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Dagordning 
 

Dagordningen fastställdes.  
Kjell Edstrand gick in som ordförande. 

2. Justering Mattias Frisk utses till justerare. 

3. Föregående protokoll UN, bil.1 
 
Föregående protokoll IS 

Lades till handlingarna.  
 
Lades till handlingarna. 
 

4. 
 
 
 
   

INFORMATION OCH MEDDELANDE 
 
1. Information Antagning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prioriteringsordning antagning profil 
 
 
3. Information Remissvar, bil.2 
 

 
 
Information om antagningen. 353 sökande i år, 
135 ville göra L-prov, ca 90 gjorde G-prov. 
Färre i år som blev underkända, gäller framför-
allt teoriprovet. 
Inga godkända sökande på kör och inga sökande 
som dök upp till Rytmik. 
Problem kring den administrativa informationen 
till sökande som involverade piano-
ackompanjörerna. 
 
En sökande till arr/komp och jazz/piano. UN 
behöver ta ett beslut om hur vi gör i dessa fall. 
 
Denna punkt ingår i beslutspunkten ekonomiska 
besparingar nedan. 

PROTOKOLL nr 4 
2015-05-13 



UN/ML PROTOKOLL nr 3 2015-05-13 
 2 

 
 
 
 
 

 

ÄRENDEN 
 
1. Jämlikhetsfrågor 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ekonomiska besparingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Det har uppmärksammats en skillnad i hur ex-
amenskonserts-affischerna för kvinnliga respek-
tive manliga studenter framställs. Det väna 
kontra det kraftfulla. 
Jämlikhetsnämnden kommer att sätta upp en 
brevlåda i receptionen där man kan lägga förslag 
och kommentarer. 
 
Ingen reaktion i remiss-svaren på besparingen 
under huvudinstrument. Många kommentarer 
kring gästlärarverksamheten. 
Kort genomgång av ekonomin, Lars har gjort en 
budget för 2016 med aktuell info. 2016 är fortfa-
rande det svåraste året ur besparingssynpunkt. 
Innebär ingen förändring i besparingssumman 
för 2015 som måste tas av UN.  
Förslag på att vi håller oss till en besparing på 
1.1 miljon istället för 1.5 miljon för 2015 ef-
tersom alla beslut som tas är definitiva. 
Genomgång av remiss-svaren. Eftersom student-
kåren inte har skickat in förslag presenterades 
det vid sittande bord. Föreslag om att vidga gäst-
lärarverksamheten, att den inte behöver vara 
genre-styrd, vilket skulle kunna innebära en 
besparing. Studentkåren yrkar på att man bör 
utvärdera de fyra år av Gy som har varit för att 
kunna göra större och långsiktiga besparingar. 
Minimera småämnen, alla måste inte läsa allt.  
 
Diskussion kring att inte bara räkna i kronor utan 
även titta på tiden. Skär man i färdighetsämnen 
måste också poängbalansen ändras.  
Frågan kring arbetstid behöver undersökas i UN. 
Har inkommit önskemål från studenter att de vill 
ha färre inlämningsuppgifter, anser att det tar 
mycket tid. 
 
UN har beslutat besparingar enligt ny bilaga (bil. 
6, bifogas) för att få en budget i balans 2019. 
Uppdraget från IS innebär en besparing utöver 
pensionsavgångar och deltidspensioner på sam-
manlagt 1096800 kr. 
 
Ytterligare besparingar kan vara nödvändiga 
under kommande år och det är då av största vikt 
att en bred diskussion om utbildningens upplägg, 
innehåll och balans mellan ämnena diskuteras. 
UN vill under de kommande åren se över möj-
ligheter till utökad övningstid i de musikaliska 
färdighetsämnen som nu beskärs. Om inte detta 
blir möjligt kommer studenterna att få svårt att 
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Förslaget kring profilen Arr/komp. bil.3 
 
 
 
3. Läsårsplan, bil.4 
 
4. Bordlagda ärenden  
 
5. Kursplan, MUHG14 Ensemblemusicerande 

vid Odeum II, bil.5 
 

leva upp till poäng- och innehållskrav. 
  
