
våld. Dock har 5 personer angett att arbetet inte är fritt från hot och våld 
 
21 %, 13 personer har svarat att de har upplevt kränkande särbehandling. 8 av dessa är lärare. 
 
När det handlar om diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier så har 84 % inte 
upplevt detta. Dock har 16 %, 10 personer upplevt trakasserier eller blivit diskriminerade pga 
kön, könsöverskridande identitet eller funktionsnedsättning. 
 
 
 
 
POSITIVA SVAR/FAKTORER 

Svaren är överlag väldigt positiva.  
- 97 % upplever att de har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter 
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- 88 % upplever de flesta arbetsuppgifter som meningsfulla 
- 80 % vet vilket ansvar man har och har även tillräckliga befogenheter för att ta ansvar för 

arbetet 
- 73 %, svarar att den närmsta chefen i hög/mycket hög grad har tydliga förväntningar på 

den anställde.  
- 59 %, svarar att man har regelbundna dialoger om arbetet med chefen. 

 
UTVECKLINGSOMRÅDEN 

- Nästan 50 % får inte regelbunden återkoppling på utfört arbete och har ingen individuell 
kompetensutvecklingsplan 

- 44 % kan inte alls eller i låg grad koppla bort tankar kring arbetet på fritiden och många 
orkar inte delta i någon aktivitet efter arbetstid 

- Ca 40 % svarar att närmsta chef inte alls eller i låg grad tydliggör gränser för innehåll 
och omfattning av arbetsuppgifter 

- 30 % upplever att närmsta chef inte tar tag i och hanterar motsättningar/konflikter 
 
 
SAMMANFATTNING 

Efter enkätanalys och samtalen med olika medarbetare så kan man konstatera att de flesta trivs 
och har en bra arbetsmiljö på MHM. Många svar är väldigt positiva men det finns också 
utvecklingsområden som måste arbetas vidare med. Dessa är 

- Se till att alla som kallas till utvecklingssamtal kommer samt att man upprättar en 
kompetensutvecklingsplan 

- Jobba mot kränkande särbehandling 
- Sätt in åtgärder för att minska stressen så att man kan koppla bort arbetet på fritiden 
- Konflikthantering 
- Återkoppling på utfört arbete 

 
I det påbörjade strategiska arbetet har en del åtgärder redan påbörjats 
 
 
EXEMPEL PÅ NYLIGEN GENOMFÖRDA ELLER PÅGÅENDE ÅTGÄRDER INOM 
ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ  
 

- genomlysning och utvärdering av verksamheten vid serviceenheten och 
teknikenheten 2016/17 som mynnade ut i en organisationsförändring utifrån 
enheternas och verksamhetens behov för att skapa bättre kontakt mellan enheterna, 
bättre arbetsmiljö, minskad sårbarhet, effektivisering samt ökad service  
 

- införandet av ”Helpdesk” för snabbare och bättre service på Teknik– och 
serviceenheten 
 

- diskussioner på fakultetsnivå gällande TA-personalens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter 

 
- pågående översyn av ansvarsområden och arbetsuppgifter för TA-personalen på 

MHM  
 

- avsatta medel i budgeten 2018 för riktadde fortbildningssatsningar för TA-personal 
och lärare på MHM 
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- framtagen plan för kompetensutveckling för lärare 
 

- översyn och förtydligande av varje lärares tjänsteplan dockat till omarbetningen av 
planeringsverktyget FileMaker.  

