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INSTITUTIONSSTYRELSEN

Kallelse
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 10 februari kl.
15.15– 17.30 via Zoom. Länk: https://lu-se.zoom.us/j/67402922738
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot en suppleant i god tid före mötet.
Ola Elleström – mötessekreterare
Nr
§

Ärende, föredragande, bilagor

1

Mötets öppnande.

2

Justeringsperson.

3

Fastställande av dagordning.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Presentationsrunda, ledamöter av

Förslag till beslut

Information

Institutionsstyrelsen samt
information om styrelsens funktion
och arbete.
b) Information från prefekt, Sanimir

Information

Resic
c) Ekonomisk rapport, Annette

Information

Bennvid
d) Information från studentkåren,

studentrepresentanterna

Information

5

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelse-

protokoll 2020-12-02, bilaga 5a
b) Protokoll från Utbildningsnämnden

Mu/Ky 2020-11-25, bilaga 5b
c) Protokoll från Utbildningsnämnden

ML 2020-11-25 och 2020-12-09,
bilaga 5c1 och 5c2
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen

2020-11-18 & 2020-12-16,
bilaga 5d1 och 5d2
e) Protokoll från Forskarutbild-

ningsnämnden, 2020-11-11,
bilaga 5e
6

Ärende 1:
Riktlinjer för
sammanläggningsavhandling.

Karin Johansson föredragande

7

Ärende 2:
Investeringsäskandebeslut

Underlag från Birgit Jakobsson (som ej
kan delta på mötet), distribueras under
veckan.

8

Ärende 3:
Befordran till anställning som universitetslektor.

Underlag distribueras under veckan

9

Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

10

Övriga ärenden

11

Mötets avslutande

Kommande mötesdatum: 14 april, 2
juni

Sändlista
Ordinarie ledamöter
Sanimir Resic, ordförande, prefekt
Adriana Di Lorenzo Tillborg, lärare
Lena Ekman Frisk, lärare
Karin Johansson, lärare
Anders Johnsson, lärare
Anders Ljungar-Chapelón, lärare
Kent Olofsson, lärare
Rebecka Lassbo, TA-personal
Åse Lugnér, TA-personal
Fredrik Hagerberg, studeranderepresentant
Sonja Spisska-Enebjörn,
studeranderepresentant
Suppleanter
Peter Berglund, lärare
Lennart Gruvstedt, lärare
Francisca Skoogh, lärare
Johan Antoni, TA-personal

Övriga
Lars Andersson
Joakim Barfalk
Annette Bennvid
Erik Berndalen
Michael Edgerton
Ola Elleström
Sara Engblom
Magnus Ericsson
Annika Fredriksson
Mattias Frisk
Marika Fältskog
Elisabeth Hamnede Melander
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Anna Houmann
Ann-Sofi Härstedt
Lars Härstedt Salmonsson
Birgit Jakobsson
Berth Lideberg
Anna Lyrevik
Gustav Melander
Peter Nilsson
Musikhögskolan DM - Receptionen
Musikhögskolan i Malmö Studentkåren
Eva Saether
Karin Savatovic Thomasson
Staffan Storm
Jenny Svensson
Ove Torstensson
Markus Tullberg
Hamidullah Turab
Elin Waileth Wikström
Almaz Yebio

LUNDS

STYR 2020/2204
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

UNIVERSITET

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Nr

Närvarande ledamöter:
Ann-Charlotte earlen
Conny Antonov
Maria Becker-Gruvstedt
Lena Ekman Frisk
Karin Johansson
Magnus Linden
Elin Waileth Wiksträm
Fredrik Hagerberg
Sonja Spisska Enebjörn
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Rebecka Lassbo
Åse Lugner

Ordförande
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare, suppleant
Studeranderepresentant
Studeranderepresentant
Doktorand
Övriga anställda
Övriga anställda

Övriga:
Annette Bennvid
Ola Elleström
Birgit Jakobsson

Ekonom(§ 6)
Mötessekreterare
Administrativ chef(§ 4b)

Frånvarande ledamöter:
Björn-Tryggve Johansson

Lärare

Ärende, föredragande, bilagor

Beslut, diskussion

&
I

Mötets öppnande.

2

J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Karin Johansson.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

~

Arbetsmiljöutredning MHM:

a) Information från prefekt, Ann-Charlotte Carlen
I

Arbetsmiljöutredningen som initieras av rektor för
Lunds universitet, Torbjörn von Schantz, inleds nästa
vecka och planeras vara klar i mars 2021. Arbetsmiljökonsulten kommer informera vid ett personalmöte måndagen 7/12. Vid mötet kommer även skyddsombud, studerandeskyddsombud och ordförande i Musiksektionen
SKFM närvara.

Körcentrum Syd:
Lena Ekman Frisk slutar som föreståndare för Körcentrum Syd då hon blivit antagen som doktorand i musikpedagogik. Anställningen som ny föreståndare är utlyst.

Prefektrekryteringen:
Institutionsstyrelsen diskuterade den situation som
uppkommit vid Musikhögskolan i samband med

1

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

Ärende, bilagor

2

Beslut, diskussion

processen kring prefekttillsättningen. Under mötet
uppmärksammades följande punkter särskilt:
- att den prefekt för Musikhögskolan som dekan vill
tillsätta inte har kunskaper om högre musikutbildning
och forskning inom musikområdet.
- att underlaget inför MBL-förhandling om
prefektförslaget anger att ett "verksamhetsråd" ska
inrättas på Musikhögskolan. Ett "verksamhetsråd"
innebär en organisationsförändring vid institutionen
och förutsätter ett förankringsarbete samt beslut i
Institutionsstyrelsen på ett sätt som följer fakultetens
delegationsordning. (Dnr: STYR 2018/1849 2018-1212).
- att Institutionsstyrelsen understryker vikten av att
den skrivelse som tillställts Fakultetsstyrelsen
från Institutionsstyrelsen, daterad 2020-11-09, Dnr
STYR 2020/1740, skickas ut till ledamöterna och
kommer upp på dagordningen vid nästa
fakultetsstyrelsemöte.

b) Information från administrativ chef,
Birgit Jakobsson

•

s

Investeringsplaner 2021-2022
Birgit Jakobsson ger en uppdatering av de äskanden som
gjorts för 2021 och 2022. Sammanlagt rör det sig om ca
900 000 kr för 2021 och något mer för 2022. Nu vidtar
processen att granska det som inkommit.

PROTOKOLL
a) Föregående Institutionsstyrelse-

Protokollet lades till handlingarna.

protokoll 2020-10-21, bilaga Sa
P) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky 2020-10-21, bilaga Sb

Ett förtydligande gjordes gällande utbildningsnämndens
beslut att byta språk på kandidatprogrammet i symfoniorkesterinstrument. Protokollet lades därefter till handlingarna.

~) Protokoll från Utbildningsnämnden
ML 2020-10-21, bilaga Se

Protokollet lades till handlingarna.

kl) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2020-10-14, bilaga Sd

Protokollet lades till handlingarna.

c) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden, 2020-09-30, bilaga Se

Protokollet lades till handlingarna.

LUNDS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Musikhögskolan i Malmö

Sammanträdesdatum

Institutionsstyrelsen

2020-12-02

Ärende, bilagor

6

Ärende

3

Beslut, diskussion

I: Budget 2021, föredragande An-

nette Bennvid, ekonom

Förslaget till budget gicks igenom med bakgrund,
ekonomiska förutsättningar och detaljer.
Beslut:
Övergripande budget för Musikhögskolan beslutas enligt
förslag.
Gemensamma enheters budget beslutas enligt förslag.
Grundutbildningsbudget ML beslutas enligt förslag.
Fakultettsmedelsbudget ML beslutas enligt förslag.
Grundutbildningsbudget MU/KY beslutas enligt förslag.
Fakultetsmedelsbudget MU/KY beslutas enligt förslag.
Protokollsutdrag med Utbildningsnämnden MU/KY:s
yttrande, som skickats till Institutionsstyrelsen, tillfogas
budgetdokumentet.
Budget för Körcentrum Syd beslutas enligt förslag.

7

Ärende 2: Forskarutbildningsnämndens sammansättning 2021 - 2023

•

Ida Knutsson stod nominerad som både ordinarie ledamot och suppleant i utskickat förslag. Detta korrigerades
i underlaget innan beslut genom att hon ströks som suppleant.
Beslut:
Institutionsstyrelsen bifaller förslaget till Forskarutbildningsnämndens sammansättning 2021-2023.
Sonja Spisska Enebjörn deltog ej i beslutet p.g.a. jäv.

8

Årende 3:
Körcentrum Syds styrelsesammansättning

Lena Ekman Frisk har lämnat valberedningen då hon är
föreslagen till styrelsen.

2021 -2023
Ny studeranderepresentant utses av MHM:s lokalavdelning inom SKFM fr o m hösten 2021.
Beslut:
Institutionsstyrelsen bifaller förslaget till Körcentrum
Syds styrelsesammansättning 2021-2023.
Lena Ekman Frisk och Karin Johansson deltog ej i beslutet då de föreslagits som ledamöter.

9

Årende 4: Resepolicy på MHM

2021 - 2023

Ett förslag till beslut från Miljönämnden har inkommit
och diskuterades.

--- -- --

~r

-------------------~-------------------,1

LUNDS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Musikhögskolan i Malmö
I nsti tuti onssty rel sen

Sammanträdesdatum
2020-12-02

I

4

Beslut, diskussion

Ärende, bilagor

I
lnstitutionsstyrelsen uppskattar förslaget men vill ha mer
tid att slipa på formuleringar och följa upp ytterligare
hur distansarbetet utvecklas under Covid-19.
Förslaget återremitteras till Miljönämnden.

10

Järn likhet/Arbetsmiljö/Hål I bar utveckling,

11

Övriga ärenden

12

Kommande möten

2021: 10 februari, 14 april, 2 juni.

I

Vid protokollet

Ola Elleström

Justerat

Ann-Charlotte Carlen

•41

Karin Johansson

Budget
Musikhögskolan i Malmö

2021

BESLUT
2020-11-18

1
Dnr STYR 2020/

Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakulteten

Resursfördelning år 2021
med planeringsförutsättningar för 2022 och 2023

Postadress Box 8084, 200 41 Malmö, Besöksadress Bergsgatan 31b Telefon dir 040-32 54 53, 046-222 00 00 E-post moa.lindell@kanslik.lu.se
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INLEDNING
I resursfördelningen fördelas de årliga statliga anslagen, de universitetsgemensamma
kostnaderna samt de fakultetsgemensamma kostnaderna. De statliga medlen fördelas
genom beslut i universitetsstyrelsen vidare till fakulteterna och till USV, LUKOM,
MAX IV och UB som sedan genom egna modeller fördelar medlen vidare till
institutionerna/motsvarande.
2020 har varit präglat av flera stora utmaningar som varit svåra att förutspå. Coronapandemin har tagit mycket av allas tid och kraft, vilket gjort att flera andra frågor har
fått vänta. Samtidigt har vi lärt oss mycket av situationen och utvecklat nya arbetsoch undervisningsmetoder, inte minst har stora steg tagits i verksamheterna gällande
digitala möten, undervisning och examination.
Resursfördelningen 2021 är också påverkad av pandemin. Regeringen har redan
under 2020 gjort satsningar och delat ut särskilda medel till universitet och
högskolor för att möta samhällets behov gällande omställningar, digitalisering,
livslångt lärande och breddad rekrytering. Vissa av dessa satsningar har också
kommit vår fakultet till godo under hösten 2020, och vissa extra satsningar gällande
utbildningen fortsätter även under 2021.
Vad gäller forskningsmedel 2021 har regeringen också gjort satsningar som ett svar
på pandemin. Tyvärr har vår fakultet svårt att komma väl ut i fördelning av nya
forskningsmedel fördelningen baseras ofta på andel externa medel, ett område där
vi vet att vår fakultet har mycket kvar att utveckla. Därför har vi under hösten 2020
påbörjat diskussioner i KFR om hur vi ska kunna stärka externfinansieringen av vår
forskning. Detta ser vi fram emot att komma tillbaks till under 2021.
I arbetet med resursfördelning 2021 har utgångspunkterna varit Lunds universitets
resursfördelning 2021, fakultetens tidigare resursfördelningar och modellen för
fördelning av utbildningsmedel, fakultetens strategiska plan och strategisk plan för
fakultetens forskning och forskarutbildning. Utkastet till resursfördelning 2021 är
förankrat inom fakulteten; diskussioner har förts i dekanrådet (fakultetsledning och
prefekter) den 13 oktober och den 11 november, samt i KFR den 20 oktober och 16
november. Kulturskoleklivet är särskilt diskuterat med Musikhögskolans prefekt och
utbildningschef.

Anna Lyrevik, dekan
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RESURSFÖRDELNING 2021
I resursfördelningen fördelas de årliga statliga anslagen (utbildning och forskning)
som universitetsstyrelsen tilldelar Konstnärliga fakulteten, liksom fakultetens andel
av de universitets- och områdesgemensamma kostnaderna.

Övergripande förutsättningar
De statliga anslagen från regeringen räknas årligen upp med en statlig pris- och
löneomräkning (PLO). Omräkningen bygger på utvecklingen av olika faktorer i den
privata sektorn och den innehåller också ett produktivitetsavdrag. Avdraget utgår
från en förväntning om att lärosäten ska bli effektivare varje år genom en
produktivitetsökning, men innebär i själva verket också en urholkning av anslagen.
För 2021 är pris- och löneomräkningen 1,72 %.
På grund av de senaste årens ökade avgifter för pensioner höjdes
lönekostnadspåslaget vid universitetet för 2020. Trots detta förväntas det
ackumulerade underskottet på 90 mnkr att öka 2020 och prognosen för 2021 är att en
ytterligare höjning är nödvändig. För 2021 höjs därför lönekostnadspåslaget från att
ha legat på 52 % 2020 till 53,50 % (för personer födda 1937 eller tidigare 16,49 %,
födda 1938-1955 26,70 % och födda 1988 eller senare 55,36 %). Den totala effekten
för Konstnärliga fakulteten beräknas uppgå till ca 1 200 tkr, fördelat mellan
verksamheterna på följande vis:
- Konsthögskolan: 170 tkr
- Musikhögskolan: 680 tkr
- Teaterhögskolan: 240 tkr
- IAC: 20 tkr
- Kansliet: 100 tkr
För 2022 förväntas lönekostnadspåslaget höjas med ytterligare en halv procent
(0,50%) för samtliga åldersgrupper. Om väsentliga ändringar av de ingående
avgifterna sker under året, beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget.

