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I Mötets öppnande. 

2 J usteringsperson. 

3 Fastställande av dagordning. 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 

Rektor 
Lärare 
Lärare 
Lärare 
Lärare 

PROTOKOLL STYR 2019/267 
Sammanträdesdatum 
2019-01-30 

Studeranderepresentant, ML 
Studeranderepresentant, MU/KY 
TA-personal
Lärare 
Doktorand 
Lärare 

Sekreterare 
Prodekan 
Administrativ chef 

Lärare 
Lärare 
TA-personal 
TA-personal (adjungerad) 

Beslut. diskussion 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Till justeringsperson utsågs Adriana Di Lorenzo Tillborg. 

Dagordningen fastställdes. 

a.) Information från Utbildningsnämnd 01.:h Allmän information 

Fakultetskansli, Staffan Stonn Kulturskoleklivet 
Bisysslor - rektor vid LU har tagit fram nya föreskrifter 
( 1 /2-19) för anmälan av bisysslor. Anmälan ska ske årli-
gen. 

K valitetsutvärdering - rapporten från MusiQuE är snart 
klar. Preliminär version har inkommit till MHM för in-
hämtande av synpunkter. MHM kommer att återkoppla 
till granskarna före publicering av resultatet. 

Kansliet och KFS 
Jiimlikhetsbokslut för 2018 llir Konstnärliga fakulteten 
håller på att sammanställas. 
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Nr
ô

Ãrende, bilagor Föredragande, beslut

b) Bokslut 2018, Annette Bennvid, Ann-
Charlotte Carlén.

c) Körcentrum Syds verksamhet, Lena
Ekmau-Frisk. Bilaga 3a oclr 3b

d) Information från Prefekten, Ann-Char-
lotte Carlén

Vid senaste KFS fastställdes totalbudgeten ftir 2019.
Samlokaliseringsprocessen - två workshops har
hållits på fakulteten i december; mer info fïnns på
hemsidan.

Fakultetsgemensam dag har flyttats till2'1/2
kl.l5-18, Mer information kommer.

Utbildníngsnlimnden
- påminnelse om den Högskolepedagogiska utvecklings-
konferensen 7/1 I
- Simon Bates är inbjuden av LU som gåistftireläsare om
e-lärande och utbildning. Besöker UN vid LU 6 mars,
men redan dagen innan håller han ett öppet anfürande
- Revideringen av rättighetslistan ftir studenter har pågått
i två år. Efter smärre justeringar kommer den nya
"Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar" att
överlämnas till rektor ftr beslut.
- Ny Handläggningsordning ftir inrättande och avveckl-
ing av utbildning är beslutad.

Musikhögskolans intäkter har ökal i ftirhållande till bud-
get tack vare fler externa projekt. Budget och utfall lig-
ger ganska nåira varandra med undantag ftir upplupna
kostnader ftir semester, vilket gett ett negativt resultat
für år 20 1 8. Driftkostnaderna är också högre åin budgete-
rat vilket beror på ökade kostnader i samband med ut-
vecklandet av planeringsverktyget FileMaker.

Institutionsstyrelsen informerades om Körcentrum Syds
verksamhet. Verksamhetsberättelse tör 2{J I I och verk-
samhetsplan fór 2019 finns som bilagor.

Kort information gavs om hur MHM arbetar med samlo-
kaliseringen.

Hedersdoktor. Föna årets hedersdoktorskandidat ftir
THM blev inte av då den blivande hedersdoktorn inte
kunde närvara vid själva promoveringen, varpå dekan
beslutat att THM utser en hedersdoktor 2019 istället. Det
innebåir att MHM:s tilltänkta hedersdoktor 2019 inte kan
utses enligt det regelverk och den turordning som tagits
fram.

StudentutvÈirderingen som Lunds universitet genomfört
med namnet Studentbarometern är nu sammanställd och

av resultatet kommer att ske.klar. En
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Ä,rende, bilagor Föredragande, beslut

Fem jämställdhetsansökningar har lämnats in. De sökta
medlen är tänkta att delfinansiera gästlärare, gästprofbs-
sorer, fortbildning till kvinnliga dirigenter, olika sats-
ningar für att få. fler kvinnor att söka kompositionsut-
bildningarna m.m.

5 PROTOKOLL

a) Föregående institutionssfyrelsepro-
tokoll 20 1 8-1 2-19, bilaga 5 u

b) Protokoll från Utbildningsnåimnden
Mn/Ky 2018-12-18, bilaga 5 b

c) Protokoll från Utbildningsnämnden
ML 2018-12-19, bilaga 5 c

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2018-12-12

e) Protokoll från forskarutbildnings-
nämnden 2018-12-19

En kommentar lämnades att ordet "professur" bör benäm-
nas professorsanställning.

Diskussion om möteskallelser via Outlook. Inbjudan till
institutionsstyrelsemötena kompletteras fort sättningsvis
även via Outlook.

Protokollet lades dâ?efter till handlingama,

Protokollet lades till handlingarna.

Protokollet lades ti I I handlingama,

Justerat protokoll ännu ej tillgängligt.

Justerat protokoll åinnu ej tillgängligt.

6 ,¿lrende l:
Investeringsplaner, Birgit Jakobsson, bilaga
6 a&,6 b

Förslag till beslut: enligt bilaga 6 a. Beslöts utan änd-
ringar efter bakgrundsbeskrivning och diskussion.

7 Äre4de 2:
Delegationsordning, Birgif Jakobsson, bilaga
7a&7b

Förslag till beslut; enligf bilaga 7 a. Fakultetsstyrelsen
har beslutat om en ny delegationsordning vilket inneb?ir
fdråindringar på institutionsnivå. Dessutom har Musik-
högskolan anställt en administrativ chef som tillkommit
i delegationsordningen.

Föres lagen delegati onsordni ng ñ lj er fakultetens motsva-
rande dokuments struktur.

Delegationsordningen beslöts enligt bilaga 7 a, med fttl-
jande tillägg.

Konsekvent tvpsnitt.

ô€ ,{æ Ñ



LLTNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyre I sen

PROTOKOLL
Sammanfiädesdatum
20r9-01-30

4

Nr
Ò

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

Vid protokollet " Justerat

&na--Q¿a¿þ'p &ç,rø*
Ola Elleström Ann-Charlotte Carlén Adriana Di Lorenzo

Beskrivning hur olika avsnitt åir uppställda.
Förfydligande om tillägg ftir just Musikhögsko-
lan.
Ordet utseende ska bytæ mot tillsättande (2 stäl-
len)
Några ytterligare språkliga korrigeringar.

I Ärende 3:
"Welcome to the Malmö Academv
sic!", fun-q¡arlotte Carlén, bilagä

of Mu-
8a&8b

Förslag till beslut: enligt bilaga I a

Beslöts enligt ftirslag med ldljande tillägg:

Utropstecken i rubrik utgår.
Mening om universitetet formuleras: "The vi-
sion of Lund University is to be a world
class. . ."
Några ytterligare stavfel och språkliga formule-
ringar korrigeras.

9 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Håll bar utveckl ing.,
Adriana Di Lorenzo Tillborg

Styrelsen diskuterade mötestider som ligger sent på ef'-
tetmiddagen och vad det innebär utiffin ett j?imlikhets-
perspektiv (bamhåimtning m.m). Asikter som framftir-
des:
Det är problematiskt att byta mötestider utifran hur
undervisning ligger i schemat. Altemativet är att ha
undervisningsfritt under några timmar, men då uppstår
andra problem",
Effektivare möten med tidigare slut åir kanske en [ös-
ning? Eller fler och kortare möten?

10 Õvriga ilrenden Inga övriga ärenden.

t1 Kommande möten 13 mars, 3 april, 29 maj
2019 kl. 1s-17.30.



 

KALLELSE 
2019-01-23 

 
 
 
 
 

INSTITUTIONSSTYRELSEN 
 
 

Kallelse 
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 30 januari 2019 
kl. 15.00 – 17.30 i X209. 

 
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/f6jyxovykknglbmiqxkyqnpb7a2gm1tr 

 
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se. 

 
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid. 

 
Ola Elleström – mötessekreterare 

 
Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut 

1 Mötets öppnande.  

2 Justeringsperson.  

3 Fastställande av dagordning.  

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 

a) Information från Utbildningsnämnd och Fa- 
kultetskansli, Staffan Storm 

 
b) Bokslut 2018, Annette Bennvud, Ann-
Charlotte Carlén 

 
c) Körcentrum Syds verksamhet, Lena 
Ekman-Frisk. Bilaga 3 a & 3 b 

 
d)  Information från Prefekten, Ann-
Charlotte Carlén 

 

 
 

a) Information 
 
 

b) Information  
 

 
c) Information 

 
 

d) Information 

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll 
2018-12-19, bilaga 5 a. 

 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 

  2018-12-18, bilaga 5 b 
 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2018-12-19, bilaga 5 c 

 
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 
2018-12-12, bilaga 5 d 

 
 
 
 
 



e) Protokoll från forskarutbildnings-
nämnden 2018-12-19, bilaga 5 e 

6 Ärende 1: 
Investeringsplaner, Birgit Jakobsson, bilaga 7 a 
& 7 b 

Förslag till beslut: enligt bilaga 7 a 
 

7 
 

Ärende 2: 
Delegationsordning, Ann-Charlotte Carlén, 
bilaga 8 a & 8 b 

Förslag till beslut: enligt 
bilaga 8 a 

8 Ärende 3: 
"Welcome to the Malmö Academy of Music!, 
Ann-Charlotte Carlén, bilaga 9 a & 9 b 
 

  Förslag till beslut: enligt bilaga 9 a 

9 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling, 
Adriana Di Lorenzo Tillborg 
 

  Diskussion    
   

10 Övriga ärenden  

11 Kommande möten: 13 mars,  3 april, 29 maj 
2019 kl. 15-17.30. 
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Sändlista 
Ordinarie ledamöter 
Ann-Charlotte Carlén, lärare, 
ordförande 
Conny Antonov, lärare 
Maria Becker Gruvstedt, lärare 
Lena Ekman Frisk, lärare 
Björn-Tryggve Johansson, 
lärare 
Karin Johansson, lärare 
Magnus Lindén, lärare 
Adriana Di Lorenzo Tillborg, 
doktorand 
Åse Lugnér, TA-personal 
Axel Andersson, Studerandere- 
presentant 
Mirza Kucukovic, Studerande- 
representant 

