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Nr
6

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

1 Mötets öppnande Ordftirande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Justeringsperson Till justeringsperson utsågs Ä,se Lugnér

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes med justeringen att flytta
fram Ärende 3 till punkten efter protokollen, då Berth
Lidebers kan ftiredra ärendet.

4 MEDDELANDENiINFORMATION

a) Information från Utbildningsnämnd och
Fakultetskansli, Staffan Storm

b) Information från Prefekten, Ann-Charlotte
Carlén

a) Utgår

b) Mark- och miljödomstolen lägger ner ärendet gällan-
de Y-konidoren med hänvisning till att Musikhögskolan
vidtagit åtgärder som gett önskad effekt gällande ljudö-
verhörning till ft)rskolan. Se bilaga 4 b. Ljudmätningar
kommer att genomforas i februari.

Fönsterbyte pågår i Y-korridoren. Detta ska ytterligare
forbättra såväl lj udöverhörning som inomhusklimat
(värme respektive kyla).

5 PROTOKOLL
a) Föresående institutionsstvrelseorotokoll
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-t2-19
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Nr
$

Arende, bilagor Föredragande, beslut

2018-12-05,bilaga5 a.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2018-l l-28, bilaga 5 c.

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 20 I 8- I 0-
l7 och 2018-11-2I,bilaga 5 d och 5 e

Förslag att hädanefter justera protokoll på varje sida och
markera med initialer. Protokollet läggs därefter till
handlingarna.

Ingetjusterat protokoll från 2018-l l-28

Protokollet läggs till handlingarna.

Protokoll från fakultetsstyrelsen bör läggas ut på
tens hemsida när de är justerade och klara. protokollet

till
6 I

Budget 2019
Bilaga 6 a

Budget beslutas ftir de gemensamma enhetema, efter
textjusteringar.

Ordfìirande går igenom kommentarer på grundutbild-
ningsbudgeten från de båda utbildningsnämnderna (bi-
laga 6 b).

Annette Bennvid ftiredrar budgeten ftjr ML som är nå-
got ftirändrad jämftirt med den i kallelsen utsända.
Tilläggen gäller kulturskoleklivet 567 tkr och Lin-
neaus Palme 500 tkr.
Budget beslutas ftir ML grundutbildningsmedel, efter
textjusteringar. Andringar i driftsbudgeten i musikpe-
dagogik där nyadatorer kommer att ingå i driften.
Textjustering och ändring av kostnader. Budget beslu-
tas ftir ML, fakultetsmedel.

Budget beslutas fÌir MUKY, grundutbildningsmedel,
efter textjusteringar. Budget beslutas ftjr MUKy, fa-
kultetsmedel, efter en textjustering.

für Körcentrum S beslutas en 6a.
7 Arende 2:

,4,rsredovisning 20 I 8.
IA

Beslut om årsredovisningen enligt bilaga 7 a.

8 -)

Befordringsärende
Bilaga I a

Berth Lideberg
Staffan Storm.

foredrar befordringsärendet gällande
Frågan lyfts om lönekostnader für en

professur i jämftirelse med ett lektorat, samt på vilket
sätt en befordran påverkar undervisningsvolymen. Mu-
sikhögskolan har som institution fijrhållandevis fr pro-
fessorer vilket motiverar befordran då det är önskvärt.
Befordringsärendet lor Staffan Storm från lektortill
professor har tillstyrkts av Utbildningsnämnden vid
MUKY. Institutionsstyrelsen tillstyrker också att ären-
det går vidare till Konstnärliga fakultetsstyrelsen für

och
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Sammanträdesdatum
20t8-t2-19

3

Nr
a

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

9 JämlikhelArbetsmilj ö/Hållbar utveckling.

10 Övriga ärenden. Institutionsstyrelsen beslutar att adj ungera Johan
Laursen som suppleant ftir Mikael Olofsson i Institut-
ionssWrelsen under Mikaels fÌiräldralediehet.

