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Institutionsstyrelsen Musikhögskolan i 

Malmö. 

 

Närvarande ordinarie ledamöter:  

Staffan Storm Ordförande  

Cecilia Kjelldén Lärare 

Britta Johansson Lärare 

Björn-Tryggve Johansson Lärare 

Håkan Rydin Lärare 

Pia Bygdéus  Doktorand  

Ove Torstensson T/A personal 

Hanna Remle Studeranderepresentant 

Övriga:  

Ewa Stolth Minarik 

 

Malin Björnmarker 

Föredragande §4 Budgetförutsättningar samt 

Kvartalsrapport 

Sekreterare 

Frånvarande: 

Maria Becker Gruvstedt 

Ann-Krestin Vernersson 

 

Lärare 

Lärare 

Ärende: 

§1 Föredragningslista 

 

 

 

§2 Val av justeringsperson 

 

Beslut: 

Dagordningen godkändes med ett tillägg under §6  

Ändrad tjänstebenämning samt två tillägg under 

§8 Övriga frågor. 

 

Pia Bygdéus utses att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

§3  

Föregående protokoll Institutionsstyrelsen 

 

Läggs till handlingarna. 

Föregående protokoll Musiker- och 

kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd 

 

Läggs till handlingarna. 
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Förgående protokoll Musiklärarutbildningens 

Utbildningsnämnd 

 

 

 

 

§4 Information/meddelanden. 

Kvartalsrapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetförutsättningar 

 

 

 

 

 

Rapport om årlig uppföljning av Systematiskt 

arbetsmiljöarbete samt om arbetet med 2012 års 

version. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5:1 IS ser vikten av att utbildningarna involveras i 

ett tidigt skede i budgetprocessen. Läggs till 

handlingarna. 

 

 

 

Ewa Stolth Minarik redogjorde för andra kvartalet 

2011. Handlingarna till § 4 och 5 delades ut till 

ledamöterna vid sittande möte. Hög 

arbetsbelastning har lett till arbetet försenats. 

Prognosen är ett underskott enligt budget. Detta är 

en av återgärderna för att få ned 

myndighetskapitalet. Musiker- och 

kyrkomusikerutbildningarna visar nu ett betydligt 

mindre underskott. Bilaga 1 

 

Ewa Stolth Minarik redogjorde för 

budgetförutsättningarna. Bilaga 2 

 

 

 

 

Rapport från uppföljningsmöte 2 november med 

Klaes Nordström, Lunds universitet 

skyddsingenjör, samt Staffan Storm, Anna 

Cronberg och Mats Lindstrand. En ny punkt, 

riskanalys, har tillkommit i checklistan. Punkten 

riskanalys innehåller t ex: Brand och 

utrymningsskydd, ekonomi, rekrytering, 

pensioneringar etc. 

Andra punkter som också diskuterades är: 

Inomhusklimat, psykosocial kartläggning, 

brandskyddskontroll, planerad utbildning i 

brandskydd (17 februari 2012), 
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Val av skyddsombud för ny mandatperiod 

 

 

 

 

Strategisk plan för Lunds universitet 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

§5 Förslag till handläggning av befordringsärenden 
vid Musikhögskolan i Malmö 
 

 

 

 

 

 

 

§6 a) Inkommen skrivelse angående ändrad 

tjänstebenämning från Carl-Axel Andersson 

b) Anhållan om preciserad ämnesbenämning vid 

ansökan om befordran till professor, inkommen 

skrivelse från Sven Kristersson, Bilaga 3 

utrymningsövning, belysning i X-200 korridoren 

samt skapande av en anhöriglista över samtliga 

anställda på Musikhögskolan. 

 

 

 

Ny mandatperiod för skyddsombud från och med 

årsskiftet. Institutionen anordnar val i samarbete 

med de fackliga organisationerna.  Valbar är 

fackligt ansluten.   

 

Ett förslag på ny strategisk plan 2012-2014 

utarbetats vid Lunds universitet. 

Institutionsstyrelsen önskade betona det 

konstnärliga perspektivet starkare i några 

formuleringar. Styrelsen ställde sig även frågande 

till varför man lyfter fram ett latinskt citat, 

eftersom detta kan betraktas som exkluderande. 

 

 

 

 

Beslut: Efter ett tillägg i meningen  

”utbildningsledaren skriver därefter, i samråd med 

prefekt och utbildningsnämnd, ett yttrande till 

institutionsstyrelsen om att en befordringsansökan har 

institutionens stöd” stöder Institutionsstyrelsen 

förslaget till ny handläggning av 

befordringsärenden. 

 

Beslut: Institutionsstyrelsen stöder förslaget. 

 

Beslut: Institutionsstyrelsen bordlägger ärendet 

tills nästa sammanträde den 7 december 2011. 
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§7 Jämlikhet 

 

 

 

 

 

§8 Övriga frågor 

a) Rekrytering av ny prefekt och dekan 

 

 

 

 

b) Gränsöverskridande samverkan på 

musikerutbildningarna 

 

c) Pedagogikutbildning för studenter på 

musikerutbildningen 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Malin Björnmarker 

Inga ärenden att ta upp. 

 

 

 

 

 

Inga nyheter finns kring rekryteringen av ny 

prefekt. Processen att söka ny dekan har påbörjats. 

En valberedning är vald och den har nu berett all 

personal möjlighet att inkomma med namnförslag. 

 

 

För att bättre kunna förbereda studenterna för den 

framtida arbetsmarknadens behov förslås mer 

gränsöverskridande samarbete mellan t ex sångare 

och pianister. Även behovet av fler kurser i 

pedagogik för musiker uppmärksammades. 

Institutionsstyrelsen önskar att dessa frågor riktas 

till Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas 

utbildningsnämnd. 

 

 

 

Ordförande                  Justerare 

 

 

Staffan Storm             Pia Bygdéus 

 