UN uppmanar Musikhögskolans ledning att 
starta ett opinionsarbete i vilket viktiga personer 
i det offentliga musiklivet uttrycker sin oro för 
instrumental- och sångundervisningens framtid. 
 
Förslaget som inkommit kring profilen 
Arr/komp bifalles.  
Frågan kring övriga profiler bordläggs. 
 
Läsårsplanen bifalles.  
 
Övriga ärenden bordläggs åter till nästa UN. 
 
Kursplanen bifalles. 
 

5 ÖVRIGT 
 
Tjänstledighet 
 
 

 
 
Fråga kring vilka regler som gäller om man haft 
tjänstledigt i flera år uppkom. Anställda har rätt 
att prova på ny tjänst i 6+6 månader, därefter är 
det upp till ledningen att bestämma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras  Justeras 
 
  
 
Sara Engblom   Kjell Edstrand  Mattias Frisk 
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Remissförslag 150504 – Sammanfattning 
 
 
Ämnesnämnden R/D/D har lämnat in ett förändringsförslag (samma dokument som tidigare 
lämnats till UN). Inget besparingsförslag. Påpekar att förslaget ”från profil till genre” 
försvunnit i dokumentet ”Remiss på besparingsförslag från Utbildningsnämnden för ML”.  
 
s.2) Sångämnesnämnden kan tänka sig att det är en rimlig nedskärning för Huvudinstrument 
sång, att gå ner till 9 h/termin.  
Vad gäller Röst och tal åk1 ser de helst att nivån stannar på 1h mindre/student. I förslaget med 
12/2 grupp tycker de att 12 h är för lite. 
 
s.3) Teorinämnden ser det inte som möjligt att ytterligare minska undervisningstiden i 
satslära. De vädjar om att låta satsläraämnet fortfara med den modell som gäller idag. 
 
s. 4) Jazznämnden yrkar på att få behålla gästlärarverksamheten och fortsätta med samma 
resurser som nu, anger 6 anledningar. 
 
s.6) Pianonämnden efterlyser en ideologisk diskussion om innehållet i utbildningen. Först 
med den analysen som grund kan de komma fram till vilka förändringar och nedskärningar 
som ska/bör göras. Önskar att pianoundervisningen ska bedrivas enskilt. 
 
 
För sent inkommen skrivelser:  
 
s.7) (inkom 4/5 kl. 14.40) 
Ämnesnämnden för UVK yrkar för att gästlärarresursen ska få vara kvar. De menar att 
denna resurs även påverkar undervisningen som sker inom UVK. Ett totalt stopp för att ta in 
gästlärare i utbildningens olika delar är närmast en katastrof för utbildningen – oavsett ämne. 
 
s.9) (inkom 8/5 kl.14.30) 
Rockarbetslaget anser att förslaget att ta bort resursen för gästlärare på ML är en illa 
genomtänkt besparing. De anser även att en besparing av ensembleundervisningen på 
huvudinstrument vore negativt då det blir väldigt svårt att upprätthålla kvalitet med ytterligare 
besparingar. 
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Hej! 
 
 Vi har tagit del av information om och förslag till ekonomiska åtgärder för ML-utbildningen 
2015-2019. 
 
1) 
Vi kan tänka oss att det är en rimlig nedskärning för Huvudinstrument sång, under rådande 
omständigheter, att gå ner till 9 tim / termin. 
 
 
2 A) Vad gäller Röst och tal åk 1 ser vi helst att vi stannar på nivån 1 timme mindre / student, 
eftersom det är enda röstundervisningen som erbjudes dem under hela deras utbildning. 
Viktigt att ha en bra röststatus för att hålla ett helt yrkesliv. 
 
 
2 B) Om ni funderar på förslag två med 12 tim / 2 grupp vill vi gärna att ni har en dialog med 
oss om detta. Vi tycker att 12 timmar är för lite. (6 ggr / termin) 
 
Hälsningar från SÄN 
genom Maria Hjorth och Gunlis Ardevall 
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    15.04.30 
Till UN för musiklärarlinjen. 
 
Vi har av utbildningsnämnden fått uppdraget att se möjligheter till besparingar inom 
satsläraämnet. 
 