 
Suppleanter 
Mats Edén, lärare 
Anders Hallbäck, lärare 
Hans Hellsten, lärare 
Johan Laursen, TA-personal 

 
Övriga 
Håkan Andersson 
Lars Andersson 
Joakim Barfalk 
Annette Bennvid 
Erik Berndalen 
Ola Elleström 
Sara Engblom 
Magnus Ericsson 
Mattias Frisk 
Lennart Gruvstedt 
Karin Göransson 
Elisabeth Hamnede Melander 
Daniel Hjorth 
Mattias Hjorth 
Anna Houmann 
Ann-Sofi Härstedt 

 
Övriga, fortsättning 
Anders Johnsson 
Sara Karlsson 
Berth Lideberg 
Eva Lundgren 
Anna Lyrevik 
Pär Moberg 
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren 
Anders Rydlöv 
Karin Savatovic Thomasson 
Staffan Storm 
Eva Saether 
Ove Torstensson 
Hamidullah Turab 
Marie Wall Almquist 
Samuli Örnströmer 
Stefan Östersjö 



Bilaga 3a) Verksamhetsberättelse 2018 

Körcentrum Syd  
Musikhögskolan i Malmö 
Lunds universitet  

Inledning 
Nedanstående verksamhetsberättelse för år 2018 har fastställts av Körcentrum Syds 
styrelse, 2019-01-21.  
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet. I Körcentrum 
Syds styrelse var följande institutioner representerade under 2018: Lunds Universitet 
med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Musik i Syd 
samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser 
för att utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre 
fokusområdena: utbildning, utvecklings/konsertprojekt och körforskning. 

UTBILDNING 

Dirigent- och körledarkurser 
De nationella dirigent- och körledarkurser ägde rum 6-12 augusti 2018 och gick 
därmed in på sitt elfte år i Malmö. 2018 genomfördes kurserna på Musikhögskolan i 
Malmö. Kurserna arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har 
ett delat ägarskap. Medarrangörer var Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen 
Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Musikhögskolan i Malmö, Sensus riksförbund samt 
Kulturens.  Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller 
regelbunden kontakt med representanter för de nationella körförbunden. 
2018 års lärare och kursspår: 

● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld
● Kurs B (fortsättningsnivå): Helene Stureborg
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg
● Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson
● Kurs K (afro- europeiska körgenrer): Peder Karlsson

Seminarier 
Körcentrum Syd fortsatte med sin sedvanliga seminarieserie under 2018 dit både 
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade deltog.  



23/1 - Körforskningsseminarium: moderator: Karin Johansson, presentatörer: Pia 
Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson, David Johnson och David Sarosi. 
15/2 - Kompositionsseminarium: Kjell Perder 
16/3 - Kompositionsseminarium: Kjell Perder 
11/5 - Svensk körrepertoarpresentation vid den internationella körfestivalen i 
Helsingborg, arrangerad av Interkultur: Helene Stureborg, presentatör 
10/8 - Seminarium med Peder Karlsson i samband med Dirigent- och 
körledarkurserna 
11/8 - Seminarium med Agneta Sköld i samband med Dirigent- och körledarkurserna 
8/10 - Peder Karlsson i samarbete med Bilda 
9/10 - Inspirationsseminarium kring körforskning för musikhögskolestudenter Karin 
Johansson, Lena Ekman Frisk och Mattias Svensson. 
19/10 - Seminarium med Alexander Einarsson, Monica Dominique och Stina Ekblad i 
samband med konserten “Minnets Madrigal” 
 
Kurs i grundläggande notläsning för körsångare 
Våren 2018 genomförde Körcentrum Syd, i samarbete med Sveriges körförbund och 
studieförbundet Kulturens, en kurs med fem kursträffar i grundläggande notläsning 
med Erik Berndalen som lärare. Kurserna är ett direkt resultat av förslagen som 
framkom under 2017 års hearing. 19 personer deltog i kursen.  
 
Programutbildning och fristående kurser 
Inom gymnasielärarutbildningen erbjuds möjligheter för studenter att välja 
tillvalskurser med körinriktning på Musikhögskolan i Malmö. 2018 var det ovanligt 
många studenter som gjorde detta och gruppen med körledarprofil utgjordes av 20 
studenter. Flera fristående kurser annonserades under våren med start hösten 2018, 
bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och 
ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkade i olika 
evenemang som Körcentrum Syd organiserade. Vid Odeum i Lund gavs också ett 
antal fristående kurser med körinriktning. 
 
Musikhögskolans Flickkör 
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö. 
Körcentrum Syd bidrar hädanefter med tidsbegränsat ekonomiskt stöd enligt 
underskrivet samarbetsavtal samt musikalisk och pedagogisk handledning till körens 
nya dirigent Sabina Zweiacker. Samarbetsavtalet innebär också att Musikhögskolan 
garanteras möjlighet att organisera praktik i kören för körledarstudenter. 
 
UTVECKLINGSPROJEKT 
 
Lund Contemporary 2019 
Under 2018 planerade Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum en 
stor samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Målet var att 
producera en konsert där nya kompositioner, framtagna genom Körcentrum Syds 



kompositionsprojekt, framförs inför publik. Planeringsarbetet övergick hösten 2018 till 
produktionsarbete med titeln “9-9-9”, en konsert där nio körer framför nio nyskrivna 
körverk. 
 
FORSKNING 
 

Föreläsningar 
Körcentrum Syd gav 23 januari 2018 ett körforskningsseminarium med Karin 
Johansson som moderator samt Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson, 
David Johnson och David Sarosi som presentatörer.  
9 oktober arrangerades ett inspirationsseminarium på Musikhögskolan i Malmö, där 
studenter fick vägledning och många goda exempel på hur examensarbeten kan 
skrivas och förslag på intressanta, körrelaterade ämnen. 

Publikationer 
Karin Johanssons A cappella - tjugofem körledares röster fortsätter att sälja och 
genererar därmed royaltyintäkter.  

 

ÖVRIGT 
 

Notutgivning 

Under 2018 har ett nyskrivet körverk givits ut på Bo Ejeby förlag i samarbete med 
Körcentrum Syd: Hymn av Henrik Dahlgren. 
 
Omvärldskontakter 

Hearing 
19 oktober 2018 arrangerade Körcentrum Syd en hearing i Gamla Biskopshuset i 
Lund med målet att upprätthålla och förstärka dialogen med körlivet. Hearingen ägde 
rum i direkt anslutning till konserten “Minnets Madrigal” i Allhelgonakyrkan i Lund. 22 
deltagare deltog på hearingen.  
 
Samarbeten 

● I planeringsarbetet för Helsingborgs Körfestival maj 2018 deltog Lena Ekman 
Frisk i referensgruppen artistic committée. 

● Lund Choral Festival: Johan Antoni arbetade med artistservice under 
festivalen. Körcentrum Syd arrangerade även seminarium, hearing och mingel 
i samband med festivalkonserten “Minnets Madrigal” 19 oktober.  

● Vocal Six jubileumsturné: Körcentrum Syd var samarbetspart i Vocal Six stora 
jubiléumsturné.  

● Vocal Club Syd ägde rum på restaurang Grand 27 april och Körcentrum Syd 
var medarrangör. 



● Lunds vokalensemble och Körcentrum Syd samarbetade i en konsert i 
december 2018, då kören fick låna Körcentrum Syds ljusanläggning. 

● Utgivningar med Bo Ejeby förlag: Bo Ejebey har gått igenom årets nya verk 
men inte funnit något lämpligt för hans förlag att ge ut. 
 

Körledarkonvent 
Körcentrum Syd fanns representerat genom Lena Ekman Frisk på det årliga 
körledarkonventet, arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2018 års konvent 
var ett nordiskt konvent och ägde rum 5-7 oktober i Trondheim, Norge. 
 
Facebook 
Körcentrum Syd Facebook-sida används flitigt för att sprida information om våra 
pågående aktiviteter och sidan är välbesökt. 
 
Grafisk profil   
Körcentrum Syd har under 2018 fortsatt att använda sin egen logotyp i väntan på att 
Lunds universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer. 2018 
producerades en ny roll-up, som används vid Körcentrum Syds evenemang. 
 
Hemsidan 
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds 
universitets Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer 
gällande design och presentation.  
 
Organisatorisk placering 
Körcentrum Syd som centrumbildning är sedan 2018 placerad under 
Musikhögskolan i Malmö. Tidigare låg Körcentrum Syd under konstnärliga fakulteten.   
 
Nyhetsbrev 
Körcentrum Syds nyhetsbrev har getts ut sex gånger under 2018. 
 
Styrelsen för Körcentrum Syd 
Styrelsesammansättning 

Körcentrum Syds har under 2018 haft en styrelse bestående av åtta ledamöter med 
följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk 
(föreståndare/föredragande), Johan Antoni (producent/sekreterare), Karin 
Johansson (Musikhögskolan i Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-
gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum), Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt 
Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan). Studentrepresentant är Sanna Vässmar. 
För detaljerade regler kring styrelsens sammansättning och uppdrag hänvisas till 
Körcentrum Syds föreskrifter som finns på www.korcentrumsyd.lu.se. 
 
Körcentrum Syds styrelse sammanträdde fyra gånger under 2018. 
 



 
 
Personal 
Producent Johan Antoni har gått kursen Projektkompetens, som ges av Lunds 
universitet. Kursen ägde rum vid fyra olika tillfällen mellan 10 september och 11 
oktober 2018. 
 
Föreståndare Lena Ekman Frisk har deltagit på kurser för attestanter, granskare och 
källrapportörer i Primula SSC.  
 
Ekonomisk redovisning 2018 
Körcentrum Syds ingående parter medfinansierade en avsevärd del av 
verksamheten i form av tjänster, administration, producentskap, utlåning av lokaler, 
instrumentalister, orkestrar m.m. Det samlade beloppet har varit omöjligt att exakt 
ange, men uppskattas till minst fem miljoner kronor. 
 
Körcentrum Syd gick in i 2018 med ett samlat myndighetskapital på 0 kr. Vid årets 
slut hade Körcentrum Syd ett överskott på 48 tkr. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Lena Ekman Frisk 
Föreståndare 
Körcentrum Syd 
 



Bilaga 3b) Verksamhetsplan 2019 

Körcentrum Syd  
Musikhögskolan i Malmö 
Lunds universitet 

Inledning 
Nedanstående verksamhetsplan för år 2019 i Körcentrum Syd har fastställts av 
Körcentrum Syds styrelse, 2019-01-21. 
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande 
Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner 
representerade: Lunds Universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Malmö 
högskola, Malmö Opera, Musik i Syd samt Svenska kyrkan.  
Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att utveckla körlivet i den 
södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning, forskning och 
utvecklingsprojekt. 