11 Kommande möten: 30 januari,2T februari ut-
går och ersätts av 13 mars. Därefter möten 3

april och 29 mai2019 kl. 15-17.30.

Förslag: Inbjudningar i Outlook für mötestider

Vid protokollet Justerat
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Astrid Ann-Charlotte Carlén Åse Lugnér
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Miliönåimnden
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istrator Mark- och M . TVX

Charlotte Andersson < charlotte.andersson@tragardh.se >

den 4 december 2018 11:06
Regístrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX

SV: M 2387-18

Från:
Skickat:
Till:
limne:

Gharlotte Andersson
Advokat, partner
Mobil: +46 709 46 82 83

Trägárdh Advokatbyrå

Anna Lindhs Plats 4, Malmö
Box 345, SE 201 23 Malmö
+46 40 665 56 00
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Ang. överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut av den 5 april 2018; dnr 5A5-1272-2018

I enlighet med mark- och miljödomstolens föreläggande om yttrande av den 3 december 201,8 târ jag härmed, i

egenskap av ombud för Lunds universitet (nedan "LU"l, återkomma enligt nedan.

Som framgår av miljönämndens beslut av den 29 oktober 201.8, dnr 2076-06847, upphävs miljönämndens beslut av
den 12 december 20t7,5173, mot Musikhögskolan i Malmö {LU) i sin helhet när förstnämnda beslut vinner laga
kraft. Då beslutet nu vunnit laga kraft har det beslut som ligger till grund för mark- och miljödomstolens prövning
numera upphävts. Det finns således inte längre någon anledning att påkalla mark- och miljödomstolens prövníng av
saken. LU återkallar med anledning härav s¡tt överklãgande. Återkallelsen förutsätter att vardera parten står sina
rättegå ngskostnader.

Detta yttrande har endast översänts per e-post

Med vänlig hälsning,
VÆG¡O TNGSRATT

/y

*t< ¿t'^

Vävaregatan 21, Lund
B,ox1246, SE 221 05 Lund

+46 46 12 40 30

Trägårdh Advokatbyrå AB - Reg. nr. 556646-5786, www.tragardh.se
This e-mail, which is being sent from a law firm, is confidentiaf and may contain legally privileged information. lf you are not the intended recipient,
please inform the sender immediately by reply e-mail and delete th¡s e-mail includíng any attachments. All personal data received by Trägårdh
Advokatbyrå AB will be processed in accordance with our Personal Data Policy. The curent version can be found on our website.

Från: Regístrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX [mailto:mmd.vaxjo@dom.se]
Skickat: den 3 december 2018 09:04
Till: Charlotte Andersson <cha rlotte.ande rsson @traga rdh.se>
Ämne: M 2387-18

Med väntig hälsning

Registrator/Nanny
Växjö tingsrätt

VÄXJö TINGSRiiTT

2418-12-04
/rt 2387-18

3:1

INKOM:

¡IÅLNR:

0470 - 56 01 00.vaxio.tinesrâtt@dom,se.Postadress:BoxB1,35103Växjö.BesöksadresslKungsgatanS.Fax:-.www.v¿x'iotinqsratt.domstol.se
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  Bilaga 6b 

Kommentarer på Musikhögskolans budget för 2019 från utbildningsnämnderna  
2018-12-18 
 
 
Musiklärarutbildningen 
UN biföll budgetförslaget enligt bilagorna. UN efterlyser kommentarer eller poster i budget 
för att följa upp den strategiska planen ekonomiskt. 
 
 
 
 
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna 
UN uttrycker stor oro för att kostnaderna för löneökningar inte kompenseras, vilket drabbar 
grundutbildningen. Ovissheten om hur stort utbildningsuppdraget är gör det svårt att fastställa 
en budget. 
 