Fakultetens ekonomiska läge
Intäkter
Från och med 2018 har fakulteten fått extra tilldelning för Konsthögskolans
tillfälliga lokaler. Tilldelningen, som uppgår till ca 10 mnkr mkr/år, kommer att gälla
för perioden till och med 2022. Inför perioden 2022-2026 kommer ny dialog om
lokalkostnader föras med universitetsledningen.
Även medel för satsningen Kulturskoleklivet kommer att tillföras Konstnärliga
fakulteten 2021 och framåt då satsningen permanentas. För 2020 uppgick dessa
medel till 4,6 mnkr. Regeringens beslut för 2021 är inte taget när detta skrivs, men
det är troligt att det blir samma summa kommande år.
De senaste åren har fakultetsanslagen ökat genom olika tillskott. Det har exempelvis
skett genom att medel har tillförts fakulteten från Lunds universitet för att finansiera
en doktorandtjänst för deltagande i forskarskolan Agenda 2030, för deltagande i
arbetsgrupp för Kultursamverkan och medel som kompensation för att fakultetens
forskare inte kan söka Wallenberg Academy Fellows. Även externa projektmedel har
ökat i form av projektanslag till Musikhögskolan. Ett av fakultetens mål är att öka
intäkterna av bidrag genom externfinansiering av forskningsprojekt.
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Intäkter, utbildning och forskning
250 000

Intäkter, tkr

200 000
150 000
100 000
50 000
0

2015

2016

2017

2018

2019

Intäkter utbildning

134 069

135 908

138 059

149 964

157 316

Intäkter forskning

42 805

37 781

37 568

37 750

40 659

Intäkter, totalt

176 874

173 689

175 627

187 714

197 976

År
Intäkter utbildning

Intäkter forskning

Intäkter, totalt

De tre högskolorna inom fakulteten är idag geografiskt utspridda på sex olika platser
i Malmö. För att skapa bättre förutsättningar för en gynnsam utveckling och ökad
ekonomisk stabilitet har fakultetsstyrelsen beslutat om samlokalisering. Efter ett
grundligt sonderingsarbete har Varvsstaden på gamla Kockumsområdet visat sig
vara det alternativ som bäst uppfyller fakultetens behov och som samtidigt har de
mest gynnsamma ekonomiska villkoren. Lokalkostnadsökningarna kommer att bli
större än vad fakulteten själv kan bära med hjälp av universitetsstyrelsens tidigare
löfte, trots beräknade effektiviseringsvinster och externa bidrag. När de nya
lokalerna är färdiga för inflyttning (beräknat 2025/2026) kommer universitetet att
tillföra upp till 10 mnkr av gemensamma medel utöver tidigare löfte (2025 års
penningvärde).

Löfte 2021 års prisnivå
Medel till ökad hyra, permanent
Medel till verksamhetsinvesteringar,
beloppet fördelas i upp till 10 år
Löfte 2025 års prisnivå
Medel till ökad hyra, permanent

11 023 mnkr
55 115 mnkr
10 000 mnkr

Kostnader
Fakultetens totala kostnader har ökat de senaste tre åren vilket till största delen
förklaras av ökade lokalkostnader i samband med Konsthögskolans flytt till nya,
tillfälliga lokaler. Ökningen av lokalkostnader aktualiserades 2018 och uppgick då
till ca 7 mnkr, och ca 10 mnkr/år från 2019.
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Kostnader, utbildning och forskning
Kostnader, tkr

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Kostnader utbildning

136 672

136 400

135 595

144 992

152 010

155 000

Kostnader forskning

39 145

35 987

36 632

34 954

37 396

48 000

Kostnader, totalt

175 817

172 387

172 226

179 946

189 406

203 000

År
Kostnader utbildning

Kostnader forskning

Kostnader, totalt

Kostnader: utbildning och forskning

Under de senaste två åren har fakulteten generellt haft högre personalkostnader för
verksamhetsgrenen utbildning. Under 2019 och 2020 har institutionerna och i
synnerhet Teaterhögskolan gjort satsningar som ett led i att utveckla och bredda
institutionens forskningsverksamhet, inte minst med flera och nya anställningar
inklusive en professorstjänst.

Myndighetskapital
Utveckling av fakultetens
myndighetskapital 2015 - 2019
20 000
15 000

Tkr

10 000
5 000
0
-5 000
-10 000

2015

2016

2017

2018

Grundutbildning

-6 733

-7 225

-4 760

212

5 519

Forskning

1 910

3 704

4 640

7 436

10 699

Summa

-4 823

-3 521

-120

7 648

16 218

År
Grundutbildning

Forskning

Summa

2019
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Myndighetskapital inom utbildning
Sedan 2016 har ett aktivt arbete pågått för att minska myndighetskapitalet på
utbildningssidan, vilket har gett resultat.
De senaste årens särskilda satsning på och bidrag till Kulturskoleklivet har inneburit
ett överskott då kostnaderna för aktuell verksamhet inte hunnit ikapp. Detta har
genererat ett visst myndighetskapital.
Vidare har lägre personalkostnader generellt under 2018 och 2019 lett till ytterligare
överskott. Det bör också nämnas att alla planerade kostnader för Konsthögskolans
flytt samt övriga lokaler under samma period inte realiserades, vilket bidrog till att
fakultetens totala myndighetskapital påverkades positivt och i en snabbare takt än
tidigare år. Under 2020 kommer kostnaderna att realiseras när Kulturskoleklivet
utvecklas vidare och man antar nya studenter till höstterminen. Kostnaderna för
Konsthögskolans lokaler kommer också att realiseras fullt ut under 2020 och framåt.
Myndighetskapital inom forskning
Överskottet i fakultetens myndighetskapital härrör huvudsakligen från Teaterhögskolans positiva utfall under de senaste åren. Överskottet som byggts upp kommer
att användas från 2020 och framåt då THM bl. a har anställt tre doktorander och en
professorstjänst tillsatts.
På forskningssidan har extra medel till Jämställdhetssatsning påverkat kansliets
myndighetskapital positivt. Medlen har börjat förbrukats under 2020 och kommer
fortsätta användas under 2021, då kostnader för såväl anställd personal som driften
förväntas komma.
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Fördelning av anslag till utbildningen 2021
Utbildningsanslag
Fakultetens utbildningsanslag för 2021 uppgår till 149 705 tkr. Jämfört med 2020 är
det en höjning med 3,8 %, inkl. tilläggsanslag. Utgångspunkten i utbildningsanslaget
är ramtilldelningen på 146 972 tkr med pris- och löneuppräkning på 1,72 %
motsvarande 2 528 tkr samt tillägget för Avancerad nivå 2 257 tkr, Livslångt lärande
533 tkr, Ämneslärarutbildningen 2 829 och 125 tkr för stimulansmedel
internationalisering. En besparingspost motsvarande 337 tkr finns och avser en
generell ambition för statliga myndigheter att minska sina resekostnader. Avdraget
för universitetets gemensamma kostnader för fakulteten med 5 202 tkr medräknat.

Utbildningsuppdrag
Universitetet införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på
grund- och avancerad nivå som i grunden bygger på den statliga prislappsmodellen. Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig numera på det
uppdrag som tilldelades året dessförinnan. Justering görs varje år för förändrade
utbildningsuppdrag i regleringsbrev eller genom interna prioriteringar som
finansieras med anslag.
Ersättning per helårsstudent och per helårsprestation
Konstnärliga fakulteten har år 2021 ett utbildningsuppdrag på 151 953 tkr.
Uppdrag och ramar grundar sig på vad Konstnärliga fakulteten fick i
utbildningsuppdrag året innan plus/minus fakultetens andel av förändring av
utbildningsanslaget som Universitetsstyrelsen beslutat om i resursfördelningsbeslutet
2021. Enligt Lunds universitets resursfördelning är fakulteterna ekonomiskt
ansvariga för att generera intäkter (alltså att utbilda studenter) enligt
utbildningsuppdraget.
Inom de konstnärliga områdena anger regeringen antalet helårsstudenter som får
avräknas mot dessa ersättningsbelopp (prislappar). De studenter som inte kan
avräknas mot konstnärliga prislappar får istället avräknas mot andra prislappar,
framför allt för naturvetenskap och teknik.
Ersättningsbeloppen inom utbildningsområden relevanta för Konstnärliga fakulteten
är fastställda av regeringen i regleringsbrevet 2021 till Lunds universitet.
Prislappar
2021
Ersättning helårsstudent
Musik
Konst
Teater
Natur, Teknisk
Undervisning
VFU

139 473
229 513
321 404
57 051
40 695
57 672

Ersättning
helårsprestation
88 186
98 534
160 088
48 112
42 632
55 954

Summa
227 659
328 047
481 492
105 163
83 327
113 626

Fördelningen av utbildningsuppdraget (beräknat antal helårsstudenter, tilldelning
av medel och intäktskrav) görs enligt tabell nedan. Institutionerna är ekonomiskt
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ansvariga för att generera intäkter (intäktskrav) enligt det utbildningsuppdrag som
tilldelats dem.
Utbildningsuppdrag enligt konstnärlig prislapp 2021, fastlagt enligt regleringsbrev
från regeringen, ges till institutioner enligt följande:
Utbildningsuppdrag enligt
konstnärlig prislapp
Konsthögskolan
74
Musikhögskolan
384
Teaterhögskolan
55
Summa
513
Ersättningen till Konsthögskolan och Teaterhögskolan baseras på 74 respektive 55
helårsstudenter. För musikutbildningarna gäller 384 helårsstudenter. Dessa ersätts
med konstnärliga prislappar enligt den årliga budgetpropositionen, utgiftsområde 16.
Teaterhögskolan har utöver detta tre uppdrag med teknisk prislapp.
Utbildningsplatser till Musikhögskolan, utöver dem med konstnärlig prislapp, ersätts
med icke-konstnärlig prislapp utifrån universitetets resursfördelning.
Utöver ordinarie uppdrag ges tillfälliga medel för avancerad nivå, se mer nedan.

Medel till riktade satsningar inom utbildningen
Ämneslärarutbildningen – uppdrag till Musikhögskolan
Sedan 2016 har Lunds universitet byggt upp en ämneslärarutbildning i egen regi som
är förlagd till Institutionen för utbildningsvetenskap där HT, N och K medverkar.
Regeringen har gjort riktade satsningar på utbildningen under perioden 2017-2021
på sammanlagt 21 mnkr som ska användas till 50 platser inom
ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU), för 2021 uppgår dessa medel till 6,6 mnkr. För åren 2021-2024 gör
regeringen en särskild satsning för utbyggnad av KPU som för 2021 uppgår till 2
162 tkr. Universitetets prioriterade medel till lärarutbildningen uppgår till 20,7 mnkr.
Av totalt 44 532 tkr erhåller Konstnärliga fakulteten 2 829 tkr.
Medel till K fördelas till Musikhögskolan för ämneslärarutbildningen i musik som en
del av deras utbildningsanslag.
Under uppbyggnadsfasen fram till och med 2020 har berörda fakulteter inte haft
någon återbetalningsskyldighet inom ämneslärarutbildningen. Universitetsstyrelsen
har beslutat att förlänga detta undantag till och med 2022 och därefter införs en ny
ekonomisk modell. Medel och myndighetskapital, som byggts upp inom ramen för
lärarutbildningen, får endast användas till kostnader kopplade till
ämneslärarutbildningen. Avräkningen av utbildningsproduktionen ska hållas åtskild
från övrig utbildningsproduktion.
Medel till utbildning på avancerad nivå
Regeringens satsning på 34 330 tkr avseende utbildningar på avancerad nivå avser
utbildningar som bättre förbereder studenter för den framtida arbetsmarknaden.
Fördelningen görs till fakulteterna baserat på andel helårsstudenter inom program
som påbörjas på avancerad nivå. För Konstnärliga fakultetens del innebär detta 2 257
tkr. Medlen är en tillfällig förstärkning under två år och fördelas lika mellan
institutionerna, dvs 752 tkr per institution. Institutionerna får i uppdrag att för dessa
medel producera 1,6 HST på THM, 2,3 HST på KHM och 3,3 HST på MHM.
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Medel till Livslångt lärande
Drygt hälften (ca 11 mnkr) av regeringens satsning avseende livslångt lärande
fördelas av Universitetsstyrelsen till fakulteterna baserat på antal helårsstudenter och
utbildningsanslaget. För Konstnärliga fakultetens del innebär detta 533 tkr, som
fördelas lika mellan MHM och THM.
Medel till internationalisering – stimulansmedel
Universitetsstyrelsen avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering för
att bland annat bidra till att ytterligare öka antalet in- och utresande studenter och
uppnå en jämnare balans mellan dessa grupper. För 2021 finns sammanlagt 11 mnkr
anslagna som stimulansmedel inom utbildningen och 9 mnkr ska fördelas enligt
utbildningsnämnden tidigare beslut om generella indikatorer och viktning: utresande
utbytesstudenter (vikt 0,33), inresande utbytesstudenter (vikt 0,22),
studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), internationella studenter utanför utbytesavtal (vikt
0,11) samt utländsk personal (vikt 0,11).
Konstnärliga fakulteten har år 2021 tilldelats 125 tkr. Då det under 2020 pågått en
utredning vid fakulteten kring internationaliseringsarbetet, som förväntas lämna sina
rekommendationer i november till fakultetsstyreslen, behålls de 125 tkr på
fakultetskansliet för att användas under 2021 i enlighet med rekommendationerna
från utredningen.
Kulturskoleklivet – uppdrag till Musikhögskolan
Lunds universitet har sedan 2018 erhållit särskilda medel från Kammarkollegiet
(anslag 2:64) för att ge eller utveckla utbildning av relevans för kulturskolan inom
ramen för regeringens satsning på Kulturskolekliv. Konstnärliga fakulteten beräknas
erhålla 4 631 tkr 2021 för detta ändamål. Medlen ska användas till att ge eller
utveckla utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för
kulturskolan. Det var en särskilt satsning på utbildningar som låg utöver de
utbildningar som gavs inom ordinarie takbelopp.
Lunds universitet beslutade att för satsningen Kulturskolekliv 2018 och framåt,
skulle Konstnärliga fakulteten ansvara. Enligt beslutet ska fakulteten årligen
redovisa vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits, antalet helårsstudenter
som har deltagit inom ramen för satsningen, prognos för antalet helårsstudenter inom
ramen för satsningen 2021-2023 samt beräknade kostnader per helårsstudent.
För 2021 tillförs medlen för Kulturskoleklivet 4 631 tkr Musikhögskolan som en
del av deras utbildningsanslag. För dessa medel tillförs ett uppdrag till
Musikhögskolan om 24 HST, varav minst 50 % måste avräknas mot
undervisningsprislapp. Utöver medel för HST ska 1 500 tkr användas för utveckling.
Musikhögskolan får i uppdrag att samverka med Teaterhögskolan och
Konsthögskolan kring utformningen av utbildningen om 90 högskolepoäng med
sikte på pedagogiskt arbete inom kulturskolan.
Besparing för att minska resandet
Det totala anslaget till Lunds universitet minskar med 3 370 tkr till följd av en
generell besparing som drabbar flertalet myndigheter. Anledningen är förändrade
arbetssätt som har medfört mindre resor och som myndigheterna förväntas fortsätta
med. Universitetet har liksom regeringen fördelat anslagsminskningen baserat på
resekostnader. För Konstnärliga fakultetens del innebär det en besparing på
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utbildningssidan på -337 tkr vilket tas av kansliet år 2021. Fr.o.m. 2022 kommer
besparing att göras som en minskning av det totala anslaget till fakulteten.