UTBILDNING 

Seminarier 
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2019 dit både 
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds. 

31/1 Johan Bergman – Att leda gospelkör 
14/2 Martin Arpåker  - Uppsjungningar och sångteknikarbete i kör 
28/2 Gullan Bornemark – Smakprov ur min repertoar  
26-29/6 Pia Bygdéus - Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening, 
metoder och flerspråkighet
15/8 Ulrika Emanuelsson - Presentation av mina kompositioner
16/8 Susanne Carlström - Anti-Aging - behåll sångrösten livet ut

Kurser i grundläggande notläsning för körsångare 
Under hösten 2019 planerar Körcentrum Syd, i samarbete med SENSUS, att erbjuda 



kurs i grundläggande notläsning med Erik Berndalen som tilltänkt lärare. Kursen gavs 
även under våren 2018. Kurserna är ett direkt resultat av förslagen som framkom under 
2017 års hearing. 
 
Barn vill sjunga 
Körcentrum Syd planerar att samarbeta med SENSUS i kursen "Barn vill sjunga", en 
kurs riktad till lågstadie- och förskolelärare i regionen med syfte att bygga intresse och 
kompetens för sång för små barn. Körcentrum Syd ser ett stort behov av denna typ av 
satsning i Skåneregionen och är helt säkra på att erbjudandet av en sådan kurs faller i 
god jord bland regionens låg- och förskolelärare. Körcentrum Syd erbjuder lokaler, 
tillfrågande av lärare, administration samt marknadsföring. 
 
Programutbildning och fristående kurser 
På Musikhögskolan i Malmö erbjuds studenter inom gymnasielärarutbildningen flera 
möjligheter att välja fördjupnings- och tillvalskurser med körinriktning. Flera fristående 
kurser annonseras under våren med start hösten 2019, bl.a. kurser i Kördirigering, 
Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de 
olika utbildningarna medverkar i olika evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid 
Odeum i Lund ges också några fristående kurser med körinriktning. 
 
Musikhögskolans Flickkör 
Ansvaret för Musikhögskolans Flickkör togs 2018 över av Kulturskolan i Malmö. 
Körcentrum Syd kommer att bidra under 2019 med ekonomiskt stöd och mentorssamtal 
enligt underskrivet samarbetsavtal. 
 
Sommarkurser i kördirigering 
De nationella dirigent- och körledarkurserna äger rum 12-18 augusti 2019 och går 
därmed in på sitt tolfte år i Malmö. 2019 kommer kurserna att äga rum på 
Musikhögskolan i Malmö. Årets nyhet är en kurs i Anti-aging med Susanne Carlström 
som lärare. Kursen är en del av det ordinarie kursutbudet, och har tillkommit på initiativ 
från vår nya samarbetspartner Sensus riksförbund. Dirigent- och körledarkurserna i sin 
helhet arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har ett delat 
ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges 
Körledare, UNGiKÖR, Musik i Syd, Sensus riksförbund och Musikhögskolan i Malmö. 
Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt 
med representanter för de nationella körförbunden. 

2019 års lärare och kursspår: 
● Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld 
● Kurs B (fortsättningsnivå): Mats Nilsson 
● Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg 



● Kurs D (barnkörledning): Birgitta Rosenquist Brorson 
● Kurs E (Anti-aging): Susanne Carlström 
● Kurs K (komposition och arrangering): Claes-Bertil Nilsson och Ulrika 

Emanuelsson 
 

UTVECKLINGSPROJEKT 
 
Lund Contemporary 2019 
9 februari 2019 kommer Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum 
arrangera en samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 2019. Produkten är en 
konsert med titeln 9-9-9 där nio nya kompositioner, de flesta framtagna genom 
Körcentrum Syds kompositionsprojekt, framförs inför publik av nio körer. Konserten 
äger rum i Allhelgonakyrkan i Lund och följs upp av en eftersits på Grand Hotel där 
samtliga körer och musiker är inbjudna.  
 
Ung Manskör 
En publikation med temat Ung Manskör 2015 väntas ges ut på Bo Ejeby förlag under 
2019. Boken har tillkommit genom utvecklingsmedel från Körcentrum Syd. 
 
Kompositionsprojekt - Samverkan med komponister 
Sedan starten 2014 har Körcentrum Syds kompositionsprojekt resulterat i 18  nyskrivna 
körverk. Kompositionerna har framförts inför storpublik, flera har getts ut på förlag och 
blivit en självklar del i körers repertoar.   Nu vänder vi oss direkt till komponister som 
för oss är intressanta, aktuella och kompetenta nog att bidra med hög kvalitet och 
framåtrörelse inom körmusikens repertoar. Bidrag för detta samverkansprojekt söks i 
huvudsak genom Kulturrådets bidragsområde “Samverkan med komponister” med 
ansökningsdeadline 21 februari 2019. Körcentrum Syd går in med 60 000:- för att stödja 
tre olika projekt. Möjlighet finns också att göra en ansökan till hösten 2019. 
 
Utgivning 
Under 2019 kommer Bo Ejeby att erbjudas möjligheten att ge ut de nya verk 
Körcentrum Syd har tagit fram. 
 
Nordiska Ungdomskören 
Körcentrum Syd söker medel genom Nordisk kulturfond för att starta och driva Nordiska 
Ungdomskören. Arbetet planeras att påbörjas sommaren 2019 och själva kören verkar 
som en kurs under en veckolång projektperiod i juni 2020. Kursen är sökbar för 
ungdomar i åldrarna 16 till 25 år och som bor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 
Island samt på Grönland, Färöarna och Åland. Kursen äger rum på Lunds kulturskola 



samt Palaestra et Odeum i Lund (Lunds universitet).  
 
Nordiska Ungdomskören ska verka tillsammans med Nordiska Ungdomsorkestern 
under en vecka (den ena av orkesterns två veckor) och slutmålet för veckan är en stor 
gemensam konsert med ett större klassiskt verk för kör och orkester. Nordiska 
Ungdomskören sätter fokus på kvalitativ och utvecklande körmusik som instuderas och 
framförs under ledning av kända svenska och nordiska namn inom kördirigering. 
Genom kursen kommer ungdomarna att få ta del av en inspirerande repertoar som 
under ledning av kursens lärare repeteras och slutligen framförs under en större konsert 
på Konserthuset Malmö Live.  
 
Körledarstudenter på körledarkonvent 
Körcentrum Syd vill erbjuda 15 körledarstudenter på Musikhögskolan i Malmö betald 
konventavgift till körledarkonventet i Lund 18-20 oktober 2019. Målet är att 
körledarstudenterna ska kunna dra nytta av de fördelar som körledarkonventet 
genererar i fråga om nätverksbyggande, idéuppsamling och inspiration. Konventet utgör 
en chans för de unga studenterna att närma sig sin arbetsmarknad på ett sätt som inget 
annat sammanhang kan erbjuda. En viktig aspekt är även utbytet av idéer och tankar 
mellan olika generationer. De äldre körledare som ofta deltar på konventet behöver få 
inspiration genom mötet med de yngre körledarna. 
 
Före konventet kommer vi att samla studenterna för ett möte där vi pratar om 
konventets innehåll samt hur studenterna kan tänka kring sitt deltagande för att få ut det 
mesta av konventet. Efter konventet samlar vi studenterna på nytt för ett 
uppföljningsmöte där de får berätta om sina erfarenheter och vilka resultat deras 
deltagande har gett eller kommer att generera i framtiden. 
 
Bidrag till projektet söks genom Sten K Johnsons Stiftelse och Sparbansstiftelsen 
Skåne.  
 
FORSKNING 
 
Föreläsningar 
Körcentrum Syd samarbetar med Sveriges Körförbund som arrangerar konferensen 
Nordklang i Helsingborg 26 - 29 juni 2019. Där bidrar Körcentrum Syd med en 
föreläsning med Pia Bygdéus: Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar 
mening, metoder och flerspråkighet. Ett forskarteam från Danmark, Norge och Sverige 
har genomfört en studie över körledarutbildningar i Skandinavien och genomför just nu 
en kvantitativ studie om hur dirigenter ser på olika färdigheter som ingår i ledarrollen 
och komplexiteten i att allt ska hanteras samtidigt. Från Sverige är det Pia Bygdéus som 
ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra Sverige 



som bas, och hon kommer att presentera resultat från studien - Nordic Choral 
Conductor Education  - på Nordklang i Helsingborg 26-29 juni 2019. 
 
Under hösten 2019 planeras ytterligare ett körforskningsseminarium. 
 
Inventering av körrelaterade examensarbeten 
Under 2019 kommer Körcentrum Syd att inventera vilka examensarbeten och andra 
studier som har gjorts i körrelaterade ämnen vid Musikhögskolan i Malmö. Detta ska 
resultera i en sammanställning med länkar till nedladdningsbara dokument för att göra 
examensarbeten m.m. lättillgängligt för den körintresserade allmänheten och för 
nuvarande studenter som söker referenser för sina kommande studier. 
 
ÖVRIGT 
 
Omvärldskontakter 
Körledarkonvent 
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet, 
arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2019 års konvent ges i samband med 
Kördagar i Lund 18-20 oktober 2019. 
 
Grafisk profil   
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds 
universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer. 
 
Marknadsföring 
Under 2019 produceras en ny informationsfolder om Körcentrum Syd, i syfte att alltid ha 
ett informativt och attraktivt material att dela ut i samband med evenemang där 
Körcentrum Syd finns med. 
 
Hemsidan 
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds universitets 
Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer gällande design 
och presentation.  
 
Organisatorisk placering 
Körcentrum Syd som centrumbildning kommer fortsatt att vara placerad under 
Musikhögskolan i Malmö.  
 
Nyhetsbrev 
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2019. 



 

 
Styrelsen för Körcentrum Syd 
Styrelsesammansättning 
Körcentrum Syds kommer under 2019 ledas av en styrelse med åtta ledamöter med 
följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk 
(föredragande), Johan Antoni (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i 
Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum), 
Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan). 
Studentrepresentant är Sanna Vässmar. För detaljerade regler kring styrelsens 
sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter som finns på 
www.korcentrumsyd.lu.se. 