UN vill betona att beräkningsmodellen för fördelning inom fakulteten slår mycket hårt mot 
MUKY. UN har svårt att förstå hur beräkningsmodellen har kunnat godkännas och ställer sig 
bakom reservationen som representanter från Musikhögskolan uttryckte mot 
beräkningsmodellen när den antogs av fakultetsstyrelsen. 
 
UN önskar en översyn av de fakultetsgemensamma kostnaderna, eftersom Musikhögskolan 
missgynnas av fakultetens nya fördelningsmodell. 
Med dessa kommentarer tillstyrker UN budgeten. 
 



 

Postadress Box8203, 200 41 Malmö  Besöksadress Ystadvägen 25, Malmö  Telefon 040-32 54 50,  046-222 00 00 
E-post info@mhm.lu.se  Webbadress www.mhm.lu.se 

Musikhögskolan i  Malmö 

Årsredovisning 2018 från Musikhögskolan i Malmö 

Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna 

Under 2018 har Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna deltagit i en 
utbildningsgranskning genomförd av MusiQuE, ett europeisk kvalitetssäkrings- och 
utvärderingssystem med särskild inriktning på utvärdering av högre musikutbildning. 
Granskningen inkluderade intervjuer med lärare, studenter och ledning samt besök i 
olika delar av verksamheten. 

Samarbetet med Malmö Opera och masterutbildningen i Musikdramatik – Sång 
fortsätter. En ny grupp unga lovande operasångare ges här möjlighet att utvecklas 
musikaliskt och dramatiskt i operahuset – en för Sverige helt unik utbildning på högsta 
konstnärliga nivå. 

Vid Musikhögskolan har samarbetet med regionens konsertscener fördjupats. Grupper 
och ensemblekonstellationer inom olika genrer har framträtt på Malmö Live, i Tivolis 
Konsertsal, Dunkers kulturhus, Musikhuset Aarhus, Helsingborgs, Växjös och 
Jönköpings konserthus. Likaså har samarbetet med Musik i Syd stärkts genom 
medverkan i den stora satsningen Malmö Chamber Music. 

Foto: Musikhögskolans Symfoniorkester vid konsert på Malmö Live. 

12 NOVEMBER 2018 

Till  
Konstnärliga fakultetskansliet vid 
Lunds universitet 

1 ÅRSREDOVISNING 2018 

Diarienummer 

Bilaga 7a
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Konstnärlig forskning i musik 
I augusti var Konstnärliga fakulteten värd för den årliga nordiska akademien för 
konstnärlig forskning, SAAR, under ledning av Stefan Östersjö, docent vid 
Musikhögskolan. Detta är ett viktigt tvärdisciplinärt forum för konstnärliga 
doktorandutbildningar i Norden.  
 
Under det gångna året har doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i Musik, i 
samarbete med musikvetenskapen i Lund, hållit en serie seminarier om audio papers,  
en ny publikationsform inom musikforskningen. Detta utvecklingsarbete mynnar ut i en 
internationell konferens på Inter Arts Center den 10-11 december. Presentationer från 
konferensen går sedan vidare till peer review för publicering i den musikvetenskapliga 
tidskriften Seismograf.  
 

 
 
Bildtext: Deltagare vid SAAR 2018 under ett platsspecifikt performance vid Limhamns kalkbrott.  
Foto: Stefan Östersjö 
 
Musiklärarutbildningen 
Under 2018 fick fakulteten och ämneslärarutbildningen i musik, uppdraget från 
regeringen att utveckla en ny kulturskolepedagogutbildning. I detta arbete har 
Musikhögskolan stärkt samarbetena med kulturskolorna i södra Sverige och med 
spetsutbildningarna på de fyra gymnasieskolor vi samarbetar med. Under året har 
rekryteringsinsatser med den nystartade inriktningen ”Genrefri sång” fullföljts. Vidare 
har kommande rekryteringsbehov analyserats där även nya inriktningar diskuteras inför 
antagning 2020.  
 
