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Magnus Ericsson utsågs till
justerare.
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ARENDEN

L Uppdragsbeskriving Nämndens
uppdragsbeskrivning [bil. 1

2018-09-19) gicks igenom.
Antalet ledamöter, som
dessutom representerar

2. Invigning fämnämnd

verksamheter stämmer bra i
nuläget.

Eftersom det nya namnet
N ämnden för J dmstölldhet,
Iikabehandling och mångfald
är något långt till vardags,
uppmanas ledamöterna att
fundera på en förkortning.
fämnämnden?

Invigningen sker onsdagen den
21 november kl. LZ.LS i
Caféterian. Obs! Nämnden
träffas kl. 12. Ett regnbågsfärgat
band ska klippas och det ska
bjudas på cider och snittar.
Camilla |. äskar pengar, Almaz Y.

tittar på ev. musikinslag. Alla
förslag välkomna - gärna
nyskrivet och/eller
normbrytande! Innan dess ska
väggen i Entrén ha blivit
ommålad i guld/brons och
brevlådan blivit flyttad, så att
Jämnämndens saker är samlade.

På den nya väggen föreslås en
ram sitta med den nya nämnden
och sedan kan nya tips sättas
upp, som vi turas om att ha
ansvar för.

Magnus E. och Ludvig S. tittar
på möjligheterna att köpa in en
(brandsäker) soffa, samt ev.
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kuddar till den nya hörnan,
Mikael O. har budget. Magnus E.

tittar även på om man kan ha en
klottervägg på andra sidan
glasväggen med temat "Tänk
jämnt, Tänk till!".

3. Förslag på kommande event,
synlighet i det offentliga rummet.

Förslag på Queerfestival till
våren eller en serie
föreläsningar på temat.
Personer att bjuda in te x förre
kulturchefen i Lund Chris
Schenlaer. En idé är att ha flera
kortare föreläsningar enligt
modellen "Akademisk kvart"
med olika ämnen såsom
härskarteknik m.m. Karin S.

kollar med programansvarig på
Lunds stadsbibliotek där man
haft en sådan serie på lunchtid,
som dragit mycket folk.

Sara E. har pratat med Ove T.
om jämnämndens plats på
skolans hemsida. Det finns lite
info på mhm.lu.se - vilka som är
ledamöter, länk till kallelser och
protokoll samt länk till
internwebben, där det finns
mer info om nämndens arbete.

Diskussion angående en digital
mötesplats för nämnden. Sara T.
kollar på olika alternativ som
Google Drive, Messenger m.m.

Hanna S. Och Rebecka L. kollar
på hur vi ska arbeta med sociala
medier.
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4. Nytt från fakulteten. Anna Houmann, som är
fakultetens representant i
universitetets Ledningsgrupp
för jämställdhet och

ovruce pnÅcon

Fråga kring ersättning för nämndarbete.

Förslag på intern kurs i persiskt slagverk
för studenter och personal utifrån ett
mångfaldsperspektiv.

deras arbete.
Se bifogad Powerpoint.

Pär Moberg tog upp ämnet
ersättning för att sitta i nämnd.
Han sitter med i UN,
miljönämnd och jämnämnd, För
sitt arbete som suppleant i UN
får han 50 h, för arbetet i de
övriga nämnderna ligger
timersättning på L5 h per
nämnd. Det känns som en
ojämn fördelning då han inte
engagerar sig mindre i miljö-
och jämnämnden än i UN.
Magnus Ericsson tar med sig
denna fråga vidare till
ledningsgruppen.

Pär Moberg har kontakt med en
persisk musiker, Behzad
Souratgar, som kan komma att
få en extratjänst (anställning
med finansiering från
Arbetsförmedlingen) i egenskap
av instrumentreparatör på
serviceavdelningen. Eftersom
han även är en mycket kunnig
musiker tycker Pär det vore en
bra idé att han skulle kunna
erbjuda en kurs i persisk musik
för både personal och studenter
utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Då den inte kan vara med i vårt
ordinarie utbud av fristående
kurser får den ligga utanför
detta område och i stället
erbjudas som en frivillig kurs
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för intresserade. Pär ställde
frågan om vem som skulle ha
det formella ansvaret för ett
sådant samarbete. Magnus
Ericsson tar det vidare till
ledningsgruppen.
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 2018-09-19 
 

Beslut i Institutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan i Malmö, 
Konstnärliga fakulteten,  
Lunds universitet 

 
 
 
Uppdragsbeskrivning för Nämnden för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald vid Musikhögskolan i Malmö.  
 