 

Budget 
Körcentrum Syd fortsätter att regelbundet söka externa medel för att finansiera i 
huvudsak utvecklingsprojekt.  
 
Personal 
Producent Johan Antoni har fortsatt en anställningsgrad om 50%. Perioden 21 januari-
31 augusti arbetar han även som projektledare för Musikhögskolans symfoniorkester på 
deltid (50%).   
 
___________________________________________________________________ 
 
Lena Ekman Frisk 
Föreståndare 
Körcentrum Syd 
 



MUSIK
HÖGSKOLAN 
I MALMÖ 

UNIVERSITET 

INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Närvarande ledamöter 
Ann-Charlotte earlen 
Conny Antonov 
Lena Ekman Frisk 
Magnus Linden 
Bjöm-Tryggve Johansson 
Erik Hyvönen 
Åse Lugner 
Mikael Olofsson 
Anders Hallbäck 
Adriana Di Lorenzo Tillborg 
Karin Johansson 

Övriga närvarande: 
Astrid Byrman 
Annette Bennvid, § 6 

Frånvarande: 
Maria Becker Gruvstedt 
Malin Kurtz 
Mirza Kucukovic 

Nr Ärende, bilagor 
& 
1 Mötets öppnande. 

2 J usteringsperson. 

3 Fastställande av dagordning. 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 

Rektor 
Lärare 
Lärare 
Lärare 
Lärare 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-12-19 

STYR 2018/2111 

Studeranderepresentant, ML, istället för Axel Andersson 
TA-personal 
TA-personal 
Lärare 
Doktorand 
Lärare 

Sekreterare 
Ekonom 

Lärare 
TA-personal 
Studeranderepresentant, MUKV 

Föredragande, beslut 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Till justeringsperson utsågs Åse Lugner. 

Dagordningen fastställdes med justeringen att flytta 
fram Ärende 3 till punkten efter protokollen, då Berth 
Lideberg kan föredra ärendet. 

a) Information från Utbildningsnämnd och a) Utgår
Fakultetskansli, Staffan Storm

b) Information från Prefekten, Ann-Charlotte b) Mark- och miljödomstolen lägger ner ärendet gällan-
earlen de V-korridoren med hänvisning till att Musikhögskolan

vidtagit åtgärder som gett önskad effekt gällande ljudö-
verhöming till förskolan. Se bilaga 4 b. Ljudmätningar
kommer att genomföras i februari.

Fönsterbyte pågår i V-korridoren. Detta ska ytterligare 
förbättra såväl lj udöverhöming som inomhusklimat 
(värme respektive kyla). 

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll

1 

BILAGA 5A



LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
lnstitutionsstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-t2-19

2

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

¿v M *¿e



LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Instituti onsstyrel sen

PROTOKOLL
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

¡Ð

I
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Astrid Ann-Charlotte Carlén Åse Lugnér
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@
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-12-18

STYR 201812109
I

LuNns

MUSIK.
HÖGSKOLAN
I MALMO

UNIVERSITET

NIus iker- och kyrkomus ikerutbildninqatna s
utb i l-dn ing snämnd

Närvarande ledamöter
Mattias Hjorth
Daniel Hjorth
Eva Lundgren
Ann-Sofi Härstedt
Mirza Kucukovic

Övriga närvarande:
Berth Lideberg
Astrid Byrman

Närvarande ledamöter
Samuli Örnströmer

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studeranderepresentant

Utbildningschef
Sekreterare

Ledamot

Nr
a

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande Ordftirande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Daniel Hjorth.

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.

4 Föregående protokoll Musiker- och þrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd.

Protokoll från senaste mötet ännu inte justerat. Vi går istäl-
let igenom dagordningen och besluten från senaste mötet.

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen.
https ://www.mhm. lu.se/s i-
tes/mhm.lu.se/fi lesþrotokolLis_inklbi-
laea l8l205.pdf

Protokollet lades till handlingarna.

6 Ärende l:
Budget 2019

Se bilaga 6 a.

Utbildningschefen füredrar budgeten ftir MUKY.
UN uttrycker stor oro ftir att kostnaderna för löneök-
ningar inte kompenseras, vilket drabbar grundutbild-
ningen. Ovissheten om hur stort utbildningsuppdraget är
gör det svårt att planera en budget.

UN villbetona att beräkningsmodellen ftir fordelning
inom fakulteten slår mycket hårt mot MUKY. UN har
svårt att ftirstå hur beräkningsmodellen har kunnat god-
kännas och ställer sig bakom reservationen som represen-
tanter från Musikhögskolan uttryckte mot beräkningsmo-
dellen när den antogs av fakultetsstyrelsen.

UN önskar en översyn av de fakultetsgemensamma kost-

Bilaga 5b



naderna, eftersom Musikhögskolan missgynnas av fakul-
tetens nya beräkningsmodell.
Med dessa kommentarer tillstyrker UN budgeten.
Punkten iusteras omedelbart.

7 Arende 2:
Juryunderlag vid antagningsproven 20 19 Underlag delas ut under sittande möte. Beslut tas enligt

bilaga 7 a.

Ordft)rande berättar om rutiner ftir juryn vid diplomprov
UN ger utbildningsledningen i delegation att fastställa

iurvinstruktioner ftir antagningsproven für diplomander.
8 Arende 3:

Befordringsärende
Se bilaga 8

LiN tillstyrker ärendet.

9 Information/meddelanden/di skussion.
- Reflektioner från lärardagen 24 oktober 2018

- MUKY-kansliet

På lärardagen diskuterades hur vi jobbar med det sce-
niska arbetet på utbildningarna och idén väcks att inklu-
dera det som en temadag under fürsta terminen. Studeran-
derepresentanten füreslår modellen att jobba med en port-
folio. Presentationsteknik och kommunikation med
publik skulle eventuellt kunna formuleras som ett mo-
ment i kursplaner. UN får till uppgift atttankapå hur
detta kan fotydligas i undervisningen.

Ola Elleström anställs som utbildningsadminstratör på
MUKY I jaruari2Dl9.

Björn Elmgren kommer attvaradänstledig under februari

- augusti 2019 för att prova ett nyttjobb. Johan Antoni
blir vikarierande projektledare under denna tjänstledig-
het.

Ett vikariat ligger ute ftir tjänsten utbildningssamordnare
ftir de klassiska utbildningarna.

l0 Studeranderepresentanten informerar.

ll Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

12 Ovriga ärenden. Inga övriga ärenden.

Nr
a

Ärende, bilagor Beslut, füredragande

Vid protokollet Justerat

vu,ÌlìÀw ^,JL
Astrid Byrman Mattias Hjorth Daniel Hjorth



MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Lunds universitet 

PROTOKOLL nr 4
2018-12-18 

Bilaga 5c)  Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 

NÄRVARANDE 
Mattias Frisk 
Lars Andersson 
Magnus Ericsson 
Anna Houmann 
Joakim Barfalk 
Erik Berndalen 
Sara Karlsson 
Sara Engblom 

Frånvarande 
Elisabeth Melander 
Linnea Simon 

Dagordning 

Justering 

Föregående protokoll UN 

Föregående protokoll IS 

ÄRENDEN 

1. Kursplaner, bil. 1

2. Förändring av G-proven inför
vtl 9, bil. 2

Ordförande 
Föredragande 
Föredragande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Studentrepresentant 
Sekreterare 

Ledamot 
Studentrepresentant 

Dagordningen fastställdes. 

Joakim Barfalk utsågs till justerare. 

Lades till handlingarna. 

Lades till handlingarna. 

Två av kurserna inom Kulturskolepedagog
utbildningen, KUSElO Inkluderande och 

specialpedagogiska perspektiv i kultursko/an och KUSEll 

Kultursko/an som ide och praktik, vill ML även ge som 
fristående kurser med start htl 9. UN biföll förslaget. 

UN biföll förslaget med smärre språkliga justeringar. 



UN/ML PROTOKOLL nr 4 201-8-L2-18

3. Budget 20L9, bil. 3 & 4

IN FORMATION / MEDDELAN DEN

4. Per Capsulam-beslut;
Rytmikpedag ogik 1 (grundkurs)
samt UKA utvärdering Bil. 5 & 6

5. Kulturskolepedagogutbildningen,
rapport från konferenser 5-6/1,2

6. Lärarutbildningskonventet 4 / 1,2,
rapport

7. Mobilkonser! samarbete med
MSO

LaAn gick igenom budget för 201,9. UN biföll
budgetförslaget enligt bilagorna. UN efterlyser
kommentarer eller poster i budget för att följa upp
den strategiska planen ekonomiskt.

Kursplanen (punkt 1 UN 1B112BJ samt UKA
utvärdering [punkt 4 UN 18112BJ beslutades enligt Per
Capsulam-beslut LBL20 4.

LaAn berättade om Kulturrådets konferens om
Kulturskoleklivet i Stockholm. Välorganiserad
konferens med flera olika seminarier,läs mer under
konferensrapporter;
httns : / /l u.a p p.box.co m / notes / 3 6225817 9 47 7

"Vad blir konsekvenserna av att använda antagnings-
prov, klarar de utbildningen bättre?" Carina Hellgren
på UHR såg inget samband mellan lämplighetsprov
och effekt i VFU. Däremot menade hon att det kan
hjälpa att skapa en aktiv lärmiljö, skapa grupper inom
utbildningen och så ser det redan ut på ML enligt
LaAn. Han tror också det är en framgångsfaktor att vi
har VFU redan från första terminen, där studenterna
får se olika skolformer.
Under konferensen diskuterades också kring hur
studenter kan arbeta och gå en KPU-utbildning
samtidigt, det finns olika modeller för det. Viktig
diskussion när vi behöver få ut nya lärare fort i
skolorna p.g.a. pensionsavgångar. Läs mer under
konferensrapporter:
https: / / lu.app.box.com / file / 37 0 00 412937 2

Nästa års lärarutbildningskonferens är i Umeå L0-
11/6. Aktuella teman blir pedagogisk inspiration,
förebildande strukturer, hur man kan använda digital
kompetens i utbildningen, distansutbildning m.m

LaAn besökte Malmö Live när de hade en
mobilkonsert. Fokus låg på att försöka föra
elektronisk musik och konstmusik närmre varandra
och samtidigt göra besökarna mer deltagande i en
konsert. MSO och MHM sökte pengar till detta av
Kulturrådet, men fick avslag. Istället fick MSO pengar
av regionen. Musikern Anders Lind har komponerat
ett stycke enkom för detta ändamåI. Tre klasser i
årskurs 6 deltog och framförde konserten med hjälp
av sina mobiltelefoner tillsammans med



UN/ML PR)TOKOLL nr 4 20L8-12-18

L Diskussion nya inriktningar och
rekryteri

OVRIGT

L. Canvas

2. UN ML och UN MuKy

3. Musikhjälpen

4. EAS styrelsemöte och info

Mötet avslutades.

kompositören. LaAn har fått frågan om ML är
intresserade av att vara med och ser många
pedagogiska vinster med att delta i ett sådant
samarbete.