Under en rad år har vi som undervisar i satslära tagit ett stort ansvar vid de tillfällen då 
besparingar varit nödvändiga. Vi har vid dessa tillfällen ansträngt oss för att skapa och föreslå  
förändrade undervisningsformer. Vi har också visat respekt och förståelse för nödvändigheten 
av att alla hjälps åt med att hantera nödvändiga besparingar. 
Men nu har vi nått gränsen för vad vi anser att satsläraämnet tål. Detta i dubbel bemärkelse. 
Det är inte längre möjligt att nå försvarbara mål om vi ytterligare minskar undervisningstiden 
i satslära, detta med tanke på studenters minskade förkunskaper men också därför att vi antar 
sökande som inte har godkända antagningsprov. En minskning av undervisningstiden i 
satslära, som redan är reducerad till ett minimum, skulle ge förödande effekter inte minst på 
lång sikt. Vi kan redan nu konstatera ogynnsamma effekter vad gäller studenter med 
bristfälliga förkunskaper som med dagens tidstilldelning inte får tillräckligt med 
undervisningstid. 
 
Den modell vi idag arbetar efter är känd för de flesta men tål nog ändå en beskrivning. 
I åk 1 ges 4 gemensamma 60-minusterslektioner á 4 studenter och 8 45-minusterslektioner á 2 
studenter. Alltså totalt 12 lektioner. 
Under de gemensamma lektionerna går vi igenom moment som är generella och som kan 
bearbetas i grupp. Vi arbetar med harmonisering, vidareförandet av musikalisk linje, 
dissonansbehandling etc. Dessa moment skall också kunna hanteras praktiskt av den enskilda 
studenten och inte minst med tanke på de ”svagare” studenterna vore det oklokt att arbeta i 
större grupper än 4 studenter. 
Under de enskilda (parvisa) lektionerna arbetar vi med det personliga skrivandet och den 
personliga utvecklingen. Satsläran är i grunden ett enskilt ämne, dvs vi kan bara arbeta med 
en person och ett arrangemang i taget. Att ge en bild av och att hantera satsläraämnet som ett 
gruppämne är direkt felaktigt och riskerar att underminera möjligheterna att bedriva 
meningsfull undervisning. 
 
Den modell vi under några år arbetat med, dvs parvis undervisning, ger fördelen att samtal 
kring skrivandet kan föras på ett konstruktivt sätt som inte är möjligt om man ökar till större 
grupp. 
Åk 1 och 2 har samma upplägg. Dvs 4 gemensamma och 8 parvisa lektioner. I åk 2 
tillkommer 4 30-minuters lektioner. Dessa 4 lektioner har som syfte att ge studenterna 
möjlighet att arbeta med det som studenten, utöver de i kursplanen fastlagda momenten, själv 
upplever som viktigt. Detta har visat sig vara mycket utvecklande och välgörande. 
Att öka gruppstorleken från 4-grupp till 6-grupp ger mycket lite besparing, detta då det gäller 
endast 4 st 60-minuterslektioner. Det skulle dessutom ge schemaläggare stora problem. En 6-
grupp skall då delas i 3 st 45-minuters lektioner och tvingar fram en låsning av 2 tim15 min 
för varje grupp. 
 
Efter funderingar och samtal har vi inom teoriämnena kommit fram till att ytterligare 
besparingar utöver de redan gjorda skulle ge så negativa effekter att vi både förordar och 
vädjar om att låta satsläraämnet fortfara med den modell som gäller idag. 
 