Summering av fördelning av utbildningsanslaget
Resursfördelning utbildning 2021 Kansli K
Tilldelning 2020
Ramtilldelning 2021
Pris- och löneomräkning
Tillfälliga medel (2021-2022) för
avancerad nivå
”Livslångt lärande”
Besparing (resande)
Ämneslärarutbildningen
Internationalisering
Universitetsgemensam
finansiering
Summa
Kulturskoleklivet
Ramtilldelning 2021

Musikhögskolan Teaterhögskolan Konsthögskolan Fakulteten
0
0

96 101
97 795
1 682

25 395
26 074
448

22 649
23 103
397

144 144
146 972
2 528

752
267

752
267

752

2 257
533
-337
2 829
125

-923
26 619

-818
23 435

26 619

23 435

-5 202
149 705
4 631
154 336

-337
2 829
125

-212
-212

-3 461
99 864
4 631
104 495

Medel som avsätts till riktade ändamål och som avser särskilda satsningar, som extra
medel till Avancerad nivå, Livslångt lärande och Ämneslärarutbildning, ska vara
förbrukade senast det år som satsningen avser. I annat fall kan rektor besluta om
återbetalning av medel samt hur dessa medel ska beslutas och användas.
Vissa åtaganden inom utbildningen på grund- och avancerad nivå1 är gemensamma
och bidrar inte till den avräkning som görs mot takbeloppet. De finansieras därför
genom ett procentuellt avdrag från fakulteternas tilldelning, i tabellen ovan benämnd
som Universitetsgemensam finansiering. För 2021 höjs avdraget med 0,2 % och
utgör en reducering av fakulteternas tilldelning med 3,4 %. För Konstnärliga
fakultetens del handlar det om 5 202 tkr i 2021 års resursfördelning, fördelat mellan
verksamheterna på följande vis:
- Konsthögskolan: 818 tkr
- Musikhögskolan: 3 461 tkr
- Teaterhögskolan: 923 tkr
För 2021 är också frågan om återbetalning gällande underprestationer och
underproduktion avklarade och gäller hela LU. Det blir ingen återbetalning avseende
underprestation/-produktion 2020, då ingen särskild modell kopplad till
utbildningsproduktion beslutats.

Exempel på sådana åtaganden är finansieringen av LUKOM, studentbostäder till
internationella studenter och avsättning till den gemensamma utbildningsnämnden.
1
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Fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning 2021
De anslagsmedel som fördelas i resursfördelningen beräknas utgöra drygt 40 % av
universitetets totala forskningsfinansiering. Resterande del utgörs av
forskningsbidrag sökta i konkurrens och avgifter för uppdragsforskning. Fakulteterna
har inte återrapporteringskrav kopplade till ramanslaget men det kan finnas i
samband med särskilda satsningar och anges då separat.
Konstnärliga fakultetens totala statsanslag till forskning och forskningsutbildning
uppgår till 39 277 tkr. Jämfört med 2020 är det en höjning med ca 2,4 %. Ersättning
för den årliga PLO blir 659 tkr.
Kompensationen för WAF (Wallenberg Academy Fellows), 2 mnkr, som var som
tillägg i ramen för 2020 ingår från 2021 i grundanslaget.
2021 tilldelas Konstnärliga
forskningsanslaget om 328 tkr.

fakulteten

en

permanent

förstärkning

av

Sist och också minst tilldelas fakulteten 20 tkr för verksamhet på Campus
Helsingborg. Dessutom ges tillfälliga forskningsmedel under ett år på 20 tkr, medel
från regeringen till lärosätena som ska kompensera för den minskade tillgången till
externa medel som en effekt av Corona. Den mycket låga summan till K beror på
fakultetens låga andel externa medel. Båda dessa nya tillskott av medel (20 tkr + 20
tkr) fördelas till fakulteterna utifrån de genomsnittliga bidragsinkomster de senaste
tre åren.
Under hösten 2020 planerar regeringen att överlämna en forskningspolitisk
proposition för perioden 2021-2024 och det är därmed inte känt i nuläget i vilken
utsträckning universitetet kommer erhålla ett ökat forskningsanslag framöver.
Nuvarande fördelning av fakultetsanslagen bygger på en historisk fördelning och
följer fakultetens fördelningsbaser. Fördelningen baseras på direkta och indirekta
kostnader för lön och drift. RQ20-panelen rekommenderar att fördelningen av
fakultetsmedel ska ses över, vilket också ligger i linje med fakultetens strategiska
plan för forskning och forskarutbildning, som anger att fördelningen av nya
fakultetsmedel ska beaktas utifrån strategiska målsättningar . Därför ska
fördelningen av forskningsanslagen ses över under 2021. Ett förslag ska presenteras
för KFS i september 2021 för att tas in i resursfördelning 2022.
RQ20
Under 2020 har Forskningsutvärderingen RQ20 pågått över hela Lunds universitet.
Utvärderingen bygger på självvärderingar och granskning av externa
bedömarpaneler.
Utvärderingen har förhållit sig till vissa basfakta kring ekonomi och bibliometri: hur
ser ekonomin ut, hur stort är antalet publikationer och, om det är ett relevant mått,
hur citeringsutvecklingen ser ut. Men huvuddelen av arbetet har handlat om att
forskningsmiljöerna
själva
har
identifierat
styrkor,
svagheter
och
utvecklingsmöjligheter som de sedan fått återkoppling på av de externa granskarna.
Fokus har inte varit på att enbart upprätthålla miniminivåer av kvalitetsarbete, utan
på vad som möjliggör forskning på högsta internationella nivå.
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Utöver de 35 ämnespanelerna har RQ20 bestått av ytterligare fem tvärgående
paneler, som också varit sammansatta av externa rådgivare. De har granskat
infrastruktur, starka miljöer, samverkan, rekrytering och ledningsfrågor.
Bedömarpanelen som granskat Konstnärliga fakulteten lämnade över sin rapport i
september 2020. I denna fanns många rekommendationer som KFR har diskuterat
hur de kan tas vidare.

Medel till riktade satsningar inom forskning och forskarutbildning
Kompensation för WAF
Konstnärliga fakultetens nya fakultetsmedel på 2 000 tkr som kompensation för den
universitetsgemensamma tidsbegränsade satsningen på Wallenberg Academy
Fellows, vilka inte är sökbara för forskare vid konstnärliga fakulteten, permanentas
från år 2021 som en del i fakultetsanslaget till K. Fakultetsstyrelsen beslutade i
resursfördelning 2020 att dessa medel förvaltas av fakultetskansliet för senare
fördelning, bland annat för att ge utrymme för prioriteringar utifrån RQ20. Enligt
Konstnärliga fakultetens strategiska plan för forskning och forskarutbildning ska nya
medel fördelas utifrån strategiska målsättningar. Även rekommendationerna från
RQ20, samt diskussioner i KFR och dekanrådet, ligger till grund för förslagen nedan
kring hur medlen ska användas.
Bedömarpanelen i RQ20 lämnade en rekommendation att Konstnärliga fakultetens
ledning borde stärkas upp med en vicedekan för forskning. Därför reserveras 650 tkr
för en sådan funktion, som uppgår till max 50%. Funktionen, som ska bemannas av
en disputerad person anställd vid fakulteten, inrättas på prov under tre års tid och
utvärderas därefter av KFR.
Vidare har det både i RQ20-sammanhang och i KFR diskuterats ett behov av att
utveckla möjligheterna till forskning över doktorandstudie-nivå. Det har uttryckts
behov av post-doc-tjänster och möjligheter att utveckla forskningsprojekt inom
ordinarie lärartjänst. Det kan exempelvis gälla finansiering av OH-kostnader som
inte täcks av forskningsfinansiären fullt ut eller andra typer av incitament som
stimulerarforskare att ingå i tvärsamarbeten inom eller utom fakulteten. För att
möjliggöra detta reserveras 600 tkr per år under tre års tid. Medlen ska fördelas
utifrån en särskild modell som kommande vicedekan för forskning får i uppdrag att
utforma.
Vidare har RQ20-panelen rekommenderat och KFR diskuterat behovet av att stärka
upp stödet till institutionerna gällande framför allt externfinansiering för forskning.
För detta reserveras 425 tkr för en särskild resurs vid fakultetskansliet som får i
uppdrag att arbeta med dessa frågor och i nära samarbete med vicedekan för
forskning.
Dessutom ska WAF-medel bekosta Konstnärliga fakultetens deltagande forskare i
LU Futura med 20 % av lönekostnaden, motsvarande ca 325 tkr.
Oförbrukade WAF-medel reserveras för kommande vicedekan för forskning att
arbeta med.
Permanent förstärkning av forskningsanslaget
Fakulteten får ta del av nya medel från regeringen (15 mnkr) som
Universitetsstyrelsen fördelat till fakulteterna baserat på forskningsanslag och antal
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helårsstudenter. För Konstnärliga fakultetens del blir ökningen inte så stor eftersom
en nyckel baserad på forskningsanslag inte gynnar en fakultet som har låg andel
externa medel. Medlen uppgår till 328 tkr.
Enligt Konstnärliga fakultetens strategiska plan för forskning och forskarutbildning
ska nya medel fördelas utifrån strategiska målsättningar. Då det är en strategisk
målsättning att öka andelen externa medel, ska den permanenta förstärkningen av
forskningsanslaget på 328 tkr användas som bidrag till forskare som arbetar med
ansökningar av externa medel. Medlen fördelas av vicedekan för forskning efter
ansökan från forskare med stöd av sin prefekt.
Besparing för att minska resandet
Det totala anslaget till Lunds universitet minskar med 3 370 tkr till följd av en
generell besparing som drabbar flertalet myndigheter. Anledningen är förändrade
arbetssätt som har medfört mindre resor och som myndigheterna förväntas fortsätta
med. Universitetet har liksom regeringen fördelat anslagsminskningen baserat på
resekostnader. För Konstnärliga fakultetens del innebär det en besparing på
forskningssidan på -77 tkr, vilket tas av kansliet år 2021. Fr.o.m. 2022 kommer
besparing att göras som en minskning av det totala anslaget till fakulteten.

Summering av fördelning av forskningsanslaget
Resursfördelning forskning 2021 Kansli K IAC
Ramtilldelning 2020
Pris- och löneomräkning, 1,72%
Permanent förstärkning av
forskningsanslaget
Tillfälliga forskningsmedel
Campus Helsingborg
Besparing (resande)
Summa tilldelning 2021

Musikhögskolan Teaterhögskolan Konsthögskolan Fakulteten, tkr

2 000
0

5 230
55

17 243
301

6 648
166

7 206
137

38 327
659

0

27
2
2

150
9
9

82
5
5

68
4
4

5 315

17 713

6 906

7 420

328
20
20
-77
39 277

-77
1 923
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Gemensamma kostnader
För att kärnverksamheten ska fungera behövs stödverksamhet. Stödverksamheten
finns på verksamhets-, områdes- och på universitetsgemensam nivå. Universitet och
högskolor i Sverige har kommit överens om att redovisa kostnader för
stödverksamhet enligt den så kallade SUHF-modellen. Denna modell erbjuder en
systematik och struktur för att beräkna, tydliggöra och redovisa stöd verksamhetens
kostnader. Fördelning av stödverksamhetens kostnader 2021 till utbildning och
forskning görs med fördelningsbasen lön och drift för perioden 2019-07-01 till 202006-30. Uppgift om fördelningen av universitets- och fakultetsgemensamma
kostnader hämtas från budgetverktyget EOS i samband med totalbudgetarbetet.

Universitetsgemensamma kostnader
De universitetsgemensamma kostnaderna 2021 uppgår totalt till 723 mnkr.
Konstnärliga fakultetens andel av de universitetsgemensamma kostnaderna är 20 649
tkr, varav 18 125 tkr inom utbildningsverksamheten och 2 524 tkr inom
forskningsverksamheten.

Fakultetsgemensamma kostnader
De totala fakultetsgemensamma kostnaderna för år 2021 uppgår till 13 667 tkr.
Innan dessa fördelas ut till institutionerna och IAC görs avdrag enligt följande:
- Finansiering av medverkan i arbete för Kultursamverkan: 400 tkr
(finansieras av rektorsmedel).
- Vicedekan för forskning samt finansiering av medverkan i LU Futura: 1 000
tkr, (finansieras av WAF-medel, se ovan under rubriken Kompensation för
WAF).
- Kostnader för repatriering för avgående prefekt vid Musikhögskolan: 782
tkr2
- Övriga intäkter:175 tkr.
När dessa avdrag är gjorda blir de totala fakultetsgemensamma kostnaderna 11 310
tkr. De fakultetsgemensamma kostnaderna består av:
- Kostnader för kansliets personal: 10 329 tkr
Varav fakultetsledning (inkl styrelsearvoden och uppdragstillägg): 3 945 tkr
Varav medel till SKFM för att delfinansiera språkrörs-posten: 80 tkr
- Lokalkostnader: 795 tkr
- Driftskostnader: 2 515 tkr
- Avskrivningar: 28 tkr

Ersättning för lönekostnaden för den tidsperiod repatrieringen ska ske ska enligt
universitetets Föreskrifter för ledningsuppdrag bekostas av fakultet.
2
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Summering av gemensamma kostnader
Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2021

Fak styr IAC
Kansli K

MusikTeaterKonstSUMMA
högskolan högskolan högskolan

Universitetsgemensamma kostnader (inkl Campus Hbg) -utbildning
Universitetsgemensamma kostnader (inkl Campus Hbg) -forskning

0
0

0
210

12 225
1 154

3 195
635

2 705
525

18 125
2 524

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) utbildning
CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät)forskning

0
0

0
9

210
48

55
26

47
22

312
104

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) utbildn
Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) forskn

0
0

0
18

540
99

141
55

119
45

800
217

Fakultetsgemensamma kostnader - utbildning
Fakultetsgemensamma kostnader - forskning
Summa universitets- och fakultetsgemensamt 2021

0
0
0

0
180
417

6 176
985
21 436

1 614
542
6 263

1 366
448
5 277

9 156
2 154
33 392

Personal och arbetsmiljö
Enligt LUs resursfördelningsbeslut ska universitetets fakulteter i respektive
budgetbeslut avseende år 2021 inkludera förslag som innebär att universitetet
uppfyller de krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-,
arbetsmiljö-, och kompetensutvecklingsplaner. Institutionerna, IAC och kansliet
uppdras att i budget för 2021 reservera medel för aktiviteter inom dessa områden.

BESLUT
Härmed beslutar fakultetsstyrelsen att fastställa resursfördelning 2021 enligt
föreliggande förslag.