Tidigare sjösättning av nya utbildningar har enligt UN
gått för fort. MaFr önskar förebygga att detta händer
igen. Inför ht2020 blir det därför aktuellt att börja
diskutera nya ingångar inom kort.
I äldre utbildningar har det varit problem med
huvudinstrumentensemblen, således är det viktigt att
fokusera på ensembleverksamheten när vi skapar nya
utbildningar.

MaFr har blivit inbjuden som koordinator för Canvas
och kommer att närvara vid ett möte den 9/1 i Lund.

MaEr ställde frågan om det finns intresse för ett
gemensamt UN för både ML och MuKy en gång per
termin. UN ställer sig positiva till detta och MaFr tar
upp det för diskussion med Mattias Hjorth, ordförande
i MuKy's UN.

UN forde en diskussion kring att MHM inte var synliga
i årets Musikhjälp som var i Lund. Det hade varit ett
ypperligt tillfälle att synliggöra skolan inför
allmänheten. Det finns emellertid fler tilltällen där
MHM kan vara delaktiga i olika samhällsengagemang,
t ex Malmöfestivalen alternativt nästa års Musikhjälp.

EAS styrelse hade styrelsemöte t3-1,5/L2 i Malmö..
AnHo och Tommy Lindskog visade upp MHM, IAC
samt Malmö Live inför konferensen. De diskuterade
den kommande konferensens schema och upplägg.
Det blev bra diskussioner trots en traditionstyngd och
kons ervativ organisation.

vid

ü[^\rffi-þ
Sara Engblom Mattias Frisk Barfalk



Bilaga 6a) Investeringplaneäskande 2019 och 2020

2019 2020

ENHET/NÄMND
PRIO 1 
2019

PRIO 2 
2019

VARAV 
KORTTID
S

VARAV 
LÅNGTID

TOT 
ÄSKAT 
2019

FÖRSLAG 
KORTTIDS

FÖRSLAG 
LÅNGTIDS

SA 
KORTTID 
& 
LÅNGTID BESKR

PRIO 1 
2020 PRIO 2 2020

VARAV 
KORTTID
S

VARAV 
LÅNGTIDS

TOT/ENH 
2020

FÖRSLAG 
KORTTIDS

FÖRSLAG 
LÅNGTIDS

SA KORTTID 
& LÅNGTID BESKR PLACERING KONTAKT

ÄSKAT 
TOT/ENHET
19 o 2020

FÖRSLAG 
TOT/ENHET 
19 o 2020 NOTERINGAR

Folk o Världsmusik 15 000 1 100 16 100 16 100 15 000 0 15 000

Projektor + duk 

8 000 1 600 9 600 9 600 8 000 0 8 000

Trumset + 
Splashcymbal+
hitatcymbal C 306

Pär 
Moberg/Ma
ttias Hjort 25 700 23 000

Helst 
datorbyte i 
C306

Jazz 60 000 5 400 5 400 60 000 65 400 5 400 0 5 400
Pianopallar+bench, 
Ljusrigg flyttas till AV 15 100 2 300 17 400 17 400 15 100 0 15 100

Mixerbord i tre 
salar

Gem samt 
B304, B308, 
B309

Mattias 
Hjort 82 800 20 500

Ljusrigg 
flyttas till AV 
dock 40'

Komposition 0 0 0 0 0 0
Personliga dator ej 
äskas för 0 0 0 0 Y248

Martinsson
Francescon
i 0 0

Publik dator i 
bibl äskar IT

Komp.studion 61 000 21 000 15 000 67 000 82 000 9 000 26 000 35 000

Mikrofonförstärkare+
MIDIkontroller+studi
omöbel 77 000 0 42 000 35 000 77 000 24 000 35 000 59 000

Samplingsbibli
otek, 
MlDlkeyboard, 
synthmoduler A401

Kent 
Olofsson 159 000 94 000

Personlig 
dator ej äskas 
för

Konst forskning 0 0 0 0 0
Datorer till lärare o 
pers 0 0 0 0 0

Datorer till 
lärare o 
personal

Karin 
Johansson 0 0

Personlig 
dator t 
kansliet

Körnämnden 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 Kamera-Se även AV 21 000 21 000 21 000 0 21 000 21 000
Körpodier 
(ihopfällbara) D206

Lena 
EkmanFrisk 36 000 21 000

Filmkamera 
har AV äskat

MT 109 202 49 500 136 702 22 000 158 702 0 50 000 50 000
Studiomöbel, Moto, 
Preamps, Ozone 34 000 118 060 152 060 152 060 0 50 000 50 000

AV kollar av 
vad som ska 
behållas inom 
ramen för de 
50'

T202,T203, 
C202,C203,C
204,C205,C2
06,C208 samt 
flertalet 
portabla 

Joakim 
Barfalk 310 762 100 000

Best bör 
samordnas o 
fokuseras på 
långtidsinvest

Musikped. Forskning 0 0 0 0 0 0 0 0

Dator till 
doktorander, Ipad 
Pro till senior 
forskare + licenser 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorer till 
doktorander + 
licenser

Doktorandern
a Eva Saether 0 0

Datorer + 
program -> 
kansli

Piano 13 125 13 125 13 125 13 125 13 125 15 pianopallar 0 0
Övningsrum i 
X o A/D-korr

Magnus 
Lindén 13 125 13 125 Ok

Poprock 47 000 47 000 47 000 10 000 0 10 000 Korg Chrome 0 0 0 0 0 20 000 20 000
NordStage 
kompakt B-korr

Mattias 
Frisk 47 000 30 000

Flyttat 
Nordstege till 
2020

Rytmik 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Projektorer + duk 10 000 10 000 10 000 0 0 D202+D204

Johanna 
Österling 
Brunström 20 000 10 000 ok

SiSo 115 882 94 528 21 354 115 882 0 50 000 50 000
Studiomöbel med 
mikrofoner osv 0 0 60 000 60 000

Produktionsru
m

Anders 
Hallbäck 115 882 110 000

Plats för 
prod.rum?

Stråk 20 000 20 000 20 000 10 000 0 10 000 Fler stråkar 20 000 20 000 20 000 10 000 0 10 000
Rep o 
underhåll

Henrik 
Frendin 40 000 20 000

Teori 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorer + 1 
Smartboard el 
projektor+duk 0 0 0 0 0 0 0 0

Daniel 
Hjort 0 0

Datorer - 
kansli

Träblås 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
Hyvelverktyg för tillv 
av oboer 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 Basklarinett

Anders 
Ljungar-
Chapelon 113 000 113 000 Donation?

UVK 50 000 30 000 20 000 60 000 80 000 0 40 000 40 000
Projektor, 
projiceringsskärmar 100 000 0 20 000 80 000 100 000 10 000 40 000 50 000

Projektor, 
projiceringsskä
rmar etc

X239, X243, 
X251

Anna 
Houmann 180 000 90 000

Personliga 
datorer bort

IT 440 000 200 000 0 640 000 640 000 0 220 000 220 000

Publika datorer och 
program Mkt 
eftersatt 300 000 220 000 520 000 520 000 220 000 220 000

Datorer + 
program

Publika' T200, 
Bibl.

Michael 
Sellers 1 160 000 440 000

I viss mån ta 
övergången 
från publika 
till personliga

Service 78 000 5 000 33 000 50 000 83 000 2 000 71 000 73 000
Skärmaskin, Renov 
D300 540 000 30 000 570 000 570 000 4 000 25 000 29 000

Möbler, 
källsorteringsk
ärl

Service-
enheten o 
Gem

Johan 
Laursen, 
Mikael 
Olofsson 653 000 102 000

EJ 
studentskåp 
men stort 
behov

AV 251 000 80 000 61 000 270 000 331 000 26 000 120 000 146 000

Projektorvagn, 
Kablar, Ljusrigg, 
Trådlöst 
mikrofonsystem, 
Mikrofonkit, 
Stormembransmikro
foner, Videokameror, 
Projektorer Digital 
mötesplattform 225 000 20 000 20 000 225 000 245 000 21 000 47 000 68 000

Ljud-, bild- 
och 
ljusredskap i 
olika former 
såsom 
Ljusbord, 
kamera, mixer

Paul 
Karlsson 576 000 214 000

Ljus--, ljud 
och 
bildredskap i 
olika former

SUMMA 1 308 209 392 000 419 855 1 280 354 1 700 209 100 525 600 000 700 525 1 440 100 391 960 271 060 1 561 000 1 832 060 92 100 608 000 700 100 3 532 269 1 400 625
PRIO 1 o 2 1 700 209 1 700 209 PRIO 1 o 2 1 832 060 1 832 060 2019 o 2020 3 532 269



Inför beslut om Investeringsplaner 2019-2020 

Institutionsstyrelsen har avsatt medel i budgeten för 2019 för att tillgodose investeringar för 
Musikhögskolans olika verksamheter. Om budgetförutsättningarna inte förändras kommer 
investeringstakten kunna hållas även under budgetåret 2020. Den beräknade investerings-
summan för s.k. långtidsinventarier* är 600.000kr/år. Utöver långtidsinventarierna finns 
också behov av investeringar som inte är avskrivningsbara s.k. korttidsinventarier**. För 
dessa avsätts 100 000kr/år. Se vidare regler nederst på sidan. Utöver detta har medel avsatts 
för oförutsedda inköpsbehov om ytterligare 100.000kr/år inom driften för AV-teknik. Totalt 
avsätts alltså 700 000kr samt 100 000kr.  

När det gäller inköp av datorer, datortillbehör, mjukvara (program och licenser) och möbler 
till kontoren på kanslierna och de gemensamma enheterna, bekostas dessa av respektive 
kansli/enhet, vilket innebär att de inte ingår i investeringsäskandena. 

När det gäller inköp av instrument, möbler, datorer, teknisk utrustning, licenser etc till 
undervisnings- och ämnesrummen har det äskats för. Investeringarna ska inte gå till 
underhåll, ombyggnader och reparationer. Dessa kostnader får tas från andra medel. 