Musiklärarutbildningen deltar aktivt i nätverk med förutbildningar vid nationella möten 
och årliga konferenser tillsammans med våra viktigaste förutbildningsinstanser. Vi 
deltar också i ett nationellt lärarutbildningskonvent tillsammans med andra lärosäten 
med lärarutbildning. 
 
Musiklärarutbildningen har startat ett samarbetsprojekt med Musikhögskolorna i 
Kristiansand (NO) och Aarhus (DK) – ett projekt som avser att stärka 
genusmedvetenheten i musikutbildningar vid våra lärosäten. 2018 beviljades vi 
Nordpulsmedel och planerar nu den första konferensen i Kristiansand 2019. 
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Musikpedagogisk forskning  

Under vårterminen  hölls tre 50%-seminarier kring doktorandernas avhandlingsarbeten 
med opponenter från Norge, Sverige och USA/Norge. Markus Tullberg försvarade sin 
licentiatavhandling, Timber and Timbre: Affordances of the Simple-System Flute. 
Seniora forskare och doktorander presenterade sin forskning vid International Society 
of Music Education (ISME) konferensen i Baku, liksom vid förkonferenserna MISTEC 
i Prag och vid Policy Commission i München. Professor Eva Sæther valdes in i styrelsen 
för ISME. Under hösten lanserades två böcker vars innehåll präglas av interkulturell 
musikpedagogisk forskning.  
 
I samarbete med den utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet drivs 
arbete kring praxisnära skolforskning.  
 

 
 
Bildtext: David Johnson presenterar boken Confluence  - perspectives from an intercultural music 
exchange in Nepal vid ISME-konferensen i Baku. Foto: Eva Saether  
 
Internationalisering   

Musikhögskolan arbetar aktivt med internationalisering både på hemmaplan och 
utomlands. Musikerutbildningen har en stor andel internationella studenter genom 
internationella master- och kandidatprogram och Musiklärarutbildningen har 
internationella samarbetsprojekt bl a inom U21 där Hongkong University och 
University of Aukland har kopierat en av musiklärarutbildningens UVK-kurser och där 
studenterna arbetar tillsammans i ett globalt peer review projekt.  
 
Den stora europeiska konferensen med 350 representanter från 30 deltagande länder 
inom nätverket European Association for Music in Schools (EAS) förbereds inför 
genomförande i maj 2019 där Musikhögskolan är värd.   
 
Mobiliteten av lärare och studenter är omfattande, också med gästande internationella 
forskare och doktorander. Erasmus+ har använts av lärare och TA-anställda för 
fortbildning och för att utveckla student- och lärarmobilitet. 
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Musikhögskolan har också inlett ett samarbete med ”Music Confucius Institute” vid Det 
Kungliga Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn samt tagit emot en delegation 
från Central Conservatory of Music in Beijing, Kina. 
 

Körcentrum Syd 

Flera samarbeten har ägt rum under 2018 med bl a följande organisationer; 
Dirigentkurser och Lunds Körfestival i samarbete med Musik i Syd, deltagande i 
Helsingborgs körfestival, Musikhögskolans Flickkör i samarbete med Malmö 
Kulturskola, utgivning av ny körmusik med Ejeby förlag samt notläsningskurser för 
körsångare och 10 seminarier inom körområdet. 
 

 
Bildtext: Lärarna vid Dirigent- och körledarkurserna 6 - 12 augusti på Musikhögskolan i Malmö.  
Från vänster: Erik Westberg, Anne Johansson, Helene Stureborg, Agneta Sköld och Peder Karlsson.  
 
Miljöarbete 

Musikhögskolan bedriver ett systematiskt miljöarbete genom Miljönämnden och blev 
2018 miljödiplomerad av Lunds universitet. Åtgärder som genomförts är bl a 
närvarostyrd belysning och LED-lampor, solceller på taket, källsortering, inköp av 
begagnade möbler istället för nya, översyn av tjänsteresor och minskat kopierande.  
 