Teorinämnden vid mhm. 
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Till 
Utbildningsnämnden för musiklärarutbildningen 
Behåll gästlärarverksamheten på jazzutbildningarna! 
Bakgrund 
En aktiv och omfattande gästlärarverksamhet har ända sedan starten av jazzutbildningen 
1976 varit en av de bärande delarna av vår utbildning. Genom åren 
har giganter som Dave Holland, Thad Jones, David Liedman, Georg Riedel, 
Mike Stern, Don Cherry, Miroslav Vitous, Ingrid Jensen, Billy Cobham, Joe 
Lovano och många fler gästat MHM för längre eller kortare tid. 
Nuvarande verksamhet 
I många år var anslaget 40 000 kr som dock halverades för två år sedan, för att 
innevarande läsår vara 15 000kr. 
Verksamheten bedrivs gemensamt med MU-jazz och i nära kontakt med musiker 
som finns i vår region. Vi bokar också företrädesvis musiker som framträder 
i vår närhet och slipper alltså betala resor och hotell. Dessa faktorer bidrar till att 
hålla kostnaderna nere för ML, trots en högkvalitativ och relativt omfattande 
gästlärarverksamhet. 
Anledningar till att vi ska ha en gästlärarverksamhet 
• Samarbete mellan ML och MU 
Gästlärarverksamheten är ett lyckat samarbete mellan musiklärar- och musikerutbildningarna. 
Vikten av samarbete framhålls bl a i handlingsplanen (se också 
nedan). 
• Kvalitetssäkring 
Gästlärarverksamheten är en viktig del i jazzutbildningarnas kvalitetsarbete att 
se till att den undervisning som bedrivs är relevant i förhållande till det professionella 
yrkeslivet för jazzen (såväl för lärare som för musiker) och att den håller 
hög internationell nivå. Utan gästlärare har vi svårt att upprätthålla den konkurrenskraft 
vi skapat under åren gentemot andra jazzutbildningar. 
• Den sneda könsfördelningen inom genren 
Att engagera framstående kvinnliga jazzmusiker är ett kraftfullt sätt att motverka 
den sneda könsfördelningen in genren. Andelen kvinnliga jazzmusiker bland 
våra gästlärare är nästan dubbelt så hög som andelen kvinnliga jazzmusiker i 
yrkeslivet. Denna inriktning har framhållits i olika dokument. 
2(2) 
• Rekryteringsskäl 
En student yttrade spontant häromdagen: ”Främsta anledningen till att jag valde 
att studera på jazzutbildningen i Malmö var för att här finns så många och så bra 
gästlärare”. Om man på vår nya hemsida klickar på ”Utbildning” kommer fliken 
”Gästlärare” upp, vilket visar att inte bara vi själva tycker det här är en viktig 
verksamhet utan att detta också är skolans ansikte utåt. 
• Artist in Residence (AIR) 
En gång per år har jazzutbildningarna engagerat en framstående gästlärare under 
längre tid. Sista året delfinansierades denna för studenterna viktiga verksamhet 
med stöd från Sten K Johnsonstiftelsen, men tidigare år har skolan själv bekostat 
AIR. 
• Handlingsplanen 
I skolans nya handlingsplan (2015–16) under rubriken ”Utbildning” står: 
» Musiklärarutbildningen (ML) ska genomföra gemensamma projektveckor över 
utbildningsgränserna 
för t ex gästlärare och ”Artist in Residence” med nationellt och internationellt 
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erkända musiker inom olika områden. 
Handlingsplanen framhåller också ”den internationella studiemiljön på Musikhögskolan”. 
Om gästlärarverksamheten skulle tas bort, blir den helt nya handlingsplanen 
redan felaktig och måste ändras på flera väsentliga punkter. 
Yrkande 
Med ovanstående argument yrkar jazznämnden att gästlärarverksamheten kan 
fortsätta med samma resurser som nu. 
Malmö den 28/4 2015 
För jazznämnden 
Hans Andersson 
Mattias Hjorth 
Jan Lundgren 
Elisabeth Melander 
Peter Nilsson 
Maggi Olin 
Håkan Rydin 
Claus Sørensen 
Almaz Yebio 
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Remissvar på förslaget från utbildningsnämnden och utbildningsledningen om 
ekonomiska 
åtgärder för ML-utbildningen 2015-2019 
 
 
Pianonämnden vid MHM kan inte ställa sig bakom detta besparingsförslag. 
 
Vi anser att besparingar ska ske utifrån en ideologisk diskussion som handlar om var vi nu 
befinner oss och om hur vi vill att utbildningen ska se ut 2019 då hela besparingen ska vara 
gjord. 
 