Berörda grupper har lämnat in önskemål för kommande investeringsperiod. Se vidare i 
tabellen med alla äskanden och förslag till beslut.  

Sammanlagt hade det äskats inköp för 2.533 tkr 2019 och för 2.229 tkr 2020. Efter att ha 
rensat från sådant som inte ska äskas har det äskats 1.700 tkr för år 2019 och 1.832 tkr för år 
2020. 

Musikhögskolans ledningsgrupp har både som grupp och genom att undertecknad 
tillsammans med AV-, IT- och Serviceenheten, gått igenom alla äskanden och gjort följande 
förslag till beslut: 700.525 kr 2019 och 700.100 kr 2020 (varav ca 100.000 kr i korttids- och 
600.000 kr i långtidsäskanden per år). I det bifogade excel-arket finns en samlad bild för varje 
enhet. Efter beslutet i Institutionsstyrelsen kommer alla som äskat medel för investeringar 
att få sitt underlag tillbaka med noteringar av undertecknad. Därefter kommer Paul Karlsson 
hantera inköp som gäller AV och instrument, Michael Sellers inköp som gäller IT och Johan 
Laursen inköp som gäller kategorin Övrigt. Nämnderna/enheterna kan vända sig till den av 
dessa som berörs vid frågor eller funderingar kring de inköp som ska ske. 

De som i förslaget tilldelas de högsta beloppen är teknikintensiva nämnder/enheter såsom 
IT, AV, Kompositionsstudion, Mediateknik, Singer Songwriting och Utbildningsvetenskaplig 
kärna. Träblåsnämnden hade behov av att köpa in en ny basklarinett 2020 och hamnar också 
högre än övriga. Se vidare Exceldokumentet. 

Birgit Jakobsson 

Administrativ chef 

Reglerna/utförligare beskrivning: 
*Långtidsinventarier; Överskrider en kostnad på 20 000 kr och har en livslängd på 3-5 år.
**Korttidsinventarier; Kostnad mellan 4 500kr och 19 999kr och en livslängd på minst 1 år.

2019-01-23 

Bilaga 6b) Investeringar 2019-2020 

Till: 
Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö 
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Bilaga 7a) Delegationsordning vid 
Musikhögskolan 

Reviderad delegationsordning. Fastställd av Musikhögskolans institutionsstyrelse 
2019-01-30. Detta beslut ersätter dnr STYR 2017/1473. Se vidare Konstnärliga 
fakultetens delegationsordning fastställd 2018-12-12 dnr STYR 2018/1849. Siffrorna 
nedan härrör sig från Konstnärliga fakultetens delegationsordning. 

INSTITUTIONSSTYRELSE OCH PREFEKT 

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolans i Malmö högsta beslutande organ och har ett 
samlat ansvar för utbildning, forskning och kvalitets- och utvecklingsfrågor på 
institutionen enligt den delegationsordning som konstnärliga fakulteten vid Lunds 
universitet har beslutat (dnr STYR 2018/1849). Prefekt är ordförande.  

5. Institutionsstyrelsens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga fakultetens 
delegationsordning

Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur 
1. inrättar beredande organ på institutionsnivå samt beslutar om sammansättning

av sådana organ

2. beslutar i lokalförsörjningsfrågor inom institutionen

3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden vid ny- och ombyggnadsprojekt
inom institutionen

4. beslutar om organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell
verksamhet inom institutionen

5. delegeras till prefekt, se punkt 6.4 (”beslutar om omfattning av lokalvård och
övriga servicetjänster inom institutionen”)

Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o Körcentrum Syds inrättandeperiod samt fastställer

centrumbildningens   föreskrifter och dess styrelsesammansättning

o utseende av föreståndare vid Körcentrum Syd

o riktlinjer för institutionens miljö-, jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsarbete

2019-01-30 

1 

Dnr STYR 2019/116 

BESLUT 



 
 
 2 
Ekonomi inom institutionen 

6. beslutar om verksamhetsplan och förslag till resursfördelning inom 
institutionen  
 

7. beslutar om bokslut och årsredovisning  
 

8. beslutar om uppföljning av verksamhet och resultat  
 
Institutionsstyrelsen beslutar också om 

o  investeringsplaner 

 

Personal inom institutionen 

9. beslutar om ändring av läraranställnings inriktning/ämne för 
universitetsadjunkt, samt förslag till ändring av läraranställnings 
inriktning/ämne för universitetslektor och professor  
 

10.  lämnar förslag till fakultetsstyrelsen om prövning av ansökan om befordran till 
anställning som universitetslektor och professor  

 

Utbildning inom institutionen 

11. lämnar förslag till beslut om utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå 
 

 
Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten till respektive utbildningsnämnd rörande 
utbildning punkter 12 – 16 (sid 3 – 4) och delegerar beslutsrätten avseende utbildning 
punkter 17 – 20 till utbildningschefer (sid 9). 
 
Forskning och forskarutbildning inom institutionen  

21. beslutar om konstnärligt utvecklingsarbete  
 
22. beslutar om kursutbud inom utbildning på forskarnivå  

 
Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten av punkter rörande forskarutbildning till 
Forskarutbildningsnämnden (FUN) punkt 23 – 24 (sid 5). 
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UTBILDNINGSNÄMND (UN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat två utbildningsnämnder; utbildningsnämnden för 
musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för lärarutbildning 
i musik. Utbildningsnämnderna är beredande och beslutande organ för 
grundutbildningsfrågor och placeras i organisationen under Institutionsstyrelsen. 
Utbildningsnämnderna har som övergripande uppgift att planera, stödja, utveckla och 
följa upp den konstnärliga och pedagogiska verksamheten inom respektive utbildning. 
Utbildningschefer är föredragande.  
 
 
Grundutbildning 

12 a. beslutar om kursutbud inom utbildning på grund- och avancerad nivå 
12 b. arbetar fram underlag till förslag till fastställande av utbildningsplaner på 
grund- och avancerad nivå 
 
13. beslutar om kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå, 
samt timplaner 
 
14. fastställer särskilda behörighetskrav för utbildningsprogram på grundnivå som 
inte vänder sig till nybörjare, för utbildningsprogram på avancerad nivå och för 
kurser på grundnivå och avancerad nivå 
 
15. fastställer antagningstal på program och kurser  
 
16. beslutar om antagning av studerande till utbildningsprogram och kurser. Kan 
delegeras vidare till annat beslutande organ eller till utbildningschef på 
institutionsnivå  
 
 

Utbildningsnämnderna beslutar också om 
o antagningsorganisation och kriterier för bedömning i samband med 

antagningsprov 
o utveckling, uppföljning och utvärdering av utbildningarna 
o läsårsstruktur 
o projektaktiviteter 
o riktlinjer för schemafrågor  
o riktlinjer för examinationskrav, tentamina/beting/redovisningar 
o riktlinjer för studievägledning och information om utbildningarna 

 
 
Ekonomi 

- respektive utbildningsverksamhet utifrån av institutionsstyrelsen fastställda 
ekonomiska ramar 
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Personalfrågor 

- generella kompetensutvecklingsfrågor 
 

 
Övrigt 

- remisser på utredningar/skrivelser 
 
 
Utbildningsnämnderna har en rådgivande/beredande funktion i frågor om: 
 

o handlings-/verksamhetsplan för respektive utbildning  
o budget och ekonomisk uppföljning 
o dimensionering (helårsstudenter och helårsprestationer)  
o system för kvalitetsarbete och utvärderingar 
o befordringsärenden  
o förslag till inrättande av nya läraranställningar 
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FORSKARUTBILDNINGSNÄMND (FUN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat en Forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN är ett 
beredande och beslutande organ för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och 
den Konstnärliga forskningen i musik (Musik) och placeras i organisationen under 
Institutionsstyrelsen. Studierektor/ämnesansvarig är ordförande/vice ordförande. 

 
Forskarutbildningen 
 

23. lämnar förslag till beslut om kursplan på forskarnivå 
 

24. utser examinator för kurser och andra poänggivande moment inom 
forskarutbildning (flyttas till fakultetsstyrelse) 
 

24. beslutar om minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet 
och om ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga 

 
o ansvarar för disponerandet av tilldelade driftsmedel  
o ansvarar för formerna för utvärdering, kvalitetssäkring, dokumentation 

samt spridande av forskningsresultat 
 

Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden 
o lämna förslag om kursutbud på forskarnivå (till Institutionsstyrelse) 
o bereda antagningsfrågor till forskarutbildningarna i Musikpedagogik och 

Musik 
o bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forsknings-

områdena  
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KÖRCENTRUM SYD OCH FÖRESTÅNDARE  
 
Institutionsstyrelsen beslutar om centrumbildningens inrättandeperiod, fastställer 
centrumbildningens föreskrifter och dess styrelsesammansättning. 
 
Körcentrum Syd leds av en självständig styrelse placerad under Musikhögskolans 
institutionsstyrelse. Körcentrum Syds styrelse har ett samlat ansvar för verksamheten, 
och dess kvalitets- och utvecklingsarbete. Föreståndaren ansvarar för ledningen av den 
dagliga verksamheten. 
 
Se vidare föreskrifter för Körcentrum Syd.  
 
Nedanstående punkter och numreringar följer Konstnärliga fakultetsstyrelsens 
delegationsordning. Punkt 4.1 – 4.4 under allmän förvaltning beslutas av 
Musikhögskolans prefekt. 
 
 
4. Föreståndare vid centrumbildningar  
 
Ekonomi inom centrumbildningen. 
 

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

 
Personalfrågor inom centrumbildningen 
 

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

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

8. beslutar, i samråd med prefekt, om anställning av teknisk/administrativ personal 
utan ledningsansvar  

9. beslutar om korttidsanställning av teknisk/administrativ personal  

10. fördelar anställdas arbetstid och ledighet  

11. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet  

12. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran  

13. fattar beslut i övriga frågor rörande anställning för personal vid 
centrumbildningen, såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid 
inom ramen för gällande kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, 
semester, rehabiliteringsåtgärder  
 

Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från prefekt till föreståndare 
vid Körcentrum Syd). 
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PREFEKT 
 
6. Prefektens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga fakultetens 
delegationsordning 
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur 
inom institutionen  
 

1. fastställer regler och arbetsinstruktioner  

2. beslutar i lokalfrågor  

3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden  

4. beslutar om omfattning av och i ärenden avseende lokalvård och övriga 
servicetjänster, renhållning samt miljöfarligt avfall (punkt 5.5 under 
institutionsstyrelsen ingår) 

Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från dekan till prefekt). 
 