Bakgrund 
Musikhögskolans Jämgrupp byter namn till Nämnden för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald. Nämnden arbetar proaktivt med jämställdhets-, likabehandlings- och 
mångfaldsfrågor som är relevanta för institutionen. Nämnden är på samma sätt som 
Miljönämnden underställd Institutionsstyrelsen och konstituerar sig så länge ett behov finns. 
Arbetet sker i förhållande till den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten 
som i sin tur står i relation till Lunds universitets Ledningsgrupp för jämställdhet och 
likabehandling.  
 
Utgångspunkt	för	nämnden	arbete	är	också	den	Konstnärliga	fakultetens	värdegrund.		

Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och 
service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande 
principer för alla delar av vår verksamhet. Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under 
lång tid är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor.  

Ur Konstnärliga fakultetens strategiska plan 2018–2022 

 

Nämndens uppdrag 

Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald ska arbeta aktivt för en inkluderande 
arbetsmiljö för både anställda och studenter. Nämnden har i uppdrag, utifrån ett 
intersektionellt 1  perspektiv, att utveckla, uppdatera, informera och sprida institutionens 
strategiska och långsiktiga arbete med jämställdhet och likabehandling samt verka för 
ömsesidig tolerans och respekt. Vidare ligger det i Nämnden för jämställdhet, likabehandling 
och mångfalds-uppdrag att hålla sig informerad och uppdaterad gällande det jämställdhets-, 
likabehandlings-, och mångfaldsarbete som pågår på fakultets- och universitetsnivå.  
 

																																																								
1 Begreppet	intersektionalitet	är	ett	vetenskapligt	begrepp	som	syftar	till	att	synliggöra	maktrelationer	baserade	
på	etnicitet,	kön,	klass,	sexuell	läggning,	religion,	ålder	och	funktionalitet.	
	



	 2	

 
Nämndens arbetsuppgifter 
 
Nämnden 

- håller regelbundna möten, 
 

- skickar ut kallelse med dagordning till ledamöter, skriver protokoll, publicerar dessa 
på Musikhögskolans interna webbsida samt skickar protokoll till 
utbildningsnämnderna och till Institutionsstyrelsen, 
 

- sprider information om det interna och externa arbetet med jämställdhets-, 
likabehandlings-, och mångfaldsfrågor, 

 
- kan utse en representant som vid behov kan delta i konferenser och seminarium som 

berör jämställdhets-, likabehandlings-, och mångfaldsfrågor, 
 

- samarbetar och samverkar med styrelser, arbetsgrupper, arbetslag, programråd och 
nämnder samt studentkåren vid Musikhögskolan i Malmö, 

 
- föreslår för Musikhögskolans ledningsgrupp aktiviteter och temaområden i syfte att 

vidareutveckla jämställdhets-, likabehandlings-, och mångfaldsarbetet vid 
institutionen, 

 
- uppmärksammar och lyfter fram olika perspektiv på jämställdhet, likabehandling och 

mångfald i det offentliga rummet på institutionen genom att t ex tillhandahålla 
inspirationsmaterial, lagtexter, policydokument och handlingsplaner. 

 
 
Nämndens sammansättning  

Nämnden ska bestå av ledamöter som representerar Musikhögskolans olika verksamheter. En 
diversitet och en intersektionell sammansättning av nämndens ledamöter eftersträvas liksom 
en balans mellan de olika utbildningarna:  
 

- 1–2 lärare ML 
- 1–2 lärare MU/KY 
- 1–2 TA-personal 
- ev. 1 skyddsombud 
- 2–4 studentrepresentanter (ML/MUKY) 
- 1 doktorand 
- 1 ledningsfunktion (ML/MUKY) 

 
Nämnden bör bestå av 7, upp till max 13 ledamöter. Nämnden kan vid behov adjungera 
ytterligare ledamöter för kortare perioder eller enstaka möten. 
 