Vi efterlyser en ideologisk diskussion om innehållet i utbildningen och därefter, med den 
analysen som grund, komma fram till vilka förändringar och vilka nedskärningar som ska/bör 
göras. 
Var ska tyngdpunkten i utbildningen ligga? 
Vad är kärnan i utbildningen? 
 
Pga. den korta remisstiden har det inte funnits tid för oss att genomlysa utbildningen och att 
komma med andra förslag på besparingar. 
 
Rent principiellt tycker vi att pianoundervisning på musikhögskolenivå huvudsakligen skall 
bedrivas enskilt (individuell undervisning). 
 
För övrigt anser pianonämnden att de konstnärliga ämnena i utbildningen måste värnas och 
stärkas och att de besparingar som görs tas med hänsyn till detta.  
 
 
 
 
Malmö 2015-05-02 
För pianonämnden vid Musikhögskolan i Malmö 
Richard Gussing 
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MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Remissvar på besparingsförslag 
Ämnesnämnden för Utbildningsvetenskaplig kärna 
2015-05-04 
 
 
 

Remisssvar på besparingsförslag från ämnesnämnden för UVK 
 
Av förslaget från UN på besparingsförslag framgår det att ett av besparingsområdena skulle 
kunna vara att ta bort “Gästlärarverksamheten” helt. I kommentarsfältet står det att 
gästlärarverksamheten har minskat kraftigt de senaste åren och att “osthyvelbesparing” inte 
längre är möjlig. “Konsekvens: inga gästande lärare kan tas in i ens.undervisningen”. 
 
Vi vill med vårt remissvar förtydliga att konsekvenserna inte bara gäller ensemble- 
undervisningen utan samtliga kurser och därmed den undervisning som sker inom den 
utbildningsvetenskapliga kärnan. Besparingar av det här slaget drabbar UVK, VFU, ÄD och 
ÄM kraftigt då studenternas erfarenheter av att undervisa och möta olika skolkulturer är 
avgörande. Kvaliteten på hur studenterna sammantaget tillgodogör sig UVK-,VFU-, ÄD- och 
ÄM-kursernas innehåll, utvecklar sitt sinne för utvecklingsområden och fördjupar sin egen 
lärarroll hänger starkt samman med deras möjligheter att ha tät kontakt med de miljöer vi 
utbildar för dvs genom att möta gästlärare från olika verksamheter. 
 
I den lärarutbildning som hade sin start 2001 fanns det tre separata kurser inom det allmänna 
utbildningsområdet med namnen Seminarieserie 1, 2 och 3. I dessa tre kurser fick studenter 
och undervisande lärare möjlighet att möta föreläsare och kunskapsinnehåll som kunde 
fördjupa studierna i utbildningen och inspirera till vidare studier och möten med 
verksamhetsområden och kunskapsfält. I år var sista året för seminarieserien då den gamla 
utbildningen har upphört och lärarutbildningen som startade 2011 har tagit vid. 
 
I den “nya” lärarutbildningen ersattes först seminarieserien med en gästlärarresurs kopplad till 
varje kurs inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Sedan ersattes det här med en 
totalsumma för samtliga kurser inom UVK, från ca 50 000 till 15 000kr. I sak har det här 
inneburit att gästlärarresursen har gått från ca åtta föreläsningar per termin till två per läsår. 
Föreläsningarna har varit öppna för alla studenter samt personal och har då kunnat fungera 
som fortbildning för lärare och övrig personal. De fyller också en viktig del i att skapa och 
bevara kontakter med det omgivande samhället och är på så sätt en del av vårt ansikte utåt och 
inåt. Många av de här kontakterna är inarbetade, omfattande och mångförgrenade. Några 
exempel på perspektiv som berikat vår verksamhet är: mental träning, bedömning och betyg, 
mångfald och inkludering, kulturskola, skolutveckling, genus, jämställdhet och 
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funktionshinder, internationalisering, aktuell forskning inom olika områden, retorik och 
kommunikation mm. Möten med företrädare som lever, undervisar och forskar i den värld 
studenterna utbildas för minskar på ett ytterst ogynnsamt sätt om besparingen skulle 
genomföras. 
 