 
Ekonomi inom institutionen  
 

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

6. beslutar om bidragsavtal under 8 mnkr  

7. godkänner uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal under 800 tkr  
 
 
Personalfrågor inom institutionen  
 

8. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som 
universitetsadjunkt, postdoktor och doktorand  

9. beslutar om anställning av universitetsadjunkt och postdoktor  

10. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som 
teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar (alternativt närmsta 
underställda chef) 

11. lämnar förslag till dekan rörande omreglering av anställningen för 
universitetslektor och professor  

12. omreglerar anställningens omfattning för universitetsadjunkt och postdoktor  

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

14. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av universitetslektor  

15. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av professor  



 
 
 8 

16. beslutar om lönesättning vid nyanställning av universitetsadjunkt och 
postdoktor  

17. beslutar om anställning av doktorand efter antagningsbeslut i 
fakultetsstyrelsen  

18. beslutar om förnyelse och förlängning av anställning som doktorand  

19. beslutar om anställning av teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar  

20. föreslår sakkunniga för läraranställningar samt ansvarar för att vidtala dessa  

21. beslutar om korttidsanställning av lärare och teknisk/administrativ personal 
(alternativt närmsta underställda chef) 

22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet (alternativt närmsta 
underställda chef) 

23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet (alternativt närmsta underställda 
chef) 

24. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran (alternativt närmsta 
underställda chef) 

25. bedömer bisyssla för institutionens anställda  

25. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid institutionen, 
såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom ramen för 
gällande kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder (alternativt närmsta underställda chef) 

26. föreslår ledamöter i fakultetsgemensamma organ  
 
Utbildning inom institutionen  
 

27. förordnar examinator för kurs 

28. utfärdar examensbevis på grund- och avancerad nivå 

29. utfärdar examensbevis för forskarutbildning ledande till licentiatexamen  
 
Forskning och forskarutbildning inom institutionen  
 

30. föreslår utseende av studierektor/ , ämnesansvarig eller motsvarande för varje 
ämne som forskarutbildning anordnas i  

31. föreslår handledare och handledarbyte för beslut i KFS  

32. beslutar om studierektors/ , ämnesansvarigs eller motsvarandes omfattning 
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7. Utbildningschefer och administrativ chef vid Musikhögskolan  
 
(Vidaredelegation från prefekt till utbildningschef eller administrativ chef) 
 
Ekonomi inom utbildning/enhet  
 

6.5. beslutar i ekonomiska och finansiella frågor som rör chefens ansvarsområde 
inom ramen för av Institutionsstyrelsen fastställd budget 

 
 
Personalfrågor inom utbildning/enhet  

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

21. beslutar om korttidsanställning av lärare och teknisk/administrativ personal  

22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet  
 
23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet 
  
24. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran 
 
25. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid utbildning/enhet, 
såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom ramen för 
gällande kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder etc. 
 

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

17. beslutar i enskilda antagningsärenden som rör kompletterande antagning, 
anstånd, studieuppehåll eller antagning till senare del av program, rörande 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kan delegeras vidare till annat 
beslutande organ eller utbildningschef på institutionsnivå  
 
18. beslutar i övriga enskilda antagningsärenden. Kan delegeras vidare till annat 
beslutande organ eller utbildningschef på institutionsnivå 
 
19. beslutar om individuella dispenser från grundläggande och särskilda 
behörighetskrav för antagning till samtliga utbildningar på grund- och avancerad 
nivå av studerande till utbildningsprogram och kurser med undantag av 
musiklärarutbildningen. Kan delegeras vidare till annat beslutande organ eller 
utbildningschef på institutionsnivå 

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

27. föreslår examinator för kurs. 
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8. Övriga chefer/ledare med personalledningsansvar vid Musikhögskolan 
 
(Vidaredelegation från prefekt eller administrativ chef) 
 
 
Personalfrågor inom enhet  

13. föreslår, till prefekt eller administrativ chef, om lön i lönerevision. Föreslår 
även andra lönebeslut, i samråd med prefekt eller administrativ chef, för tekniskt 
och administrativt anställd personal  

21. beslutar i samråd med administrativ chef om korttidsanställning av 
teknisk/administrativ personal inom enheten  

22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet  
 
23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet 
  
25. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid enheten, såsom 
utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom ramen för gällande 
kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder  
 

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



Postadress   Box 8203, 200 41 MALMÖ  Besöksadress Ystadsvägen 25  Telefon   040-32 54 00  Webbadress http://www.mhm.lu.se/ 

Bilaga 7b) Delegationsordning vid 
Musikhögskolan 

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

INSTITUTIONSSTYRELSE OCH PREFEKT 

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolans i Malmö högsta beslutande organ och har ett 
samlat ansvar för utbildning, forskning och kvalitets- och utvecklingsfrågor på institutionen 
enligt den delegationsordning som konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet har 
beslutat (dnr STYR 2017/25). Prefekt är ordförande.  

5. Institutionsstyrelsens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga 
fakultetens delegationsordning

Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur 
1. inrättar beredande organ på institutionsnivå samt beslutar om sammansättning av

sådana organ

2. beslutar om lokalförsörjningsfrågor inom institutionen

3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden vid ny- och ombyggnadsprojekt
inom institutionen

4. beslutar om organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell verksamhet
inom institutionen

5. delegeras till prefekt, se punkt 6:4 (”beslutar om omfattning av lokalvård och
övriga servicetjänster inom institutionen”)

Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o Körcentrum Syds inrättandeperiod samt fastställer centrumbildningens

föreskrifter och dess styrelsesammansättning 

o utseende av föreståndare vid Körcentrum Syd

o riktlinjer för institutionens miljöarbete

2017-12-06 

1 

Dnr STYR 2017/1473 

BESLUT 
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Ekonomi  

6. beslutar om verksamhetsplan och förslag till resursfördelning inom institutionen  
 

7. beslutar om bokslut och årsredovisning  
 

8. uppföljning av verksamhet och resultat  
 
Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o  investeringsplaner 

Personal  

9. beslutar om ändring av läraranställnings inriktning/ämne för universitetsadjunkt, 
samt förslag till ändring av läraranställnings inriktning/ämne för 
universitetslektor och professor  
 

10.  lämnar förslag till fakultetsstyrelsen om prövning av ansökan om befordran till 
anställning som universitetslektor och professor  

Utbildning  

11. lämnar förslag till beslut om utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå 
 

 
Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten till respektive utbildningsnämnd 
rörande utbildning punkter 12 – 16 (sid 3 – 4) och delegerar beslutsrätten avseende 
utbildning punkter 17 – 20 till utbildningschefer (sid 9). 
 
Forskning och forskarutbildning  

21. beslutar om konstnärligt utvecklingsarbete  
 
22. beslutar om kursutbud inom utbildning på forskarnivå  

 
Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten av punkter rörande forskarutbildning 
till Forskarutbildningsnämnden (FUN) punkt 23 – 25 (sid 5). 
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UTBILDNINGSNÄMND (UN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat två utbildningsnämnder; utbildningsnämnden för 
musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för lärarutbildning i 
musik. Utbildningsnämnderna är beredande och beslutande organ för grundutbildnings-
frågor och placeras i organisationen under Institutionsstyrelsen. Utbildningsnämnderna 
har som övergripande uppgift att planera, stödja, utveckla och följa upp den konstnärliga 
och pedagogiska verksamheten inom respektive utbildning. Utbildningschefer är 
föredragande.  
 
 
Grundutbildning 

12 a. beslutar om kursutbud inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
12 b. arbetar fram underlag till förslag till fastställande av utbildningsplaner på 
grund- och avancerad nivå 
 
13. beslutar om kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå, 
samt timplaner 
 
14. fastställer särskilda behörighetskrav för utbildningsprogram på grundnivå som 
inte vänder sig till nybörjare, för utbildningsprogram på avancerad nivå och för 
kurser på grundnivå och avancerad nivå 
 
15. fastställer antagningstal på program och kurser  
 
16. beslutar om antagning av studerande till utbildningsprogram och kurser. Kan 
delegeras vidare till annat beslutande organ eller till utbildningschef på 
institutionsnivå  
 
 

Utbildningsnämnderna beslutar också om 
o antagningsorganisation och kriterier för bedömning i samband med 

antagningsprov 
o utveckling, uppföljning och utvärdering av utbildningarna 
o läsårsstruktur 
o projektaktiviteter 
o riktlinjer för schemafrågor  
o riktlinjer för examinationskrav, tentamina/beting/redovisningar 
o riktlinjer för studievägledning och information om utbildningarna 

 
 
Ekonomi 

- respektive utbildningsverksamhet utifrån av institutionsstyrelsen fastställda 
ekonomiska ramar 
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Personalfrågor 

- generella kompetensutvecklingsfrågor 
 

 
Övrigt 

- remisser på utredningar/skrivelser 
 
 
Utbildningsnämnderna har en rådgivande/beredande funktion i frågor om: 
 

o handlings-/verksamhetsplan för respektive utbildning  
o budget och ekonomisk uppföljning 
o dimensionering (helårsstudenter och helårsprestationer)  
o system för kvalitetsarbete och utvärderingar 
o befordringsärenden  
o förslag till inrättande av nya läraranställningar 
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FORSKARUTBILDNINGSNÄMND (FUN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat en Forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN är ett 
beredande och beslutande organ för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och den 
Konstnärliga forskningen i musik (Musik) och placeras i organisationen under 
Institutionsstyrelsen. Studierektor/ämnesansvarig är ordförande/vice ordförande. 

 
Forskarutbildningen 
 

23. lämnar förslag till beslut om kursplan på forskarnivå 
 

24. utser examinator för kurser och andra poänggivande moment inom 
forskarutbildning  
 

25. beslutar om minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet 
och om ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga 

 
o ansvarar för disponerandet av tilldelade driftsmedel  
o ansvarar för formerna för utvärdering, kvalitetssäkring, dokumentation 

samt spridande av forskningsresultat 
 

Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden 
o lämna förslag om kursutbud på forskarnivå (till Institutionsstyrelse) 
o bereda antagningsfrågor till forskarutbildningarna i Musikpedagogik och 

Musik 
o bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forsknings-

områdena  
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KÖRCENTRUM SYD OCH FÖRESTÅNDARE  
 
Institutionsstyrelsen beslutar om centrumbildningens inrättandeperiod, fastställer 
centrumbildningens föreskrifter och dess styrelsesammansättning. 
 