LUNDS UNIVERSITET
Malmö

Musikhögskolan i

BUDGET 2021

Intern fördelning mellan ML, MuKy och KCS
Tilldelning och anslag, universitets- o fakultetsgemensamma kostnader, institutionsgemensamma kostnader, lokalhyra o lokalvård.
BUDGET 2021

Tilldelning = S:a utbildningsanslag 2019 och 2020

Ramtilldelning GU för uppdrag
Pris- och löneomräkning
Ämneslärarutbildning
Satsning på SAS-kurser (2020)/Avancerad nivå (2021)
Kvalitetsförstärkning lärarutbild (2020) / Livslångt lärande (2021)
Stimulansmedel internationalisering år 2021 125 tkr Kansli K
Omfördelning universitetsgemensamt
SUMMA UTBILDNINGSANSLAG 2020 och 2021
Kulturskoleklivet (KSK)
Summa Kulturskoleklivet anslag

MHM total
96 101

97 795
1 682
2 829
752
267
0
-3 461
99 864
4 631
4 631

Totala summan utbildningsanslag 2020 och 2021 inkl KSK
andel av totala summan utbildningsanslag inkl KSK

104 495

Tilldelning 2019 och 2020 Fakultetsmedel (intern fördelning)

17 248

Tilldelning Fakultetsmedel 2020 och 2021
Pris och löneomräkning
Permanent ökning av forskningsanslaget
Campus Helsingborg
Justering/Tillfälliga forskningsmedel
Summa forskningsanslag 2020 och 2021

17 244
301
150
9
9
17 713
17713

TOTAL TILLDELNING STATSBUDGETANSLAG 2020, 2021 exkl KSK
117 577
TOTAL TILLDELNING STATSBUDGETANSLAG 2020, 2021 inkl KSK
122 208

BUDGET 2020

ML

MuKy

53,14%
51 968
894
2 829

46,86%
45 827
788

54,88%
ML
51 376

45,12%
MuKy
42 233

95 347
1 824
1 805
19
186
95
-3 174
96 102

53,23%
50 753
971
1 805
19
186
51
-1 690
52 095
54,21%

46,77%
44 594
853

2 875
2 875

40
40

250
250

54 970 44 047
55,38% 44,37%

250
0,25%

7 509
45,73%
7 648
148
105
2
-7
7 896
45,78%

1 706
8,54%
1 428
28

KCSMHM total
93 610

752
267
-1 839
54 119
54,19%

-1 622
45 745
45,81%

3 931
3 931

450
450

250
250

3 165
3 165

58 050 46 195
55,55% 44,21%

250
0,24%

99 267

46,58%
8 032
140
75
4
4
8 256
46,61%

6,84%
1 180
21

16725
46,58%
8 032
140
75
4
4
8 256
46,61%

1
1
1 202
6,79%

62 374 54 001
1 202
66 305 #######
54 451 1,188%
1 452
#######
1,364%
54,55%
44,80%
0,65%
12%

15%

16 725
323
210
5
-15
17 248

113 350
116 515

83%

MHM total
Procentuellt fördelning av kostnader nedan inom GU
Procentuellt fördelning av kostnader nedan inom fakultetsmedel

ML

7 509
45,73%
7 648
148
105
2
-7
7 896
45,78%

0

1
-1
1 455
8,44%

59 992 51 903
1 455
62 867 #######
51 943 1,464%
1 705
#######
13%

BUDGET 2021

44
-1 484
44 007
45,79%

KCS
0

15%

85%

BUDGET 2020

MuKy

55,55% 44,21%
46,61% 46,61%

KCSMHM total
0,24%
6,79%

ML

MuKy

KCS

gu55,38% 44,37%
forskn
45,78% 45,78%

0,25%
8,44%

Universitets och fakultetsgemensamma kostnader:
Universitetsgemensamma kostnader utbildning
Universitetsgemensamma kostnader forskning

12 225
1 154

6 791
538

5 404
538

29
78

11 951
1 118

6 618
512

5 303
512

30
94

CFL utbildning
CFL forskning

210
48

117
22

93
22

1
3

201
47

111
22

89
22

1
4

Deb av lokal avg utbildning
Deb av lokal avg forskning

540
99

300
46

239
46

1
7

536
95

297
43

238
43

1
8

Fakultetsgemensamma kostn utbildning
Fakultetsgemensamma kostn forskning
SUMMA UNIVERSITETS- OCH FAKULTETSGEM. KOSTN.

6 176
985
21 436

3 431
459
11 704

2 730
459
9 531

15
67
201

5 727
1 382
21 057

3 171
633
11 407

2 541
633
9 381

14
117
269

summa utbildning
summa forskning
Summa:

19 151
2 286
21 436

10 639
1 065
11 704

8 466
1 065
9 531

46
155
201

18 415
2 642
21 057

10 198
1 210
11 407

8 171
1 210
9 381

46
223
269

Årets inkomst statsanslag, KSK
Årets inkomst statsanslag sommarkurser
Årets inkomst bidrag
Årets inkomst uppdrag, övr
Nettoperiodisering
SUMMA INTÄKTER:
Personalkostnader, löner
Löpande semesterkostnad
Driftskostnader
Avskrivningar
SUMMA DIREKTA KOSTNADER:
Gemensamma kostn, 2 nivåer, enl ramarna
Lokalkostnader (hyra och städ)
SUMMA KOSTNADER, OH 2 nivåer och lokal
S:A DIREKTA OCH INDIREKTA, egna mallar
BOKFÖRDA RESULTAT, INOM RR
UTANFÖR RR, finansieringsbidraget - 458501
RESULTAT, UTANFÖR RR

-1 064
-2 129

-48 648

-8 111

9 402

1 356

19 726

-9 402

-1 282

0

0

74

74

276

935
58 050

9 467

-25 909

-4 700

0

0

-4 270

-1 282

-33

0

-30 211

-5 982

-10 639

-1 065

-879
-1 944

-40 172

-7 628

7 633

956

-7 633

-1 141

0

-184

-184

450
600
400

110

126
484

219

47 805

8 585

-22 596

-5 236

0

0

-2 576

-448

-85

0

-25 257

-5 684

-8 466

-1 065

3.Sammanställning i excell.xlsx
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54 001
450
600
510
126
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0
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-85
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0
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0
0
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0
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0
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-20 587
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Ge
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en amm
he
a
ten

,

2020-12-02

1 202
250

1 452
-646
0
-241
0
-887
-201
-95
-296
-1 183
269
-269

117 577
4 631
600
986
171
2 255
126 220
-74 333
0
-13 128
-947
-88 408
-21 436
-16 486
-37 922
-126 330
-110
0

0

-110

BUDGET FÖR MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 2021
INLEDNING
Beslut om budget för Musikhögskolan (MHM) 2021 har fattats av Musikhögskolans Institutionsstyrelse 2 december 2020. Budgetbeslutet omfattar Musiklärarutbildningens och Musiker/kyrkomusikerutbildningens grundutbildning och forskarutbildning, Musikhögskolans Gemensamma enheter samt Körcentrum Syd.

BAKGRUND
Besparingsplan
MHM har de senaste sju åren genomfört stora besparingar vilka påverkat kurs- och timplaner,
anställningar, arbetsuppgifter, driftsmedel och den psykosociala arbetsmiljön. Musikhögskolan
får sedan 2015 stöd från Lunds universitet centralt, enligt universitetsstyrelsens beslut, i form av
sänkt utbildningsuppdrag och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet. Denna lättnad
försvinner 2021.
Sedan 2018 finns Körcentrum Syd (KCS) placerad inom Musikhögskolan. Medlen och kostnaderna för KCS är separerad från MHM:s övriga utbildningar men ingår i Musikhögskolans totala
budget. KCS finansieras med fakultetsmedel sedan starten 2008, men sedan 2020 finansierar även
Kulturskoleklivet 250 tkr av KCS:s budget. Se separat dokument.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Uppdrag
Musikhögskolan har under många år planerat verksamhet för 530 helårsstudenter (HST). Av
dessa har Musiklärarutbildningen haft ett uppdrag på 304 HST och Musiker/Kyrkomusikerutbildningen 226 HST.
TIDIGARE UPPDRAG FÖR MUSIKHÖGSKOLAN S.K. HELÅRSSTUDENTER (HST)
Musiklärarutbildningen
(ML)
Musik

199,5

Musiker-/Kyrkomusikerutbildningen (MU/KY)
Musik

Musikhögskolan totalt

184,5

Undervisning

33

Musik
(ML och MU/KY)
Undervisning (ML)

384

VFU

16

VFU (ML)

16

Övrig N-prislapp

55,5

Övrig N-prislapp

41,5

97

ML total

304

MU/KY total

226

Övrig N-prislapp
(ML och MU/KY)
ML och MU/KY total

33

530

Utbildningsnämnderna vid Musiklärarutbildningen och Musiker/Kyrkomusikerutbildningen understryker problematiken som uppstått till följd av fakultetens nya fördelningsmodell av prislap-
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par inom den konstnärliga fakulteten som implementerades inför budgetåret 2018. Detta har slagit
hårt mot grundutbildningarna.
För att anpassa utbildningsuppdraget i förhållande till de inom fakulteten tilldelade budgetramarna, har följande justering gjorts inför budgetåret 2021.
Inför budgetåret 2020 flyttades 2,5 helårsstudenter (HST) med Musikprislapp och 3 HST med Nprislapp från ML till MuKy. Inför 2021 sker ytterligare justering av HST och prislappar i relation
till antalet studenter och HST i grundutbildning och i fristående kurser. 5 HST med musikprislapp
flyttas från ML till MuKy (från 197 till 192). En justering görs också av N-prislappar som flyttas
från MuKy till ML.
FÖRMODAT UPPDRAG BUDGETÅRET 2021
Musiklärarutbildningen
(ML)
Musik

Musikhögskolan totalt

Undervisning

33

Musik
(ML och MU/KY)
Undervisning (ML)

VFU

16

VFU (ML)

16

Övrig N-prislapp

35

Övrig N-prislapp
(ML och MU/KY)
ML och MU/KY total

55

ML total

192

Musiker-/Kyrkomusikerutbildningen (MU/KY)
Musik

276

Övrig N-prislapp
MU/KY total

192

20
212

384
33

488

Utifrån ovanstående prislappar blir ramtilldelningen 2021; 53,14 % till ML och 46,86 % till
MuKy av den totala ramtilldelningen av grundutbildningsmedel.

Intäkter och kostnader
Bruttoramen d v s stadsbudgetsanslag (grundutbildnings- och fakultetsanslag) för MHM 2021
uppgår till 122 208 tkr inklusive Kulturskoleklivet. I samband med att Körcentrum Syd flyttats
över till Musikhögskolan från den fakultetsövergripande nivån, har fakultetsmedel följt med som
ska finansiera Körcentrum Syds verksamhet.
Grundutbildningstilldelningen 2020 var 95 347 tkr exklusive pris- och löneuppräkning och övriga
tillägg. Grundutbildningstilldelningen 2021 är 97 795 tkr. En ökning med 2 448 tkr.
Grundutbildningsanslaget (GU) 2020 inklusive pris- och löneuppräkning och extra satsningar, var
99 267 tkr. Grundutbildningsanslaget (GU) 2021 inklusive pris- och löneuppräkning och extra
satsningar, är 104 495tkr. En ökning med 5 228 tkr. Varav Kulturskoleklivet utgör 4 631 tkr
2021.
Fakultetsmedlen fördelas inte utifrån prislappar utan utifrån historik d v s med utgångpunkt i föregående års tilldelning plus en årlig ökning med pris- och löneuppräkning. Fakultetsmedelsanslaget 2020 var 17 248 tkr. Fakultetsmedelsanslaget inklusive pris och löneuppräkning är 2021 är
17 713 tkr. En ökning med 465 tkr.
Fakultetsmedlen fördelas lika på MHM mellan de båda forskarutbildningsämnena. 2021 fördelas
de med 46,58% till musik och 46,58% till musikpedagogik. Körcentrum Syd tilldelas 6,84%.
Det finns ett fortsatt behov av ökade fakultetsmedel för forskarutbildningarna för att delfinansiera
mer av det forsknings- och utvecklingsarbete som planeras i lärares anställningar enligt arbetstidsavtalet. Lärares forsknings- och utvecklingsarbete finansieras till största del av grundutbildningsmedel med några få undantag.
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För 2021 är pris- och löneomräkningen 1,72 % vilket inte kommer att täcka de ökade lönekostnaderna. På grund av de senaste årens ökade avgifter för pensioner höjs lönekostnadspåslaget från
LU centralt. Effekten för Musikhögskolans del är 680 tkr i ökade kostnader. För 2022 förväntas
lönekostnadspåslaget höjas med ytterligare en halv procent (0,50%) för samtliga åldersgrupper.
De universitetsgemensamma kostnaderna ökar för Musikhögskolan mellan åren 2020 och 2021
med 274 tkr inom utbildning och 36 tkr inom forskning.
De fakultetsgemensamma kostnaderna ökar mellan åren 2020 och 2021 med 449 tkr inom utbildning och minskar med 397 tkr inom forskning.
Inför 2021 är Musikhögskolans ekonomi fortsatt ansträngd.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald
Vid Musikhögskolan är hållbarhet, demokrati, jämställdhet, likabehandling och mångfald viktiga
utvecklingsområden. Arbete med strategiskt jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete
fortsätter i enlighet med Musikhögskolans och den Konstnärliga fakultetens strategiska plan.
Kostnaderna för jämställdhetsarbetet finns främst i form av avsatt tid i tjänster för lärare och övrig
personal samt i driftsbudgetarna, motsvarande sammanlagt 1 000 tkr. Exempel på detta är
•

arbete i den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten.

•

arbete i Lunds universitets Ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling där fakultetens representant kommer från Musikhögskolan.

•

Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald på MHM.

•

deltagande i nationella och internationella konferenser, nätverk och projekt

•

programpunkter under personaldagar.

•

Deltagande i EU-projektet PRIhME. Ett treårsprojekt med 10 europeiska utbildningsinstitutioner inom högre musikutbildning som ska diskutera, studera och granska maktrelationer i högre utbildning. Projektet genererar ca 400 tkr i intäkter under treårsperioden
men också kostnader för MHM. Projektet beräknar använda ca 150 tkr under 2021 av
projektmedlen för att täcka bl a personalkostnader och resor.

En uppskattning av kostnaderna för ovannämnda tid i anställningar, för nätverkande, projekt,
personaldagar och konferenser är ca 1 000 arbetstimmar. Utöver detta finns medel avsatt i driftsbudgetarna för respektive utbildning/forskningsämne.

Arbetsmiljö och miljö
Musikhögskolan har en miljö där hög kvalitet, stort engagemang och trivsel präglar verksamheten. Detta finns dokumenterat i de utbildningsutvärderingar, studentbarometrar och psykosociala
skyddsronder som genomförs årligen. För att förbättra den psykosociala och fysiska arbetsmiljön
förs regelbundna utvecklingssamtal, samtal vid personal- och studiedagar, möten i styrelser,
nämnder och arbetsgrupper och med studenter och studentkår.
•

2021 avsätts medel inom prefektens drift, på gemensamma enheterna och på utbildningarnas och forskarutbildningarnas driftsbudgetar för arbetsmiljö, miljö och personalvård.

•

Det systematiska arbetsmiljöarbetets årscykel samt arbetsmiljödelegationen följer fakultetens och LU:s rekommendationer och föreskrifter.

•

Den Lokala skyddskommittén på fakulteten och Miljönämnden vid Musikhögskolan fortsätter miljöarbetet på institutionen.

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Flera åtgärder görs för att minska klimatpåverkan såsom t ex: Installerad vattenautomat för att
minska plastavfall. Mer vegetariska alternativ erbjuds i caféet. Minskade resor med bil och
flyg.

Kompetensutveckling
•

2021 avsätts medel för kompetensutveckling och fortbildning. Se vidare respektive utbildnings- och fakultetsmedelsbudget.

•

I alla adjunkts-, lektors- och professorstjänster finns omfattande timresurser avsatta för
kompetensutveckling.

KOMMENTARER TILL BUDGET FÖR DE GEMENSAMMA ENHETERNA
Intäkter
Finansieringsbidragen från utbildningarna och centrumbildningen Körcentrum Syd till de Gemensamma enheterna ökar från 2020 till 2021 med 923 tkr. 200 tkr härrör sig till del av lokalhyra som
fr o m 2021 tas som en kostnad direkt på Gemensamma enheter. I övrigt har intäkterna minskat
med 130 tkr då kopieringsmaskinerna nu är kopplade till LU Centralt vilket gör att vi inte behöver sälja kopieringskort. Även de externa bidragen (ofta periodiserade) har minskat med 116 tkr.
Orsakerna till de ökade finansieringsbidragen är de ökade kostnaderna för Gemensamma enheterna som förklaras under rubriken Kostnader nedan. Från Musiklärarutbildningen ökar finansieringsbidraget med 538 tkr och för Musiker/kyrkomusikerutbildningarna ökar finansieringsbidraget med 391 tkr. För Körcentrum Syd minskar finansieringsbidraget med 6 tkr.