 
 
Jämställdhetsarbete 

Musikhögskolans strategiska arbete med jämställdhets-, likabehandlings- och 
mångfaldsfrågor har fått ett större fokus under det gångna året. Nämnden för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald vid institutionen arbetar utifrån ett 
intersektionellt perspektiv med att utveckla, uppdatera, informera och sprida 
institutionens strategiska och långsiktiga arbete med jämställdhet och likabehandling, 
samt verka för ömsesidig tolerans och respekt. Arbetet sker med utgångspunkt i FN:s 
Agenda 2030, Lunds universitets Ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling 
och den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten.  
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Utbildningsnämnden vid Musiker-

/kyrkom usikerutbild n inga rna

och

lnstitutionsstyrelsen vid Musikhögs-
kolan i Malmö

Befordringsärende

Musikhögskolan har en tydlig strategi för kompetensförsörjning av personal. I

Musikhögskolans strategiska plan framhålls vikten av att ge stöd åt personal till
fortbildning och kompetensutveckling. I det ingår att avsätta såväl tid som eko-
nomiska resurser till olika former av kompetensutveckling, utvecklingsarbeten
och forskning beroende på befattning och funktion. För att stärka och utveckla
den konstnärliga och pedagogiska miljön vid våra utbildningar är det därför
värdefullt att våra lärare ges meriteringsmöjligheter, dels på ett personligt plan
för att stärka den egna kompetensen, men också för att säkra och utveckla kva-
liteten i grundutbildningarna och i forskarutbildningen.

Staffan Storm önskar göra en befordran från lektor till professor. Han har en
anställning som lektor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i

Malmö sedan 201.L.lnom sin anställning har Staffan bedrivit flera utvecklings-
arbeten och är idag en välrenommerad tonsättare nationellt och internationellt
Verkförteckningen omfattar bland annat ett stort antal kammarmusik-, vokal-
och orkesterverk. För att utveckla och stärka fältet musikteorioch komposition,
finner undertecknade att institutionen behöver en professor som förutom
konstnärligt och pedagogiskt arbete inom ämnesområdet komposition, också
kan stärka det musikteoretiska fältet inom "musik och samhälle" samt "form-
och stru ktu ranalys" vid M usiker- och kyrkom usi kerutbi ldn i ngarna.

Ärendet om befordringsansökan behandlas i enlighet med den Konstnärliga
fakultetens och Musikhögskolans delegationsordningar. Utbildningsnämnden
har en rådgivande/beredande funktion inför beslut i lnstitutionsstyrelsen.
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar sedan om prövning av ansökan om
befordran till anställning som professor, på förslag från lnstitutionsstyrelsen.
Dekan beslutar om att efter förslag från lärarförslagsnämnden (LFN) föreslå
rektor vid Lunds universitet att besluta om anställning av professor. Detta gäl-
ler även förslag till beslut om eller avslag på ansökan om befordran.

Posfadress Musikhögskolan I Malmö 8ox8203, 200 41 Malmö 8esöksadressYstadvägen 25, Malmö
Telefon växel 040-32 54 50, Telefon direkt 040-32 54 73, Mobil 0707-509 409 E-posf lotta.eaden(@mhm.lu.se Webbadress www.mhm.lu.se
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Undertecknade stöder Staffan Storms befordringsansökan från lektor till pro-

fessor vid Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och planerar att avsätta
medel för detta i kommande budget om förslaget tillstyrkes av lnstitutionssty-
relsen. lnstitutionens behov av undervisning och forskning inom ämnesområ-

det samt finansieringsmöjligheter skall vägas in vid bedömningen. lnstitutionen
antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten, lärarförslags-

nämnden och sakkunnigbedömning) eller avslår.

Det är viktigt att notera att Utbildningsnämnden och lnstitutionsstyrelsen inte
gör en sakkunnigbedömning.

,Cfu.Ld{t6,L
Ann-Charlotte Carlén - Rektor Berth Li rg- ef