 
- konsultledd ledningsgruppsutveckling för att minska stressen, skapa bättre 

arbetsmiljö, effektivisera arbetet och öka kvaliteten 
 

- införandet av lärarkollegium för informella kollegiesamtal läsåret 17/18  
 

- genomförd genomlysning av kommunikationsvägar inom MHM med intern hemsida 
och ett internt kommunikativt verktyg  

 
- JÄM-gruppens fortsatta arbete med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på 

institutionen  
 

- årlig psykosociala skyddsrond i februari  
 

- fler stödfunktioner för studenterna har införts 
 

- regelbundna möten mellan studentkåren, prefektkansli, teknik & service sker 
 

- kommande läsår läggs ytterligare möten in i läsårsplanen för att få möjlighet att 
diskutera och kvalitetsutveckla utbildningarna 

 
 
Flera frågor kommer att lyftas i Utbildningnämnderna medan rena personliga trivsel- och 
personalfrågor ska tas upp vid utvecklings- och planeringssamtal eller vid andra möten 
som man avtalar med sin närmsta chef.  

 
 
 
 
 
 
Ann-Charlotte Carlén 
rektor 
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Svar/förtydligande på frågor från Lotta angående skrivelse från arbetsgrupp från 
Personaldag 24/10 2017 

Citat/fråga 1  
På personaldagen, 2017-10-24, framkom med all önskvärd tydlighet, det som vi enskilt 
hade uppfattat under flera år, nämligen ett behov av en översyn av både den psykosociala 
som den fysiska arbetsmiljön vid MHM. Översynen ska omfatta alla, både studenter, lärare 
och övrig personal. 
Vi ger här två exempel på den ökade arbetsbelastningen: 

• Lärarna har fått ett ökat antal studenter samt nya inriktningar.
• T/A ser en ökning av antalet arbetsuppgifter och krav på snabb service. Detta är en

trend som vi sett under många år.

Citat/fråga 2: 
Mot bakgrund av den breda representation arbetsgruppen utgjorde på personaldagen, 
hävdar vi att det som framkom är högst relevant att skolans styrelse och högst beslutande 
organ får ta del av. 
Skrivelsen skickas till IS eftersom indikationer på stress finns i hela organisationen. 
Vad gäller brist på kommunikation inom lärarkåren på ML uppfattar vi det dels som en 
organisationsfråga och dels som en prioriteringsfråga om hur man öppnar upp och 
möjliggör samarbete. 

Citat/fråga 3: 
Vi hänvisar till vår skrivelse där vi beskriver situationen och även har förslag till 
förändringar. 

Citat/fråga 4: 
Vi tycker att det är viktigt att styrelsen känner till detta, därför adresserar vi IS. 

Citat/fråga 5: 
Fler studenter och fler inriktningar ger mer administration. 

Citat/fråga 6: 
Vi behöver hjälp från en ledning för att kunna prioritera arbetsuppgifter samt hur vi ska 
samarbeta/arbeta smartare. 

Citat/fråga 7: 
Även här behövs hjälp från en ledning att utforma förslagsvis policydokument eller 
riktlinjer för verksamheten. Vi kan ta hjälp av vår strategiska plan för att se vad som är 
viktigt i en framtid. 
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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. 

Bilaga 6 c



3 

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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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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Till Institutionsstyrelsen 

Nya ledamöter i miljönämnden  

Miljönämnden ska ha 1–2 lärarrepresentanter. För närvarande är de Maria Hjorth och Håkan 
Rydin. Vi föreslår att Pär Moberg utses som ny lärarrepresentant och att han ersätter Håkan 
Rydin.  

Som gruppsuppleant föreslås Erik Berndalen. 

Malmö den 21/5 2018  

För miljönämnden  

Håkan Rydin  
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Till Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö 23/5 2018 

Förslag till kommande sammansättning av Gruppen för jämställdhet och likabehandling vid 
Musikhögskolan i Malmö 2018/19. 

Camilla Jonasson, ordförande, doktorand i Musikpedagogik 
Karin Savatovic-Thomasson, bibliotekarie, skyddsombud 
Karin Lindström, lärare ML 
Mattias Frisk, lärare ML 
Pär Moberg, lärare ML 
Almaz Yebio, lärare ML 
Lärarvakans Mu/Ky 
Rebecka Lassbo, informatör / administratör MuKy 
Sara Engblom, administratör ML 
Fabian Lemte, student ML 
Studentvakanser, 3 st 
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