Konsekvenserna av att ta bort gästlärarresursen skulle innebära: 

• att utbildningen blir en “fattigare” miljö i brist på interaktion med det omgivande 
samhället 

• att utbildningen förlorar viktiga nätverk som kan ta lång tid att återskapa 
• att studenter och personal går miste om en plattform som skapar samverkan med andra 

lärosäten både lokalt och globalt samt med staden, regionen och 
näringsliv/arbetsmarknad och därmed det kommande yrkeslivet 

• att studenter nekas möjlighet till internationella utbyten i form av internationella 
gästlärare 

• att vi inte tränar våra studenter om vikten av att ha ett stort intresse för 
omvärldskunskap. Det är ett viktigt uppdrag för utbildningen, som inte ska 
underskattas 

• att Musikhögskolan i Malmö har god och tät kontakt med omvärlden har också ett 
förebildande syfte för studenterna, vilket då skulle försvinna 

• att utbildningen går miste om viktigt information och kunskap som krävs för att internt 
utveckla utbildningen efter hur verkligen ser ut  

• att det finns risk att utbildningen förlorar sin attraktivitet om Musikhögskolan i Malmö 
inte har ett omfattande samarbete med gästlärare och på ett effektivt sätt visar att det 
finns ett pågående och utvecklande flöde av information mellan institutionen och 
omvärlden 

• att Musikhögskolan i Malmö mister en möjlighet att fortsatt inneha en stark position 
för att kunna vara med och påverka den nationella utbildningspolitiken. Lärare och 
studenter behöver en gemensam diskussionsyta och nätverk för att hålla sig ajour med 
dagsaktuell utveckling och forskning inom viktiga ämnesområden och vara drivande i 
utbildnings frågor. 

       
    
Ett totalt stopp för att ta in gästlärare i utbildningens olika delar är närmast en katastrof för 
utbildningen - oavsett ämne.   
 
 
 
 
Anna Houmann  Maria Becker Gruvstedt  Eva Sæther 
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Till UN MHM Mö 20150508 
 
Remissvar från rockarbetslaget ang besparing gästlärare.  
 
Förslaget att ta bort resursen för gästlärare på ML anser vi är en illa genomtänkt besparing. 
Gästlärarverksamheten innebär en möjlighet att tillföra kvaliteter som vi saknar. Det kan röra 
sig om artister eller framstående musiker eller företrädare för område vi behöver fördjupa. Det 
kan tillföra konstnärlig nivå och ger läsåret dynamik och spets. Det är också viktigt för 
rekrytering av nya studenter vilket innebär att det kan visa sig vara ett tveeggat svärd i 
ekonomiskt avseende. Till detta bidrar också det faktum att MHM skulle vara ganska 
ensamma om att göra en sådan ekonomisk besparing. Vi bedömer att gästlärarna har varit av 
stor betydelse för rockvarianten och vi har fått genomgående positiva studentutvärderingar på 
besöken.  
 
Det ska dock inte förstås som att MHM:s lärare inte besitter högsta nivå musikaliskt 
konstnärligt och pedagogiskt. 
 
En gästlärare kostar i snitt 10000kr och vi anser att nivån 30000kr per år och inriktning är en 
rimlig, lågt räknad summa för denna viktiga del av vår verksamhet. 
 
Ex 2013/2014 
Lars Storck sång och rytm-workshop 
Lars Halapi masterclass i live-arrangering 
Jan Reinemo ensemblemetodik med barn 
Camarons Ochs, Nashville country: låtskrivande och konsert 
Christoffer Lundquist, clinic:  arbete och arrangering i studio 
Göran Folkestad sångstudenterna, musikaliskt uttryck 
 
 
Remissvar från rockarbetslaget ang ensembleämnet 
 
”Musiken har inte blivit kortare..!” J Reinemo Kbh.   
 