Ledamöterna deltar i nämndens arbete under ett läsår med möjlighet till förlängning 
ytterligare ett läsår. Utbildningsledningen utser en representant (ledningsfunktion) inför ett 
nytt läsår. Ledamoten från utbildningsledningen bör växla mellan utbildningarna ML och 
MUKY. Denne tar emot intresseanmälningar från lärare, studenter och övrig personal vid 
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läsårsstarten och kallar till det första mötet på hösten. För det fortsatta arbetet väljs ordförande 
och sekreterare ur nämnden av nämndens ledamöter och dessa har sina funktioner i nämnden 
på samma sätt som nämndens övriga ledamöter; ett år med möjlighet till förlängning 
ytterligare ett läsår. Att ingå i nämnden bygger på frivillighet. Inga val förrättas.  
 
Ersättning för nämndens arbete sker för lärare och personal på samma sätt som vid arbete i 
andra styrelser/nämnder (IS och UN). Doktorander ersätts med timmar på liknande sätt. 
Studenter ersätts inte.  
 
 
 
 
 
 



Upplägg ”snacka jämt” morgondagens personaldag (23/10).   
 
Inledningen av dagen.  
8.40 ses vi i lilla salen för att dela ut färgkort och färgmarkera ståborden. All personal 
får tre stycken färgkort och dessa är markerade med 1,2 & 3.  
Vi har tillgång till 8 ståbord som var och ett markeras med en färg. Var och en av er 
ansvarar för ett bord och en färg. Du är med andra ord representant för samma färg 
och bord hela timmen (Sara E styr upp detta).  
 
9.00 - 9.30 Inleder Lotta därefter presenteras nämnden för jämställdhet, 
likabehandling och mångfald och vårt uppdrag samt syftet med och upplägget för 
dagen (Camilla är ansvarig)  
9.30 -10.00 Fika.  
10.00- 11.00 Föreläsning av Maria Tonini om intersektionalitet + frågor.  
 
Ca.11.00 ”Snacka jämt” 
Jämnämnden placerar ut sig vid sina bord och grupperna går till sin första färg. Som 
ansvarig för grupperna håller vi reda på tiden (15 min/runda), starta igång samtalet, 
ser till att gruppen håller sig till ämnet, att alla får komma till tals, runda av 
diskussionerna och skickar vidare gruppen. Vi får naturligtvis själv delta aktivt i 
samtalen.  
 
Vid sista rundan (3) är det vi som skriver in i Menitmetern (Anna H är ansvarig). Till 
det behövs en smarttelefon per grupp. Förslagsvis din egen.  
 
De två första runderna (1 & 2) utgår från följande frågeställningar (visas på power 
point):  
A: Vad betyder intersektionalitet för dig i din verksamhet? 
B: Hur tar det sig uttryck?  
(Här säger kanske någon/några att de inte utgår från begreppet men då får samtalen 
handla om hur de skulle kunna och vilja arbeta utifrån Marias föreläsning) 
 
1. Runda 1 (15 min sedan byte till färg 2)  
2. Runda 2 (15 min sedan byte till färg 3) 
3. Runda 3 (15 min) utgår ifrån frågeställning i Menitmetern. Grupperna ska ni enas 
om tre ord som beskriver betydelsen av intersektionalitet för oss på Musikhögskolan i 
Malmö. Den exakta formuleringen kommer att stå i Menitmetern. Dessa skrivs in i 
Menitmetern av varje gruppansvarig, via telefon. 
 
Sessionen avslutas med att de 8 gruppernas 3 ord visas via Menitmetern. Om flera 
har samma ord blir det större. Resultatet kan vi sedan diskutera vidare vid vårt nästa 
möte mm. Om det inte går att spara får vi inte glömma att ta en skärmdump eller fota 
resultatet. 
	