Körcentrum Syd leds av en självständig styrelse placerad under Musikhögskolans 
institutionsstyrelse. Körcentrum Syds styrelse har ett samlat ansvar för verksamheten, 
och dess kvalitets- och utvecklingsarbete. Föreståndaren ansvarar för ledningen av den 
dagliga verksamheten. 
 
Se vidare föreskrifter för Körcentrum Syd.  
 
Nedanstående punkter och numreringar följer Konstnärliga fakultetsstyrelsens 
delegationsordning. Punkt 4:1 – 4:4 under allmän förvaltning beslutas av 
Musikhögskolans prefekt. 
 
4. Föreståndare vid centrumbildningar  
 
Ekonomi inom centrumbildningen. 
 

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

 
Personalfrågor inom centrumbildningen 
 

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

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

8. beslutar, i samråd med prefekt, om anställning av teknisk/administrativ personal 
utan ledningsansvar  

9 beslutar om korttidsanställning av teknisk/administrativ personal  

10 fördelar anställdas arbetstid och ledighet  

11. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet  

12. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran  

13. fattar beslut i övriga frågor rörande anställning för personal vid 
centrumbildningen, såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom 
ramen för gällande kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, 
semester, rehabiliteringsåtgärder  
 

Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från prefekt till föreståndare vid 
Körcentrum Syd). 
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PREFEKT 
 
6. Prefektens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga fakultetens 
delegationsordning 
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur 
inom institutionen  
 

1. fastställer regler och arbetsinstruktioner  

2. beslutar i lokalfrågor  

3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden  

4. beslutar om omfattning av och ärenden avseende lokalvård och övriga 
servicetjänster, renhållning samt miljöfarligt avfall (punkt 5:5 under 
institutionsstyrelsen ingår) 

Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av uppgifter 
inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från dekan till prefekt). 
 
 
Ekonomi inom institutionen  
 

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

6. beslutar om bidragsavtal under 8 mnkr  

7. godkänner uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal under 800 tkr  
 
 
Personalfrågor inom institutionen  
 

8. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som universitetsadjunkt, 
postdoktor och doktorand  

9. beslutar om anställning av universitetsadjunkt och postdoktor  

10. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som 
teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar  

11. lämnar förslag till dekan rörande omreglering av anställningen för 
universitetslektor och professor  

12. omreglerar anställningens omfattning för universitetsadjunkt och postdoktor  

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

14. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av universitetslektor  

15. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av professor  
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16. beslutar om lönesättning vid nyanställning av universitetsadjunkt och postdoktor  

17. beslutar om anställning av doktorand efter antagningsbeslut i fakultetsstyrelsen  

18. beslutar om förnyelse och förlängning av anställning som doktorand  

19. beslutar om anställning av teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar  

20. föreslår sakkunniga för läraranställningar samt ansvarar för att vidtala dessa  

21. beslutar om korttidsanställning av lärare och teknisk/administrativ personal 
(alternativt närmsta underställda chef) 

22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet (alternativt närmsta 
underställda chef) 

23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet (alternativt närmsta underställda chef) 

24. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran (alternativt närmsta 
underställda chef) 

25. bedömer bisyssla för institutionens anställda  

26. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid institutionen, såsom 
utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom ramen för gällande 
kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder (alternativt närmsta underställd chef) 

27. föreslår ledamöter i fakultetsgemensamma organ  
 
Utbildning inom institutionen  
 

28. förordnar examinator för kurs 

29. utfärdar examensbevis på grund- och avancerad nivå 

30. utfärdar examensbevis för forskarutbildning ledande till licentiatexamen  
 
Forskning och forskarutbildning inom institutionen  
 

31. föreslår utseende av studierektor/ämnesansvarig för varje ämne som 
forskarutbildning anordnas i  

32. föreslår handledare och handledarbyte för beslut i KFS  

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

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

21. beslutar om korttidsanställning av lärare och teknisk/administrativ personal  

22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet  
 
23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet 
  
24. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran 
 
26. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid utbildning/enhet, 
såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom ramen för 
gällande kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder etc. 
 

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

17. beslutar i enskilda antagningsärenden som rör kompletterande antagning, 
anstånd, studieuppehåll eller antagning till senare del av program, rörande 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kan delegeras vidare till annat 
beslutande organ eller utbildningschef på institutionsnivå  
 
18. beslutar i övriga enskilda antagningsärenden. Kan delegeras vidare till annat 
beslutande organ eller utbildningschef på institutionsnivå 
 
19. beslutar om individuella dispenser från grundläggande och särskilda 
behörighetskrav för antagning till samtliga utbildningar på grund- och avancerad 
nivå av studerande till utbildningsprogram och kurser med undantag av 
musiklärarutbildningen. Kan delegeras vidare till annat beslutande organ eller 
utbildningschef på institutionsnivå 

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

28. föreslår examinator för kurs. 



  
 
 
 
 
 
 

Postal address xxxx  Visiting address xxxx  Telephone +46 xxxx, +46 46 222 00 00  Fax +46 xxxx   
E-mail  xxxx  Website xxxx   

Ann-Charlot te Carlén 
Rector  

Bilaga 8a) Welcome to the Malmö Academy of 
Music! 

Malmö Academy of Music 
The Malmö Academy of Music belongs is part of Lund University, The Faculty of 
Fine and Performing Arts. The Academy educates musicians, composers, organists 
church musicians and music teachers and also offers a doctorate programmes in 
Music Education and in Artistic Reasearch in Music. The Academy includes 800 
students and 200 employees. The Academy has an extensive national and 
international contact network with the wider music and cultural scenes, schools and 
reasearchers. This includes close contact with both concert venues and various 
institutions and organisations. More than two hundred concerts are produced every 
year.  
 
 
The Faculty of Fine and Performing Arts 
Within the Faculty of Fine and Performing Arts, is one of eight faculties at Lund 
University, you also find  within Lund University and includes Malmö Art 
Academy, Malmö Academy of Music, Malmö Theatre Academy and Inter Arts 
Center. The Faculty of Fine and Performing Arts offers Bachelor and Master 
programmes in visual art, music and drama, music teacher programme, and various 
courses of different extent. The Faculty also runs third cycle (postgraduate) studies 
and research in the artistic field and Music Education.  
 
 
Lund University 
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s 
top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 400 staff based in 
Lund, Helsingborg and Malmö.  

Core values 

The organisation is to safeguard democracy, legality, impartiality, freedom of 
opinion, respect for the equal value of all human beings, efficiency and service as 
well as democratic principles and human rights and freedoms. Gender equality and 
diversity are fundamental principles in every part of our organisation.  

Further values characterise Lund University and have done so for a long time: a 
critical and reflective perspective, objectivity, nonpartisanship, curiosity, 
engagement, compassion and humour.  
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Vision 

A world-class university that works to understand, explain and improve our world 
and the human condition.  
 

Practical information 
On Staff Pages on the internal website for Lund University you will find practical 
information. Please read the link below 
https://www.staff.lu.se/employment/salary-and-benefits 

 
Salary payment, paying bank 
Your salary is usually paid on the 25th of every month. You are responsible for 
providing your account details to the bank paying out the salaries, namely Nordea. 
 
If you have a company and wish to invoice your agreed fee, you send the invoice to 
the person you have been in contact with. If you do not invoice or have a bank 
account at Nordea, you must submit a transfer assignment to Nordea yourself, so 
that your salary will be paid to the correct bank. 
 
 
Passes 
When you reach the Malmö Academy of Music, you can get a key card for 
entering the doors at the Academy. This card is available at the reception. 
 
 
Questions 
If you have any questions don´t hesitate to contact the person you have been in 
contact with. 
 

 

 

Welcome!  
 
 
Ann-Charlotte Carlén  
Rector Malmö Academy of Music 
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Malmö Academy of Music 
The Malmö Academy of Music belongs to The Faculty of Fine and Performing 
Arts at Lund University. The Academy educates musicians, composers, organists 
and music teachers and offers a doctorate programme in Music Education and in 
Music. The Academy includes 800 students and 200 employees. The Academy has 
an extensive contact network with the wider music and cultural scenes and schools. 
This includes close contact with both concert venues and various institutions and 
organisations. Two hundred concerts are produced every year.  
 
 
The Faculty of Fine and Performing Arts 
The Faculty of Fine and Performing Arts is one of eight faculties within Lund 
University and includes Malmö Art Academy, Malmö Academy of Music, Malmö 
Theatre Academy and Inter Arts Center. The Faculty of Fine and Performing Arts 
offers Bachelor and Master programmes in visual art, music and drama, music 
teacher programme, and various courses of different extent. The Faculty also runs 
third cycle (postgraduate) studies and research in the artistic field and Music 
Education.  
 
 
Lund University 
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s 
top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 400 staff based in 
Lund, Helsingborg and Malmö.  

Core values 

The organisation is to safeguard democracy, legality, impartiality, freedom of 
opinion, respect for the equal value of all human beings, efficiency and service as 
well as democratic principles and human rights and freedoms. Gender equality and 
diversity are fundamental principles in every part of our organisation.  

Further values characterise Lund University and have done so for a long time: a 
critical and reflective perspective, objectivity, nonpartisanship, curiosity, 
engagement, compassion and humour.  

Vision 
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A world-class university that works to understand, explain and improve our world 
and the human condition.  
 

Practical information 
On Staff Pages on the internal website for Lund University you will find practical 
information. Please read the link below 
https://www.staff.lu.se/employment/salary-and-benefits 

 
Salary payment, paying bank 
Your salary is usually paid on the 25th of every month. You are responsible for 
providing your account details to the bank paying out the salaries, namely Nordea. 
 
If you have a company and wish to invoice your agreed fee, you send the invoice to 
the person you have been in contact with. If you do not invoice or have a bank 
account at Nordea, you must submit a transfer assignment to Nordea yourself, so 
that your salary will be paid to the correct bank. 
 
 
Passes 
When you reach the Malmö Academy of Music, you can get a key card for 
entering the doors at the Academy. This card is available at the reception. 
 
 
Questions 
If you have any questions don´t hesitate to contact the person you have been in 
contact with. 
 

 

 

Welcome!  
 
 
Ann-Charlotte Carlén  
Rector Malmö Academy of Music 
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