Kostnader
Personalkostnaderna ökar från 2020 till 2021. Dels har LKP ökat från 52% till 53,5% vilket motsvarar ca 200 tkr i ökade lönekostnader, dels ökar lönekostnaderna i samband med de årliga lönerevisionerna. Pandemin under 2020 har också visat att vi behöver arbeta för att minska sårbarheten på personalsidan och stärka bemanningen. Kostnaderna för prefektkansliet och för ekonomi/
personalplanering/ schema ökar tillfälligt under 2021. Den ökade digitaliseringen och distansundervisningen vars snabba utveckling också pådrivits av pandemin, har medfört en snabbare förstärkning ev Teknik/IT-enheten särskilt på AV-sidan.
Totalt ökar personalkostnaderna med 1 049 tkr. Samtidigt minskar kostnaderna för driften från
2020 till 2021 med 591 tkr, vilket till stor del beror på att den utökade IT-driftsbudgeten från
kanslierna kan minskas med 400 tkr jämfört med 2020.
Kompetensutvecklingskostnaden ökar med 10 tkr och avskrivningskostnader ökar med 9 tkr.
Totalt sett minskar driftskostnaden med 572 tkr (exkl. den ovan nämnda lokalkostnaden).

Sammanfattning om de Gemensamma enheterna
De Gemensamma enheternas uppgift är att ge stöd och service till utbildningarna och forskningen
och utgör en förhållandevis stor del av den totala budgeten. Den innefattar Bibliotek, Ekonomi/
Personalplanering/Schema, Information och Konsertproduktion, Internationalisering/ Stipendiehantering, Prefektkansliet samt Teknik/ IT (inkl. AV- och pianoteknik).
Den totala kostnadsbudgeten för de Gemensamma enheterna är 20 587 tkr (19 910 tkr år 2020),
en ökning med 677 tkr vilket, som tidigare nämnts, består av 200 tkr i lokalhyra som tillkommit,

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
ökade personalkostnader varav en del särskilt knutet till 2021 men minskade driftskostnader i
övrigt.

RISKANALYS
•

Grund- och forskarutbildningen
GU-anslagen har under flera år urholka utbildningarna eftersom pris- och löneomräkningen inte stigit i takt med övriga kostnadsökningar. Musikhögskolans forskningsmiljö
är för liten i förhållande till grundutbildningens storlek. Endast en liten del av fakultetsmedlen går att avsätta för att finansiera del av tid i lärares tjänster för forskning-/ konstnärligt utvecklingsarbete.
Att inte ha intäkter som täcker de fasta kostnaderna för personal, doktorander och drift
gör att det finns en risk att kvaliteten urhokas. Detta får negativa effekter på attraktionskraften till Musikhögskolan i Malmö.

•

Ekonomi och personal
På några års sikt kommer en betydande del av personalen att gå i pension. Att säkerställa
fortsatt kompetens inom lärarkår, ledning och övriga personalgrupper är av största vikt.
Den besparingsplan som ligger begränsar möjligheten att rekrytera ny personal, eller
återbesätta läraranställningar på universitetslektors och professorsnivå.

•

Kvalitetsutveckling i administrationen
Under flera år har institutionen arbetat med organisationsförändringar för att minska den
administrativa personalen så mycket som verksamheten klarar av. För närvarande finns
inga möjligheter att göra fler besparande åtgärder, tvärtom har fler administrativa uppgifter förts ner på institutionsnivå. Däremot ser vi fram emot resultatet av den översyn som
sker på fakultets- och institutionsnivå för att effektivisera och samordna stödfunktionerna
inom fakulteten (det s.k. GAS-projektet).

•

Hälsa
Inom delar av verksamheten upplevs arbetsmängden som mycket hög. Ökad arbetsbelastning och stress är en av de största riskfaktorerna i perioder av omorganisationer och besparingar.

SAMMANFATTNING och FRAMTIDEN
•

De senaste årens besparingar har frestat på Musikhögskolans olika verksamheter. Fortsatt
höjda grundutbildnings- och fakultetsanslag är av största vikt för att stabilisera grundutbildningen och forskningen vid institutionen. Likaså behövs finansiering av professorers
och lektorers forsknings- och utvecklingstid som nu finansieras till största del av grundutbildningsanslagen.

•

Flera externa forskningsansökningar har gjorts de senaste åren men med liten utdelning.
En ökad externfinansiering behövs, framförallt för forskning och enskilda projektsatsningar, liksom donationer till verksamheten.

•

MHM kommer fortsätta att se över och utveckla olika utbildningsinriktningar i relation
till de ekonomiska resurserna.
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Ann-Charlotte Carlén
Rektor

LUNDS UNIVERSITET
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Budget 2021
Gemensamma enheter

INTÄKTER

2021

2020

2019

10 684

10 146

9 594

8 773
269

8 382
275

8 085
287

Övriga intäkter: Serviceenheten försäljning/lokalförhyrning mm

145

275

280

Externt bidrag JAA (John Andersson i Anderslöv)

100
94

100
94

100
75

231
0

231
181

231
175

82
209

226

20 587

19 910

18 827

Personal

2 720

2 727

2 658

Drift

950
30
3 700

950
30
3 707

920
30
3 608

1 849
230
20
2 099

1 796
230
20
2 046

1 856
230
20
2 106

3 199

2 589

2 563

Drift (IT 450+50, AV 300 varav 100 är oförutsedda investeringar)

800

800

750

IT-drift utökad budget

150
30

550
30

30

250
350
4 779

250
350
4 569

0
300
3 643

2 487
30

2 314
20

2 173
20

20
0
2 537

20
0
2 354

20
400
2 613

Finansieringsbidrag från Musiklärarutbildningen
Finansieringsbidrag från Musiker/kyrkomusikerutbildningen
Finansieringsbidrag från Körcentrum Syd

Externa periodiserade medel för avskrivningskostn flygel 2018
Externa periodiserade medel för avskrivningskostn flygel 2010
Externa periodiserade medel Nordplus 2018-2019
Externa periodiserade medel Nordplus 2019
Nordtrad 2020

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Serviceenheten

Kompetensutveckling

Delsumma serviceenheten
Bibliotek
Personal
Drift
Kompetensutveckling

Delsumma bibliotek
Teknik IT
Personal

Kompetensutveckling
Systemutveckling
Pianoteknik/Instrumentvård

Delsumma teknik-it
Ekonomi/Personalplanering/Schema
Personal
Drift
Kompetensutveckling
FileMaker/Systemutveckling

Delsumma personalplanering

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

Budget 2021
Gemensamma enheter
2021

2020

2019

2 022

2 122

2 114

120
200

145
215

120
240

30
20
2 392

50
20
2 552

20
2 494

528
30

555
40

423
40

10
568

0
595

10
473

2 442
400
30
100
20
2 992

2 094
500
45
100
20
2 759

2 000
350

0
82
209
200

181
226

175

Korttidsinventarier enl beslut

200

100

100

Delsumma investeringar - kostnadsförda

200

100

100

365
140
94

376
120
94

719
120
75

231
830

231
821

231
1 145

20 587

19 910

18 827

Information&konsertverksamhet
Personal
Drift - Konsertverksamhet
Drift - Informationsverksamhet
Julkonsert
Kompetensutveckling

Delsumma information&konsertverksamhet
Internationalisering/stipendiehantering
Personal
Drift
Kompetensutveckling

Delsumma internationalisering
Prefektkansli
Personalkostnader
Drift
Drift Adm
Lägenhet/hotell
Kompetensutveckling

Delsumma prefektkansli
Externa periodiserade medel Nordplus 2018-2019
Externa periodiserade medel Nordplus 2019
Externa periodiserade medel Nordplus 2019
Lokalhyra

100
20
2 470

Investeringar - kostnadsförda

Investeringar - avskrivningsbara
Avskrivning på tidigare års investeringar enligt plan
Avskrivning nyinvesteringar 5 års avskrivn.
Avskrivning på externt finansierad ny flygel 20år (Crafoord)
Avskrivning på externt finansierade flyglar 20år (Crafoord)

Delsumma avskrivningar
SUMMA KOSTNADER

LUNDS UNIVERSITET
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Budget 2021
Gästlärarresurser, projekt och VFU. ML

Objekt
2021

2020

2019

Klassiskt område, akt 28

25 000

25 000

20 000

Rytmik, akt 29

10 000

10 000

10 000

Jazz, akt 30

35 000

35 000

25 000

Rock, akt 31

40 000

40 000

30 000

Folkmusik, akt 32

20 000

20 000

10 000

Sång GF

30 000

30 000

20 000

Kör, akt 34

10 000

10 000

10 000

Singersongwriter, 49

30 000

30 000

20 000

50 000
250 000

50 000
250 000

45 000
190 000

Resurser övrigt, akt 27

125 000

125 000

125 000

Summa: Projekt + Gästlärare

375 000

375 000

315 000

530 000
240 000
30 000
800 000

755 000
298 000
30 000
1 083 000

0

Gästlärarresurser ML:

Sem.serie AUO/UVK, akt 37
Summa gästlärare
Reguljära projekt

VFU

VFU ML, akt 41
Resor stud/lärare, akt 44
Handledarutbildning, akt 43
Summa

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

BUDGET 2021
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

Kommentarer till grundutbildningsbudget ML 2021

BAKGRUND OCH UPPDRAG
Antalet HST (helårsstudenter) för musiklärarutbildningen (ML) inkluderar studerande i såväl
programutbildning som i fristående kurser. För 2021 har en jämn fördelning av musikprislapp
gjorts vilket innebär att ML och MuKy har 192 HST vardera. Tidigare fördelning har varit
199,5 HST för ML och 184,5 HST för MuKy. ML´s totala uppdrag för 2021 är därför 192 HST
med musikprislapp, 33 HST med undervisningsprislapp, 16 HST med VFU-prislapp samt 35
HST (ökning med ca 10 HST) med ersättning motsvarande N-prislapp. Det total uppdraget
uppgår därför till 276 HST (2020 = 267 HST).
KOMMENTARER
Pris- och löneomräkning (POL) för grundutbildningen uppgår till 1,72 % motsvarande 894 tkr
(2020 = 971 tkr). Beräknade löneökningar för 2021 innebär att MHM inte får full kompensation
för ökade lönekostnader.
Det totala utbildningsanslaget för 2021 uppgår till totalt 54 119 tkr vilket är en ökning med
2024 tkr (2020 = 52 095 tkr) tack vare extra anslag för ämneslärarutbildning och KPU. För 2021
tillkommer 3 931 tkr för 23 HST inom kulturskoleklivet. ML har erhållit extra platser för KPU
(kompletterande pedagogisk utbildning) samt 3 ämneslärarplatser med nästan full
musikprislapp. Samtliga platser fasas in succesivt under några år enligt separat förslag från
ämneslärarutbildningens samordningsgrupp. För 2021 uppgår detta extra anslag till 2 829 tkr.
ML får också 267 tkr för fristående kurser inom ” Livslångt lärande”.
Budgetposten för musiklärarutbildningens kansli uppgår till 4 230 tkr vilket är en ökning med
132 tkr. ML kansliet består av en utbildningschef 80 %, en biträdande utbildningschef 80 % , en
VFU-samordnare 100 % , två utbildningssamordnare 100 %, en utbildningsadministratör på 100
%. Sammanlagt 560 % d v s ingen förändring jämfört med 2020.
Budgetposten för lärare på ML uppgår till 17 992 tkr (2020 = 16 603 tkr) vilket är en ökning
med 1 389 tkr jämfört med föregående år beroende framförallt på ökade mertider och
nyanställningar samt intermittenta anställningar som ersatts av tillsvidareanställningar.
Projektmedlen uppgår till 375 tkr vilket är samma som föregående år.
Budgetposten för universitetsgemensamma kostnader inklusive Campus Helsingborg, CFL och
lokal avgift, uppgår till 7 208 tkr (7 026 för 2020) en ökning med 182 tkr. De
fakultetsgemensamma kostnaderna uppgår till 3 431 tkr, en ökning med 260 tkr. Totalt ökar
avsättningarna till universitet (182 tkr) och fakulteten (260 tkr) med 442 tkr.
De institutionsgemensamma kostnaderna uppgår till 9 401 tkr vilket är en ökning med 574 tkr.
Budget 2021 visar ett nollresultat.

LUNDS UNIVERSITET
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BUDGET 2021
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

FRAMTID
Ökade intäkter innebär att ML klarar av de ökade kostnaderna och möjliggör en budget i balans
för 2021. De extra satsningar i form av extra ämneslärarplatser, kulturskoleklivet och fristående
kurser sannolikt kvarstår de närmsta åren men de är inte permanenta förstärkningar utan
beroende av politiska beslut och därmed inte något vi kan räkna med långsiktigt.
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BUDGET 2021
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

Budgetöversikt – övriga kommentarer
Projekt

375 tkr är avsatta till området ”projekt” och fördelar sig på
nedanstående områden:
1. Resurser övrigt” akt 27
2. Gästlärarresurs

125 tkr
250 tkr

1. ”Resurser övrigt” avser kostnader för kammarmusik, logopedi,
examenskonserter, stödundervisning, reseersättning för lärare samt
medel för att täcka kostnader för konsertprojekt och turnéer. Det
omfattar även kursplanebundna projekt såsom introduktionsvecka,
skolkonsertprojekt samt övriga fasta projekt.
2. ”Gästlärarresurs”.
Gästlärarresurserna avser medel för tillfälliga gästlärare samt
kostnader för ljud- och ljusteknik i samband med
konsertproduktioner.
Klassiskt område, akt 28
Rytmik, akt 29
Jazz, akt 30
Rock, akt 31
Folkmusik, akt 32
Sång genrefri
Kör, akt 34
Songwriter, akt 49
Övriga gästlärare/projekt
Utbildningsvetenskap
Summa:
VFU

25 000
10 000
35 000
40 000
20 000
30 000
10 000
30 000
125 000
50 000
375 000

VFU-budgeten är beräknad på en uppskattning av antalet studenter
i respektive årskurs. 800 tkr är avsatt till området ”VFU” och
fördelar sig på nedanstående områden;
VFU ML, akt 41
Resor stud/lärare ML, akt 44
Handledarutbildning, akt 43

530 000
240 000
30 000

I ”VFU ML” ingår kostnader för praktikveckor, kontinuerlig
praktik, auskultationer/fältstudier och VFU-KPU. Reskostnader akt
44 avser alla reskostnader för VFU och VFU-besök och akt 43 avser
kostnader för handledarutbildning och handledarkonferenser.
Driftskostnader

Lars Andersson
Utbildningschef ML

Driftskostnader för ML inkluderar reseersättningar för all personal,
antagningskostnader, information/PR, telefon/data, korttidsinventarier, musikproducent, m.m.

LUNDS UNIVERSITET
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BUDGET ML 2021
Fakultetsmedel ML

Kommentarer till fakultetsmedelsbudgeten på ML 2021
(Forskning och forskarutbildning)

BAKGRUND
Fakultetsmedelsanslaget till forskning och forskarutbildning på ML har de senaste åren ökat i
linje med den nationella styrningen för att förstärka forskning och forskarutbildning i landet.
Fakultetsanslagen till Musikhögskolan delas mellan Musiklärarutbildningen till forskning och
forskarutbildning inom musikpedagogik och till Musiker-/kyrkomusikerutbildningen inom
konstnärlig forskning i musik. De båda forskningsämnena är lika stora varpå fakultetsanslagen
2021 fördelas lika.

KOMMENTARER

Intäkter
Fakultetsanslagen ökar med 359 tkr 2021 och uppgår till 8 256 (7 897 tkr år 2020).