Ensembleundervisning på huvudinstrument är vår utbildnings spetsverksamhet. Den rymmer 
många delar och moment och det blir väldigt svårt att upprätthålla kvalitet med ytterligare 
besparingar. Arbete mot konserter innebär att det uppstår tidspress. Studenterna önskar 
samtidigt en utveckling av metodik och arbetsformer i ämnet och önskar fler perspektiv i 
ensembleundervisningen. Detta är en viktig framtida arbetsuppgift professionellt för dem och 
detta diskuteras livligt på utvärderingar! Vi ser ensemble som en central uppgift för oss i 
arbetet med studenternas utveckling både konstnärligt och metodiskt! 
 
För rockarbetslaget 
Anders o Kalle 
Kursledare 
 



Ekonomiska	  åtgärder	  för	  ML-‐utbildningen	  2015-‐2019	  
 

Inledning och tidigare åtgärder 
 
Utbildningsledningen för musiklärarutbildningen har analyserat alla delar av kostnader och 
intäkter på ML och UN har diskuterat om möjliga besparingar på alla poster som ingår i ML´s 
budget. Det har varit ett stort arbete och en av de svåraste frågorna har varit att göra besparingar 
för att dels klara det ekonomiska uppdraget (budget i balans) och dels klara utbildningsuppdraget 
(antalet HÅS, helårsprestationer). 
 
Utbildningsledarna har på uppdrag av IS gjort en översyn av utbildningskostnader och intäkter 
och lämnat underlag till UN för diskussioner och slutligen för nämndens beslut.  
Förändringar har skett i delar av utbildningen som t.ex. enskilda lektioner i olika valbara och 
obligatoriska delkurser, ökade gruppstorlekar i gruppundervisning m.m.  
 
Utbildningsledarna på ML har också undersökt vilka konsekvenser förändringarna får för 
tjänsteunderlaget i de olika delkurserna som berörs av förslaget för att undvika att hamna i en 
situation med undertider i tillsvidaretjänsterna vilket skulle innebära att de förväntade 
ekonomiska besparingarna inte uppnås. En grundlig genomgång av pensioneringar och 
deltidspensioneringar har gjorts som resulterade i en långsiktig plan för hur pensioneringar 2015-
2019 ska hanteras med återbesättning på delar av tjänster. Vi räknar med en besparing på totalt ca 
4,5 miljoner kronor fram till 2019.  
 
 
Besparingar 2012-2014 
Under 2012 togs beslut på stora besparingar i utbildningen på sammanlagt ca 2 miljoner kronor. 
Beslutet berörde hela lärarutbildningen bl.a. ca 20 delkurser som antingen fick minskade timmar, 
ökade gruppstorlekar eller togs bort helt och hållet. VFU kurser besparades också med 150 tkr 
och projektkostnaderna minskades med 265 tkr varav de flesta drabbade gästlärararresurser som 
minskade med 50 %. 
För fristående kurser minskade kostnaderna med ca 30 % med liknande åtgärder. Vi minskade 
också våra driftskostnader med 10 % samt sa upp kontraktet på en av våra lägenheter för 
gästlärare. Under 2013 minskades undervisningsvolymen på delkursnivå för både 2013 och 2014 
med motsvarande ca 650 tkr. Administrationen minskades också med en utbildningsledartjänst 
på 75 % under 2013 och 2014. Konsekvenserna av detta har inneburit, trots omorganisation på 
kansliet, en ökad arbetsbelastning för befintlig personal vilket på sikt kan leda till 
arbetsmiljöproblem pga ökad stress och arbetsmängd. 
 
 
Förslag på åtgärder för perioden 2015-2019 
 
Tjänster 
UL har återigen gjort en grundlig analys av hur pensioneringar mellan åren 2015-2019 ska 
hanteras med återbesättning endast på delar av de tjänster som försvinner. Vi har i dagsläget stora 
undertider på lärartjänster pga förändrade utbildningar i 2011 års utbildningsreform för 
lärarutbildningen samt de åtgärder vi vidtagit 2012-1014 för att få balans i budget.  
 



UL avser därför att inte återbesätta några av dessa tjänster de närmsta åren och tjänster återbesätts 
endast i mindre omfattning. Under perioden försvinner motsvarande ca 8 heltidstjänster 
(lärartjänster) i naturliga pensioneringar som ersätts med ca 3 heltidstjänster dvs en besparing på 
ca 5 lärartjänster vilket motsvarar ungefär 20 % av våra totala lärarkostnader för tillsvidareanställd 
personal. UL räknar med en besparing på totalt ca 6 miljoner kronor i grundutbildningen för 5-
årsperioden varav ca 4,5 miljoner kan lösas genom pensionsavgångar.  
 
 
Utbildningskostnader 
Utbildningskostnaderna som minskades 2012-2014 har hittills inte kunnat utnyttjas fullt ut 
eftersom inga uppsägningar gjorts men under perioden fram till 2019 kommer pensioneringarna 
att få effekt på utbildningskostnaderna. Minskade utbildningskostnader innebär samtidigt att 
utbildningsstrukturerna måste ses över och vissa justeringar blir nödvändiga i utbildningarna för 
att kunna möjliggöra denna kraftiga minskning av lärartjänster fram till 2019. Ekonomiska 
åtgärder har tagits fram genom att utgå från följande principer: 
 

1. Delkurser som inte genererar poäng och som endast studeras av vissa inriktningar ses 
över. Finns det kurser/delkurser som vi ger vissa studenter men inte åt alla som kan 
minskas eller tas bort? Alla delkurser/kurser måste generera poäng i utbildningen och 
därmed en intäkt i form av HÅP. 

2. Att göra besparingar på kurser/delkurser som är dyra. Det innebär att antalet timmar med 
enskild undervisning i utbildningen ses över och om gruppstorlekar kan ökas i 
undervisning med små gruppstorlekar. 

3. Profilerna – Kör – Rytmik – Arr/komp 
UN har insett att profilerna i rådande ekonomiska situationen inte kan drivas som 
tidigare. Studenterna får i nuvarande form inte högskolepoäng för hela profilen. UN vill 
att MHM bevarar dessa för Sverige unika utbildningsmöjligheter, varför andra lösningar 
utreds av UL i samråd med kursledarna.  

 
På sista sidan finns en bifogad sammanställning över de justeringar i utbildningen som föreslås för 
att uppnå balans i budget till 2019. 
 
 
Intäktsförstärkningar 
Att öka intäkterna för grundutbildningen är en utmaning. Idag har vi intäkter främst av 
försäljning av utbildning såsom fortbildningskurser. Under en lärardag i mars diskuterade lärare 
och utbildningsledning möjliga intäktsförstärkningar. Resultatet av denna diskussion blev att ML 
föreslår följande åtgärder för att undersöka hur intäkterna kan öka. 

1. Fundraising – Någon anställd som arbetar med detta. Kanske utnyttja undertider. 
Samarbete med det musikaliska näringslivet. Kan tex Sony, Yamaha och Warner 
finansiera en professur i musikproduktion eller annat. Bjuda in Ulrika Nilsson vid LU. 
Tillsätta en arbetsgrupp ur UN. Starta Musikhögskolans vänner likt MSO´s vänner (Sten 
K, 350 års jubiléet, Donationer, stipendier, Linneaus-Palme). 

2. Sälja utbildning. Undersöka om vi kan öka försäljningen av utbildning i samarbete med 
tex MAH, KM, ES.  

 
 
 



3. Konsertintäkter. Ta betalt för konserter? Sälja annonser i programblad, få företag att 
betala tryckkostnader mot att de får annonsplats. Vårkonsert på skolan och ta entré. 
Lärarkonserter. Konserter som julklapp till personal. VIP-bjudningar före och i samband 
med konserter. 

4. Lokalintäkter. Öka uthyrningen av lokaler på Musikhögskolan till konferenser och 
konserter i samarbete med externa samarbetspartners.  

5. Söka pengar inom konstnärsnämnden för konstnärliga projekt och utbyten. 
 
Budget för GU 2015 visar på ett förväntat underskott på ca 1,2 miljoner kr. Beroende på hur 
stora löneökningar vi får under femårsperioden samt hur stor ersättningen för pris- och 
löneomräkningen (PoL) blir kan det bli aktuellt med ytterligare justeringar under 5-års perioden.  
 
 
Malmö den 15 april 2015 
 
Utbildningsnämnden och utbildningsledningen vid ML 
 
	   	  



	  

 