Kostnader
Lokalkostnader och
Lokalvårdskostnader

12% av ML:s totala kostnader bekostas av fakultetsmedel för hyra och städning och minskar något.

Universitetsgemensamma kostnader

till LU, Campus Helsingborg och CFL.

Debitering av lokal avgift

för sociala avgifter till bl a Arbetsgivarverket, och
Trygghetsstiftelsen ökar något.

Fakultetsgemensamma kostnader

ML:s fakultetsgemensamma kostnader minskar.

Institutionsgemensamma kostnader

12% avsättning av totalen för delfinansiering av
prefektkansliet, service-, teknik och IT, information- och konsertverksamhet, internationalisering/stipendiehantering, ekonomi/personalplanering, schema, bibliotek och investeringar. Posten
minskar.

Administration

12% avsättning till ML:s administration och minskar.

Professorer/lektorer

del av kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete inom några läraranställningar ökar.

Professor

delar av lön för en professor och en seniorprofessor
i musikpedagogik minskar.

LUNDS UNIVERSITET
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BUDGET ML 2021
Fakultetsmedel ML

Doktorander

lön doktorander i musikpedagogik ökar under en
övergångsperiod.

Konstnärligt utvecklingsarbete

3 professorers kringmedel.

Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare

Medlen ligger kvar på samma nivå.

Drift Musikpedagogik

Driftskostnaderna avser lönekostnader för gästföreläsare, språkgranskning, inköp datorer, kostnader i
samband med disputationer, extern handledning,
konferenskostnader, resekostnader för lärare och
doktorander samt översättnings- och tryckkostnader.
Driftsbudgeten blir kvar på samma nivå som 2020.

Drift doktorander

Doktoranderna tilldelas 15 tkr/heltidsdoktorand och
7,5 tkr/halv-deltidsdoktorand i driftsmedel.

Sammanfattning och framtid
Tack vare förbättrad intäktssida 2021 läggs en fakultetsmedelsbudget med ett litet överskott.
Stort arbete har lagts på att ansöka om externa forskningsmedel inför 2021. Den stora utmaningen inför kommande år är hur forskarutbildningen skall få resurser att finansiera en större del
av professorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid. Två nya postdokanställningar planeras för våren 2021. Dessa postdokanställningar är avgörande för att säkerställa återväxten i
samband med två pensionsavgångar vid den musikpedagogiska forskningsavdelningen. Postdokanställningarna kommer också grundutbildningens vetenskapliga kärna till del.
En ny doktorand i ämnet kör anställs inför vt 2021.

Ann-Charlotte Carlén
rektor
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Budget 2021
Musiklärarutbildningen
Fakultetsmedel

2021

2020

2019

8 256

7 897

7 509

Ersättning 50% av doktorand Agenda 2030

276

257

Ebi-projekt, vg 35

900

INTÄKTER
Fakultetsanslag

Externa projekt

35

50

50

9 467

8 204

7 559

Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingborg

538

512

525

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning

22

22

24

Debitering av lokal avgift

46

43

48

459

633

421

Institutionsgemensamma kostnader (12% av totalen)

1 282

1 319

1 247

Delsumma gemensamma kostnader

2 347

2 529

2 265

Lokalkostnader (12% av ML:s totalanslag)

962

1 011

1 015

Lokalvårdskostnader (12% av ML:s totalanslag)

102

107

108

1 064

1 118

1 123

Administration (12% av kostnaderna) akt.122540

476

461

444

Professorer/lektorer (del av forskning inom tjänster) akt.114883

741

458

411

Professorer musikpedagogik

456

794

787

Doktorander akt.114884 samt agenda 2030 100% ML

3 027

2 472

1 848

Delsumma personalkostnader

4 700

4 185

3 490

Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel lärare)

57

57

53

Konstnärligt utvecklingsarbete (lärare) 114905

60

60

188

170

170

228

60

67

Delsumma övriga kostnader

347

354

469

Övriga kostnader externa projekt

935

50

50

9 393

8 236

7 397

74

-32

162

Summa intäkter

KOSTNADER

Fakultetsgemensamma kostnader

Delsumma lokalkostnader
Personalkostnader

Övriga kostnader

Drift Musikpedagog 170 tkr kt 114890
Drift doktorander

Summa kostnader

RESULTAT FAKULTETSMEDEL

LUNDS UNIVERSITET
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BUDGET 2021
Musiker-/kyrkomusikerutbildningen
Grundutbildning

Kommentarer till grundutbildningsbudget MUKY 2021
BAKGRUND OCH UPPDRAG
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna (MuKy) går in i 2021 med 45 745 tkr i intäkter för
grundutbildningen. Motsvarande summa för 2020 var 44 007 tkr. Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas (MuKy) antal HST (helårsstudenter) inkluderar studenter i både programutbildning
och fristående kurser. Inför budgetåret 2021 har en omfördelning av HST (helårsstudenter) som
erhåller konstnärlig prislapp gjorts mellan Musiklärarutbildningen (ML) och MuKy, från nuvarande 187 till 192 HST. Omfördelningen innebär också att för 2021 tillfaller 20 så kallat N-prislappar MuKy utav MHM´s totala tilldelningen på 55 N-prislappar.
Den nya fördelningsmodell som fakulteten tagit fram gör att uppdraget i antal HST är oklart för
2021. Det står dock klart att tidigare uppdrag om 226 HST har minskat, vilket framförallt påverkar
uppdraget med så kallat N-prislappar och får till följd att antalet fristående kurser måste minska.
Ovissheten kring hur stort utbildningsuppdraget är skapar problem vid budgetering och antagning
av nya studenter.
KOMMENTARER
Inför 2018 valde fakulteten en ny beräkningsmodell som innebar att de konstnärliga prislapparna
fördelas till respektive institution med i princip full prislapp. Denna beräkningsmodell slår mycket
hårt mot Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna eftersom MuKy´s antal så kallat N-prislappar
har minskat dramatiskt. Dessa prislappar är väsentligen lägre för utbildning inom konstnärliga
ämnen, än de övriga institutionerna inom fakulteten.
Intäkter
Förutom anslaget ingår medel från bl a Lunds stift, Oscher Foundation och Sten K Johnsons stiftelse. Utöver grundutbildningsanslaget tillkommer alltså 884 tkr i intäkter från externfinansiering.
Personalkostnader
Pris- och löneomräkningen för grundutbildningen uppgår till 1,72%. Beräknade löneökningar för
2021 innebär att vi inte får full kompensation för våra ökade lönekostnader. Lärarkostnaderna
ökar totalt med 1 342 tkr till följd av löneökningar, anställning av professor i komposition och
universitetsadjunkt har inrättats.
Budget 2021 är i balans trots snäva ramar.
FRAMTID
MuKy:s utbildningsnämnd ser fortsatt mycket allvarligt på hur fakultetens nya beräkningsmodell
slår mot Musikhögskolans grundutbildningsekonomi och kan konstatera att det är svårt att budgetera och att planera för utbildning utan att ha klarhet i hur många prestationer uppdraget omfattar. Fördelningen slår i år hårdare mot MuKy än mot någon annan utbildning inom fakulteten.
Finansieringen långsiktigt för grundutbildningarna är fortsatt mycket bekymmersam, vilket den
varit sedan 2012. Hur länge detta kan pågå innan kvaliteten i utbildningarna riskeras, blir en allt
mer angelägen fråga.
Berth Lideberg
Utbildningschef

Lars Härstedt Salmonson
Utbildningschef

UTDRAG UR
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-11-25

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

LUNDS

STYR 2020/2078

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd
Närvarande ledamöter:
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Eva Lundgren
Samuli Örnströmer

Lärare
Ordförande
Lärare
Lärare
Lärare

Övriga:
Ola Elleström
Lars Härstedt Salmonson
Berth Lideberg

Mötessekreterare
Utbildningschef, föredragande
Utbildningschef, föredragande

Nr

Ärende, föredragande, bilagor

Förslag till beslut etc.

Årende 1:
Budget 2021

UN tillstyrker förslaget till budget men uttrycker med
bestämdhet vikten av uppföljning av den problematik
som uppstår till följd av fakultetens beräkningsmodell
anno 2019 som slår extra hårt mot MU/K Yutbildningarna.

§
7

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

cl~
Ola Elleström
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Budget 2021
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna
Grundutbildning

2021

2020

2019
42 233

INTÄKTER
Summa grundutbildningsanslag 2021

45 745

44 007

Kulturskoleklivet

450

40

Lunds stift

400

400

400

Ersättning sommarkurser

600

589

250

26

26

26

100

135

0

93

67

200

280

543

529

Ers ordförande Ljudmiljöcentrum
Betalstudenter
Periodiserat Oscher Foundation
Periodiserat Sten K Johnsons stiftelse Professur
Periodiserat Playing with History

111

0

112

47 805

45 807

43 750

5 404

5 303

5 381

93

89

99

239

238

255

Avsättning Fakultetsgemensamma kostnader

2 730

2 541

2 604

Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (87% av totalen)

7 633

7 292

6 953

16 099

15 463

15 292

5 791

6 163

5 718

Summa intäkter
KOSTNADER
Avsättning Universitetsgemensamma kostnader inkl Helsingborg (183)
CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning
Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) andel utbildng

Delsumma gemensamma kostnader
Lokalkostnader (88% av totalen)
Lokalvårdskostnader (88% av totalen)
Delsumma lokalkostnader

659

632

609

6 450

6 795

6 327

3 353

3 281

2 765

Personalkostnader
Administration, 88% av totalen
Lön Osher Foundation

0

42

200

16 074

14 611

13 601

Periodiserat Sten K Johnsons stiftelse Professur

280

543

529

Ersättning till ML - personalkostnader

300

350

450

Lärare

Intermittenta lärare, inkl reseersättningar

2 590

2 525

2 762

22 596

21 352

20 307

Orkesterverksamhet

645

620

430

Projekt/Gästlärare

395

335

260

Antagning

175

130

120

Driftskostnader

425

350

250

Kompetensutveckling, arbetsmiljö

165

150

130

Externa kurser

Delsumma personalkostnader
Projekt och drift MUKY

520

425

320

Internationalisering/stimulansmedel

47

44

38

Periodiserat Osher Foundation

93

25

Periodiserat Playing with History
Delsumma driftkostnader

111
2 576

2 079

1 548

Avskrivningar grundutbildning

84

118

164

Delsumma avskrivningar

84

118

164

47 805

45 807

43 638

0

0

112

Summa kostnader
RESULTAT GRUNDUTBILDNINGSMEDEL

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

BUDGET MU/KY 2021
Fakultetsmedel MU/KY

Kommentarer till fakultetsmedelsbudget på MuKy 2021
(Forskning och forskarutbildning)

BAKGRUND
Fakultetsmedelsanslaget till forskning och forskarutbildning på MuKy har de senaste åren ökat i
linje med den nationella styrningen för att förstärka forskning och forskarutbildning i landet.
Fakultetsanslagen till Musikhögskolan delas mellan Musiklärarutbildningen till forskning och
forskarutbildning inom musikpedagogik och till Musiker-/kyrkomusikerutbildningen inom
konstnärlig forskning i musik. De båda forskningsämnena är lika stora varpå fakultetsanslagen
2021 fördelas lika.
KOMMENTARER

Intäkter
Fakultetsanslagen ökar med 359 tkr 2021 och uppgår till 8 256 (7 897 tkr år 2020).

Kostnader
Lokalkostnader och lokalvårdskostnader

ökar med 114 tkr.

Universitetsgemensamma kostnader

till LU, Campus Helsingborg och CFL ökar något.

Debitering av lokal avgift

för sociala avgifter till bl a Arbetsgivarverket, och
Trygghetsstiftelsen ökar något.

Fakultetsgemensamma kostnader

MU/KY:s fakultetsgemensamma minskar med 174
tkr.

Institutionsgemensamma kostnader

13% avsättning av totalen för delfinansiering av
prefektkansliet, service-, teknik och IT,
information- och konsertverksamhet,
internationalisering/stipendiehantering,
ekonomi/personalplane-ring, schema, bibliotek och
investeringar.

Administration

12% avsättning till Mu/Ky:s
Minskning med 114 tkr.

Lärare konstnärlig forskning

Kostnaden minskar med 264 tkr.

Doktorander

Lönekostnaderna för doktorander ökar med 728 tkr
då tre nya doktorander anställts ht 2020.

Konstnärlig forskning/utv. arbete

Professorers kringmedel ökar.

administration.

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

BUDGET MU/KY 2021
Fakultetsmedel MU/KY

Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare

Ökar med 50 tkr.

Handledning doktorander

Kostnaden ligger under personalkostnader.

Drift Konstnärlig forskning i musik

Driftskostnaderna
avser
lönekostnader
för
gästföreläsare, språkgranskning, kostnader i
samband med disputationer, extern handledning,
konferenskostnader och resekostnader för lärare och
doktorander. Ökar med 30 tkr.

Drift kringmedel doktorander

tilldelas 15 tkr/heltidsdoktorand och 7,5 tkr/halvdeltidsdoktorand i driftsmedel.

Sammanfattning och framtid
Trots förbättrad intäktssida 2021 läggs en fakultetsmedelsbudget med ett underskott på 184 tkr
under en övergångsperiod.
Stort arbete har lagts på att ansöka om externa forskningsmedel inför 2021. Endast en ansökan
om externa forskningsmedel har beviljats inför budgetåret 2021. Den stora utmaningen inför
kommande år är hur forskarutbildningen skall få resurser att finansiera större del av professorers
och lektorers forsknings- och utvecklingstid, samt kunna inrätta någon postdocanställning.
Den driftsbudget som presenteras är fortfarande beskuren. En ny doktorandgrupp om tre
doktorander har anställts med början hösten 2020. En doktorand kommer att disputera under
2021 och ytterligare två under 2022.

Ann-Charlotte Carlén
rektor

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

Budget 2021
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna
Fakultetsmedel

2021

2020

2019

8 256

7 897

7 509

130

300

300

0

25

28

0

114

263

74

100

100

8 585

8 436

8 200

538

512

525

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning

22

22

24

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) andel forskn

46

43

48

459

633

421

Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (13% av MU/KY:s totalanslag)

1 141

1 090

1 132

Delsumma gemensamma kostnader

2 206

2 300

2 150

790

671

931

90

94

99

879

765

1 030

Administration (12% av totalen)

410

524

509

Externa medel: Transformations

130

253

260

INTÄKTER
Fakultetsanslag
Externa medel: Transformations
Externa medel: G o I Koppelius stif
Gästprofessor 2019-2021

110

Externa medel: resebidrag

15

Externa medel:Performance
Periodiserat anslag fr Nationella forskarskolan
Summa intäkter
KOSTNADER
Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Hbg

Avsättning Fakultetsgemensamma kostnader

Lokalkostnader (12% av MU/KY:s totalanslag)
Lokalvårdskostnader (12% av MU/KY:s totalanslag)
Delsumma lokalkostnader
Personalkostnader

Externa medel: Performance

0

0

243

Lärare konstnärlig forskning

2 684

2 948

2 417

Doktorander

1 903

1 175

1 232

5 236

4 900

4 661

133

103

113

50

0

50

Gästprofessor 2019-2021
Delsumma personalkostnader

110

Övriga kostnader
Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel professorer)
Konstnärligt utvecklingsarbete (lärare)
Handledning doktorander
Drift, Konstnärlig forskning
Drift, kringmedel för doktorander.

0

0

40

130

100

130

46

45

Externa medel: G o I Koppelius stif
Externa medel: resebidrag
Externa medel: Transformations
Externa medel: Performance
Periodiserat anslag fr Nationella forskarskolan
Delsumma övriga kostnader
Summa kostnader
RESULTAT FAKULTETSMEDEL

25

28

47

40

114

20

15

74

100

100

448

534

521

8 769

8 499

8 362

-184

-63

-162
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Budget 2021
Körcentrum Syd

BUDGET KÖRCENTRUM SYD
INTÄKTER

2021

2020

2019

1180

1428

1706

22

28

250

250

Summa intäkter

1452

1706

1706

KOSTNADER

2021

2020

2019

477

575

723

50

70

35% av producentens lön konteras Kulturskoleklivet 138750

119

110

Delsumma

646

755

Univ.gem. kostnader inkl Campus Hbg - utbildn

29

30

0

Univ.gem. kostnader inkl Campus Hbg - forskn
CFL - utbildning
CFL - forskning

78
1
3

94
1
4

120
0
2

Debiterad lokal avgift - utbildning

1

1

0

Debiterad lokal avgift - forskning

7

8

11

Fak.gem. Kostnader - utbildning

Anslagsmedel (6,8% av MHM:s fakultetsmedel)
Pris och löneomräkning (6,8% av MHM:s fak.medel)
Kulturskoleklivet

LÖNER
Lön Producent, 50% + Föreståndare 40% inkl. LPK
16% av föreståndarens lön konteras Kulturskoleklivet 138750

723

GEMENSAMMA KOSTNADER

15

14

0

Fak.gem. Kostnader - forskning
Institutionsgemensamma kostnader (1,35%) av inst. gem kostnader

67
269

117
275

195
287

Delsumma gemensamma kostnader

470

544

615

Lokalkostnader (0,6% av MHM:s lokalkostnader)

95

90

85

Delsumma lokalkostnader

95

90

85

Drift, resor, kompetensutveckling, övrigt

40

57

40

Drift Kulturskoleklivet

21

DRIFT, RESOR, KOMP.UTV & ÖVRIGT - 114516

Avskrivningar

0

0

3

61

57

43

Dirigent- och körledarkurser (ur Kulturskoleklivet 138750)

40

40

0

Dirigent- och körledarkurser (ur 114518)

40

40

80

Delsumma

80

80

80

Seminarieserie (ur Kulturskoleklivet 138750)

20

20

0

Seminarieserie (ur 114520)

20

20

20

Delsumma seminarier, kulturverksamhet

40

40

20

0

30

30

Musikhögskolans Flickkör (ur Kulturskoleklivet 138750)

0

10

0

Musikhögskolans Flickkör (ur 114522)

0

10

10

Trycksaker/Reklam

0

0

0

Delsumma

0

20

10

KOMPOSITIONSPROJEKT - 114523

60

90

60

UTVECKLINGSPROJEKT - 114524

0

0

40

1 452
0

1 706
0

1 706
0

Delsumma drift, resor, komp.utv & övrigt

SOMMARKURSER

SEMINARIER, KURSVERKSAMHET

KÖRFORSKNING - 114521
MUSIKHÖGSKOLANS FLICKKÖR

Totala utgifter
Beräknat budgetutfall

2 december 2020
Dnr STYR2020/2238

Ann-Charlotte Carlén
R e k t o r , Mu s i k h ö g s k o l a n i Ma l mö

Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan
i Malmö, Konstnärliga fakulteten,
Lunds universitet

Beslut

Körcentrum Syds styrelsesammansättning 2021–2023
I de av Institutionsstyrelsen beslutade föreskrifterna 6 maj 2020 (Dnr
STYR2020/904) för Körcentrum Syd (KCS), ska KCS styrelse bestå av fem
till sju ledamöter varav: två till tre ledamöter från Lunds universitet, tre till
fyra ledamöter från annat universitet/högskola, kulturinstitutioner och/eller
från musik- och kulturlivet. Studenterna har rätt att vara representerade
med en ledamot.
Institutionsstyrelsen har tillsatt en valberedning att bereda ärendet fram till
beslut. Valberedningen har bestått av Ann-Charlotte Carlén (prefekt samt
ordförande i KCS:s styrelse), Lena Ekman Frisk (KCS:s föreståndare, lärare
på Musikhögskolan i Malmö (MHM) och ledamot i Institutionsstyrelsen) och
Maria Becker Gruvstedt (lärare på MHM och ledamot i Institutionsstyrelsen).
Lena Ekman Frisk har avgått ur valberedningen då hennes namn kom upp
som ett av förslagen i kommande styrelse.
Valberedningens förslag är:
- Tre ledamöter från Lunds universitet: Musikhögskolans prefekt (ordförande), Karin Johansson (lärare), Lena Ekman Frisk (lärare och
doktorand).
-

Fyra ledamöter från kulturinstitutioner och musiklivet: Staffan Paulson (Lars Erik-Larsson-gymnasiet), Johan-Magnus Sjöberg (Svenska
kyrkan), Gerd Román Hall (Musik i Syd), Johannes Rückert Becker
(freelans-sångare, körledare och pedagog).

-

Studentrepresentant: Veronika Zadera vt 2021. Därefter utses studentrepresentanten i den ordning som stadgas i Studentkårsförordningen.

Ann-Charlotte Carlén

Maria Becker Gruvstedt

Postadress Musikhögskolan I Malmö Box8203, 200 41 Malmö Besöksadress Ystadvägen 25, Malmö
Telefon växel 040-32 54 50, Telefon direkt 040-32 54 73, Mobil 0707-509 409 E-post lotta.carlen@mhm.lu.se Webbadress www.mhm.lu.se
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22 november 2020
Dnr STYR2020/2239
Till Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö
Eva Sæther, professor i musikpedagogik

FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDENS LEDAMÖTER
MALMÖ UNDER MANDATPERIODEN 2021 – 2023

VID

MUSIKHÖGSKOLAN

I

Forskarutbildningsnämnden (FUN) är ett beredande och beslutande organ för
forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och Konstnärlig forskning i musik (Musik)
och beslutar på delegation från Institutionsstyrelsen i frågor som rör
forskarutbildningarnas planering och genomförande.
Ledamöter i Forskarutbildningsnämnden ska ha en anställning vid Lunds universitet.
Nämnden består av
-

fem ledamöter för lärare/forskare där studierektor/ämnesansvarig är
ordförande/vice ordförande och en av ledamöterna. Ansvar för
ordförandeskapet alternerar terminsvis mellan musikpedagogik och musik.
Både ordförande och vice ordförande ingår i antalet ledamöter för
lärare/forskare,

-

tre gruppsuppleanter för lärare/forskare,

-

fyra ledamöter för doktorander; två från forskarutbildningen i
musikpedagogik och två från forskarutbildningen i musik,

-

gruppsuppleanter för doktorander,

Prefekt kan vid behov adjungeras till nämndens sammanträden och ges då närvaro-,
yttrande-, och förslagsrätt.
Ledamöterna i FUN föreslås av prefekt i samråd med ordförande/vice ordförande i
FUN och fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år.
Vid utseende av nämndens ledamöter skall en jämn könsfördelning eftersträvas
liksom i största möjliga mån jämn fördelning mellan forskarutbildningsämnena.

Postadress Box 8203 Besöksadress Ystadvägen 25 Telefon 040-325450 E-post eva.saether@mhm.lu.se
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Ordförande /vice ordförande (skiftar på läsårsbasis) (2st)
Michael Edgerton/Eva Saether (Michael Edgerton ordf. vt 2021)
Ledamöter lärare/forskare (3st)
Anna Houmann, Karin Johansson, Francisca Skoogh
Gruppsuppleanter lärare/forskare (3st)
Markus Tullberg, Adriana di Lorenzo, Peter Spissky

Ledamöter doktorander (4st)
Lina Van Dooren, Ida Knutsson, Felicita Brusoni, Bertrand Chavarria Aldrete

Gruppsuppleanter doktorander
Fernando Garnero, Johanna Antonsson, plus övriga doktorander som kan tillkomma
under mandatperioden

Övriga
Prefekt, adjungerad ledamot
Annika Michelsen, adjungerad ledamot, handläggare för forskarutbildning

Sekreterare
Sara Engblom

Ovanstående är förankrat med prefekt samt i FUN 2020-11-11

Eva Sæther

PROTOKOLL

LUNDS

STYR 2020/2149

Sammanträdesdatum

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

2020-11-25

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd
Närvarande ledamöter:
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Eva Lundgren
Samuli Örnströmer

Lärare
Ordförande
Lärare
Lärare
Lärare

Övriga:
Ola Elleström
Lars Härstedt Salmonson
Berth Lideberg

Mötessekreterare
Utbildningschef, föredragande
Utbildningschef, föredragande

Nr

Ärende, föredragande, bilagor

Förslag till beslut etc.

1

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2

J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Ann-Sofi Härstedt.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt utskick.

4

Föregående protokoll Musiker- och
kyrkomusikerutbildningarnas
utbildningsnämnd (21/10).

Protokollet lades till handlingarna.

5

Föregående protokoll Institutionsstyrelsen
(21/10).

Protokollet lades till handlingarna.

6

Föregående protokoll från Nämnden för
Jämlikhet, mångfald och likabehandling (14/10)

Protokollet lades till handlingarna.

7

Ärende 1:
Budget 2021

Utbildningscheferna redogör för bakgrund,
upplägg och definitioner. I budgeten för 2021
föreslås MU/KY få ett något ökat antal
"konstnärliga prislappar" jämfört med 2020. Detta
bidrar till att få en budget för grundutbildning i
balans.

§

Budget för fakultetsmedel beräknas dock få ett
mindre underskott för 2021.
Beslut:
UN tillstyrker förslaget till budget men uttrycker
med bestämdhet vikten av uppföljning av den
problematik som uppstår till följd av fakultetens
beräkningsmodell anno 2019 som slår extra hårt
mot MU/KY-utbildningarna.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.

10

Information/meddelanden/diskussion
-

Juryinstruktioner, MUSIKHT2 l
Stipendier

Juryinstruktioner, MUSIKHT21
Med anledning av rådande situation kring Covid-19
kan en justering/komplettering av juryinstruktioner
behöva göras. Mer information ges vid senare
tillfälle då det ännu är oklart exakt hur Covid 19läget påverkar genomförandet av antagningsproven.
Stipendier
Stipendiefönstret för lokala stipendier KMA har
stängt och mottagarna kommer få reda på det snart.
Totalt 85 studenter vid MU/KY har sökt KMAStipendier under 2020.
KMA nationella stipendieprov hölls på MHM i
september, med glädjande nog fler sökande från
MHM än förra året.

11

Studeranderepresentanterna informerar

-

12

Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

-

13

Övriga ärenden

-

14

Mötets avslutande

Ola Elleström

Tl~~dw'
I

attias Hjorth
41

PROTOKOLL nr 3
2020-11-25

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

NÄRVARANDE
Mattias Frisk
Lars Andersson
Magnus Ericsson
Anna Houmann
Joakim Barfalk
Elisabeth Melander
Erik Berndalen
Maria Jalsborn
Pär Moberg
Sara Engblom

Ordförande
Föredragande
Föredragande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studentrepresentant
Suppleant
Sekreterare

Frånvarande
Viktoria Glans

Studentrepresentant

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

Justering

Joakim Barfalk utsågs till justerare.

Föregående protokoll UN

Lades till handlingarna.

Föregående protokoll IS

Lades till handlingarna

UN/ML PROTOKOLL nr 3 2020-11-25

ÄRENDEN
1. Budget 2021, bil. 1

LaAn gick igenom ekonomin enligt bilagorna. Nytt för i år
är att musikprislapparna har jämnats ut mellan ML och
MuKy så att kanslierna har lika många hst. Ekonomin är
just nu stabil.
UN diskuterade möjligheten att skapa interna
fortbildningar och kompetensutveckling för pedagoger
om det nu finns ekonomiskt utrymme. Frågan kommer
att diskuteras vidare vid senare tillfälle.
UN tog beslut enligt förslag.

INFORMATION & MEDDELANDEN
1. Information om ny
utbildningsstruktur,
arbetsgrupp GY

Arbetsgruppen har haft ett möte och efter det har MaEr
ändrat i förslaget, bland annat har det gjorts en viss
förändring i poängsammansättningen. UN fick ta del av
dessa förändringar. Det diskuterades vikten av att förhålla
sig till antalet poäng kontra arbetstid i en kurs, 1,5 hp
motsvarar en veckas heltidsstudier.
Till nästa stormöte kallas ämnesansvariga samt två
studentrepresentanter för att arbeta vidare med det
uppdaterade förslaget.

2. UN arkiv (bordlagt ärende)

MaFr tog upp frågan om att vi bör skapa ett arkiv för UNmaterial, där vi kan samla redan gjort arbete när vi
diskuterar förändringar. Detta för att slippa dubbelarbete.
Förslag på grupperingar och vem som har arbetat fram
material som kan läggas in i dessa mappar:
- Rättssäker examination, AnHn, MaFr
- Utvärderingar, AnHn
- Nya utbildningsgrenar, LaAn, MaFr
- Arbetsbelastning, AnHn
- Rekrytering
- Protokoll SaEn
UN diskuterade vidare om materialet ska finnas
tillgängligt för all ML-personal och enades kring det.
SaEn skapar en mapp i Personal ML med namnet UN
Arkiv med mappar enligt strukturen ovan.

3. Hur ska vi få musiker som är
nya i Sverige att söka sig till
oss? (bordlagt ärende)

PäMo får många frågor från personer med invandrarbakgrund angående hur en kan bli musiklärare. Han
menar att det är angeläget att få in denna grupp på ML
då musiklärare behövs och det inom denna grupp finns

UN/ML PROTOKOLL nr 3 2020-11-25
duktiga musiker med en stor önskan om att få ett fast
jobb. Problematiken ligger i att de ofta saknar de formella
meriter (grundläggande behörighet – kunskaper i svenska
och engelska) som krävs för att bli behörig till en
lärarutbildning i Sverige. Dessutom saknar de ofta
kunskap om västerländsk musikteori.
PäMo fick i uppdrag att i samråd med MaEr undersöka
frågan vidare genom att ta kontakter, undersöka intresse
hos Folkhögskolor och se om det går att komma fram till
ett underlag/ förslag gällande
förutbildningar/preparandår.
4. Kanaler för lärar-och studentrepresentanter

MaEr har tillsammans med alla studenter som har någon
form uppdrag inom Musikhögskolan, startat Studentrådet
vilket består av ca 20 personer. De har haft ett par möten
och diskuterat olika saker. T ex har de drivit fram att
Studentkåren ska få en infoskärm nere i A-korridoren,
spridning av utvärderingsmall till MuKy, samtalat om
arvode för studentrepresentanter etc. Nästa möte
kommer utökas med Utbildningssamordnare från MuKy,
vilket är ett önskemål från MuKy-studenter. I framtiden
kan också andra representanter från organisationen
bjudas in. Hur ofta Studentrådet ska ses är inte bestämt
än. Det är ett pilotprojekt som redan har skapat god
kommunikation mellan studenter och ledning.
Ett förslag på plattform för lärare/personal med olika
uppdrag skulle kunna vara en liknande modell. Att dessa
lärare någon gång per termin ses i ett Personalråd och
delar frågor och väcker frågor, informerar om sitt arbete,
stöttar varandra osv.
UN diskuterade vidare de lärarkollegium som funnits men
som avstannade när Corona kom. Tyvärr har det varit
dålig uppslutning samt avsaknad av fackliga
representanter. Frågan bordläggs men kommer att
diskuteras vidare vid senare tillfälle.

ÖVRIGA FRÅGOR
1. Hur fungerar det med streaming

MaEr har diskuterat streamingpunkten med Sabina. MHM
har redan bra utrustning.
Det behövs en policy för hur det här ska fungera.
UN föreslår att det blir en punkt vid lärardagen 15/12,
MaEr tar upp frågan med Av/It.

UN/ML PROTOKOLL nr 3 2020-11-25

Mötet avslutades
Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sara Engblom

Mattias Frisk

Joakim Barfalk

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

BUDGET 2021
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

Kommentarer till grundutbildningsbudget ML 2021
BAKGRUND OCH UPPDRAG
Antalet HST (helårsstudenter) för musiklärarutbildningen (ML) inkluderar studerande i såväl
programutbildning som i fristående kurser.För 2021 har en jämn fördelning av musikprislapp
gjorts vilket innebär att ML och MuKy har 192 HST vardera. Tidigare fördelning har varit
199,5 HST för ML och 184,5 HST för MuKy. ML´s totala uppdrag för 2021 är därför 192 HST
med musikprislapp, 33 HST med undervisningsprislapp, 16 HST med VFU-prislapp samt 35
HST (ökning med ca 10 HST) med ersättning motsvarande N-prislapp. Det total uppdraget
uppgår därför till 276 HST (2019=267 HST).
KOMMENTARER
Pris- och löneomräkning (POL) för grundutbildningen uppgår till 1,72 % motsvarande tkr
(2020= 971 tkr). Beräknade löneökningar för 2021 innebär att vi inte får full kompensation för
våra ökade lönekostnader.
Det totala utbildningsanslaget för 2020 uppgår till totalt 54 119 tkr vilket är en ökning med
2024 tkr (2020= 52 095 tkr) vilket beror på extra anslag för ämneslärarutbildning och KPU. För
2021 tillkommer 3 931 tkr för 23 HST inom kulturskoleklivet.
ML har erhållit extra platser för KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) samt 3
ämneslärarplatser med nästan full musikprislapp. Samtliga platser fasas in succesivt under några
år enligt separat förslag från ämneslärarutbildningens samordningsgrupp. För 2021 uppgår detta
extra anslag till 2 829 tkr.
ML får också 267 tkr för fristående kurser i ” livslångt lärande”.
Budgetposten för musiklärarutbildningens kansli uppgår till 4 230 tkr vilket är en ökning med
132. ML kansliet består av 1 utbildningschef 80 %, 1 biträdande utbildningschef 80 % , 1 VFUsamordnare 100 % , 2 utbildningssamordnare 100 %, 1 utbildningsadministratör på 100 %
sammanlagt 560 %. Ingen förändring jämfört med 2020.
Budgetposten för lärare på ML uppgår till 17 992 tkr (2020 = 16 603 tkr) vilket är en ökning
med 1 389 tkr jämfört med föregående år beroende framförallt på ökade mertider och
nyanställningar samt intermittenta anställningar som ersatts av tillsvidareanställningar.
Projektmedlen uppgår till 375 tkr vilket är samma som föregående år.
Budgetposten för universitetsgemensamma kostnader inklusive Campus Helsingborg, CFL och
lokal avgift, uppgår till 7 208 tkr (7 026 för 2020) en ökning med 182 tkr. De
fakultetsgemensamma kostnaderna uppgår till 3 431 tkr, en ökning med 260 tkr. Totalt ökar
avsättningarna till universitet (182 tkr) och fakulteten (260 tkr) med 442 tkr.
De institutionsgemensamma kostnaderna uppgår till 9 401 tkr vilket är en ökning med 574 tkr.
Budget 2021 visar ett nollresultat.

LUNDS UNIVERSITET
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BUDGET 2021
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

FRAMTID
Ökade intäkter innebär att ML klarar av de ökade kostnaderna och möjliggör en budget i balans
för 2021. De extra satsningar i form av extra ämneslärarplatser, kulturskoleklivet och fristående
kurser sannolikt kvarstår de närmsta åren men de är inte permanenta förstärkningar utan
beroende av politiska beslut och därmed inte något vi kan räkna med långsiktigt.
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BUDGET 2021
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

Budgetöversikt – övriga kommentarer
Projekt

375 tkr är avsatta till området ”projekt” och fördelar sig på
nedanstående områden:
1. Resurser övrigt” akt 27
2. Gästlärarresurs

125 tkr
250 tkr

1. ”Resurser övrigt” avser kostnader för kammarmusik, logopedi,
examenskonserter, stödundervisning, reseersättning för lärare samt
medel för att täcka kostnader för konsertprojekt och turnéer. Det
omfattar även kursplanebundna projekt såsom introduktionsvecka,
skolkonsertprojekt samt övriga fasta projekt.
2. ”Gästlärarresurs”.
Gästlärarresurserna avser medel för tillfälliga gästlärare samt
kostnader för ljud- och ljusteknik i samband med
konsertproduktioner.
Klassiskt område, akt 28
Rytmik, akt 29
Jazz, akt 30
Rock, akt 31
Folkmusik, akt 32
Sång genrefri
Kör, akt 34
Songwriter, akt 49
Övriga gästlärare/projekt
Utbildningsvetenskap
Summa:
VFU

25 000
10 000
35 000
40 000
20 000
30 000
10 000
30 000
125 000
50 000
375 000

VFU-budgeten är beräknad på en uppskattning av antalet studenter
i respektive årskurs. 800 tkr är avsatt till området ”VFU” och
fördelar sig på nedanstående områden;
VFU ML, akt 41
Resor stud/lärare ML, akt 44
Handledarutbildning, akt 43

530 000
240 000
30 000

I ”VFU ML” ingår kostnader för praktikveckor, kontinuerlig
praktik, auskultationer/fältstudier och VFU-KPU. Reskostnader akt
44 avser alla reskostnader för VFU och VFU-besök och akt 43 avser
kostnader för handledarutbildning och handledarkonferenser.
Driftskostnader

Lars Andersson
Utbildningschef ML

Driftskostnader för ML inkluderar reseersättningar för all personal,
antagningskostnader, information/PR, telefon/data,
korttidsinventarier, musikproducent, m.m.
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2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

54119

52095

51376

50717

49880

49035

49 554

50477

450

500

350

350

0

150

528

INTÄKTER
Grundutbildningsanslag inkl.pris o löneomr.1,72% , (2020=1,91 % ,2019=1,22
%,2018= 1,84 % )

Balansering av anställningar MU/KY

300

350

450

Kulturskoleklivet

3931

2875

657

0

500

Externa bidrag, LP, periodiserade medel
Övriga intäkter, sommarkurser,
Summa intäkter

0

0

0

0

53

645

minskad ramtilld.-300 tkr

17-Lärare i Fak.styrelser/råd

58350

55965

52983

51167

50583

49913

49904

51 677

Avsättning Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingborg

6791

6618

6318

6475

6238

5993

6 350

6 816

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning

117

111

116

123

118

122

130

139

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) andel utbildng

300

297

299

296

287

289

309

332

Fakultetsgemensamma kostnader andel utbildning

3431

3171

3057

2629

2687

2566

2755

3065

Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (87% av totalen)

9401

8827

8347

8482

8349

8146

7766

8718

33

0

0

0

0

0

11

18

20073

19024

18137

18005

17679

17116

17321

19088

Lokalkostnader

7051

6768

6791

6808

6776

6868

6875

7090

Lokalvårdskostnader
Delsumma lokalkostnader

747
7798

719
7487

724
7515

737
7545

671
7447

687
7555

688
7563

760
7850

KOSTNADER

Avskrivningar
Delsumma ramarna

87% GU, 13% FFU

Lokalkostnader
88% GU, 12% FFU

Personalkostnader
Kansli ML - personalkostnader

4230

4098

3486

3489

3125

3142

3217

3130

Lärare

17992

16603

16735

17131

17945

17329

19765

20388

Kulturskoleklivet

400

800

657

Intermittenta lärare

3287

4500

3850

88%

plus lärare/personal

3100

2465

2353

2100

2 200

Kkliv, ÄLU,KPU
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Budget 2019
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

300

300

0

0

80

190

26209

26301

24728

23720

23615

23014

25082

25718

Driftskostnader (PR,resor,antagning,Kkliv, m.m.)

995

995

650

490

537

567

350

400

Projekt

375

375

315

265

270

260

160

Delsumma personalkostnader
Driftskostnader

Drift och projektkostnader externfinansierade (LP)

0

0

0

0

100

350

Verksamhetsförlagd utbildning

800

1083

738

1010

765

847

540

Kompetensutveckling

250

150

150

125

125

150

100

0

0

100

150

Kvalitetsarbete och granskning
Kulturskoleklivet

1500

Externa bidrag, LP, periodiserade medel, sommarkurser

200

200

500

Driftskostnader internationellt

150

150

150

56

45

54

Delsumma driftkostnader

4270

2953

2603

2096

1842

2228

Summa Kostnader
RESULTAT GRUNDUTBILDNINGSMEDEL

58350
0

55765
200

52983
0

51366
-199

50583
0

49913
0

49966
-62

52656
-979
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Budget 2017
Gästlärarresurser, projekt och VFU. ML

Objekt
Gästlärarresurser ML:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Klassiskt område, akt 28

25 000
10 000
35 000
40 000
20 000
30 000
10000
30 000

25 000

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000

25 000

25 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

35 000

25 000

20 000

20 000

20 000

15 000

20 000

20 000

40 000

30 000

20 000

20 000

20 000

15 000

20 000

20 000

20 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

30 000

20 000

A-K Drift

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Rytmik, akt 29
Jazz, akt 30
Rock, akt 31
Folkmusik, akt 32
Sång GF
Kör, akt 34
Singersongwriter, 49

10000

10000

10000

10000

10000

10000

15000

15000

30 000

20 000

30 000

30 000

20 000

15000

15000

15000

0

0

0

0

0

0

50000
250 000

50000

45000

45000

45000

45000

15000

20000

20000

250 000

190 000

165 000

170 000

160 000

110 000

150 000

150 000

25 000

50 000

50 000

Resurser övrigt, akt 27

125 000

125 000

125 000

100 000

100 000

100 000

25 000

50 000

50 000

Summa: Projekt + Gästlärare

375 000

375 000

315 000

265 000

270 000

260 000

160 000

250 000

250 000

530000
240000
30000
800 000

755000

614960

472000

555 000

380 000

298000

370040

263000

262000

140000

30000

25000

30000

30000

20000

1 010 000

765 000

847 000

540 000

Sem.serie AUO/UVK, akt 37
Summa gästlärare
Reguljära projekt

VFU
VFU ML, akt 41
Resor stud/lärare, akt 44
Handledarutbildning, akt 43
Summa

1 083 000

0

PROTOKOLL nr 4
2020-12-09

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

NÄRVARANDE
Mattias Frisk
Lars Andersson
Magnus Ericsson
Anna Houmann
Joakim Barfalk
Elisabeth Melander
Erik Berndalen
Pär Moberg
Håkan Andersson
Maria Jalsborn
Viktoria Glans
Sara Engblom

Ordförande
Föredragande
Föredragande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Sekreterare

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

Justering

Anna Houmann utsågs till justerare.

Föregående protokoll UN

Lades till handlingarna.

Föregående protokoll IS

Lades till handlingarna

UN/ML PROTOKOLL nr 5 2020-02-05

ÄRENDEN
1.

Kursplaner, bil. 1

MUHP62, Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande,
15 högskolepoäng
MUHP65, Handledarutbildning Il: Kollega- och
studenthandledning i sko/verksamhet, 7,5 högskolepoäng

Kursplanerna är utformade av en arbetsgrupp inom
Lärosäten Syd och är ett formaliserat samarbete mellan
lärarutbildningarna vid Högskolan i Halmstad, Högskolan
Kristianstad, Lunds universitet och Malmö universitet. UN
godkände kursplanerna med några små språkliga
justeringar.
MUHG79, Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn
och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, 7,5
högskolepoäng

I denna kursplan har behörigheten förändrats. Den nya
utökade behörigheten godkändes, men fastställandet av
kursplanen bordlades till nästa UN för att kursansvariga
ska få tid att se över kursens examination.
UN diskuterade vidare att alla fristående kurser bör ses
över utifrån rättssäker examination i enlighet med det
arbete som tidigare gjorts med delkursplaner och
kursplaner. SaEn skickar ut info till kursansvariga under
vt21 att respektive kursplan behöver ses över innan 1
maj. Därefter avser UN gå igenom kursplanerna under
ht21.
2.

Förändring omtentaveckan,
bil. 2

Diskussion om hur effektiva uppsamlingsveckorna varit.
Eftersom få studenter anmält sig till v.24 föreslog
arbetsgruppen att denna vecka flyttas till v.45. Det har
visat sig att majoriteten vill göra klart rester på hösten
snarare än på våren. Arbetsgruppen betonade vikten av
att tydliggöra skillnaden mellan omtentamen och
uppsamlingstentamen på hemsidan.
UN biföll förslaget enligt bilagan.
Ytterligare två områden diskuterades
Dispenser- om studenter inte klarar spärrar, går det att
ansöka om dispens. Önskvärt att UN diskuterar hur
studenterna gör för att söka dispens och förfarandet
kring det.
Rutiner för uppsamling. Båda frågorna kommer att
diskuteras vidare i UN längre fram.
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INFORMATION & MEDDELANDEN
1.

Rapport från rådet för Jämställdhet

& Likabehandling, LU Jämställdhet i utvärdering

AnHn redovisade om projektet "Genusbias vid
kursvärderingar, riskanalys i fem dimensioner av tidigare
forskning och nedslag vid LU". Analysen handlar om att vi
bär på könsstereotypa fördomar och vad detta får för
konsekvenser. Analysen är gjord av en fakultetsövergripande projektgrupp som undersökt genusbias i
kursvärderingar samt vad det innebär.
Den konstnärliga fakulteten har inte varit med i
undersökningen, något som UN finner olyckligt. Det är
önskvärt att ställa frågan till fakultetsstyrelsen varför det
blivit så.
UN ser det också som önskvärt att diskutera rapporten
tillsammans med hela lärarkåren och studenterna.
Bilagan bifogas protokollet.

2.

Extrainköp december

LaAn meddelade att alla äskande som gjorts är beviljade
och överlämnade till Sabina Husberg Götlind på Teknik
och service.
Det finns fortsatt medel att göra inköp för till nästa år om
det inte hanns med detta år.

3.

Mål examina

Kompetensförsörjning av lärare, hur många musiklärare
tror vi att vi kommer att examinera? Det är framförallt
inom KPU som vi har möjlighet att expandera, här
kommer vi att sikta på att ta in 24 istället för som nu 20
studenter. På ML är det emellertid god genomströmning,
vi har över 95% som tar sin examen.

ÖVRIGA FRÅGOR
Delkursplaner

Frågan angående ej beslutade delkursplaner kom upp. Är
det möjligt/lönt att jobba vidare med dessa nu när vi gör
om utbildningsstrukturen? Utbildningsledningen menar
att det är bra om berörda lärare ser över så att deras
delkursplaner är aktuella, men ni behöver inte arbeta
vidare med dem. Det arbete med delkursplaner som är
gjort är inte förgäves, utan kommer vara ett bra underlag
när vi skriver nya kursplaner.

UN/ML PROTOKOLL nr 5 2020-02-05

Utbildningsstrukturen kommer att diskuteras vid nästa
lärardag och när denna översyn är klar kommer
kursplanerna att börja skrivas.
AnHn lyfte att UN behöver diskutera KPU-strukturens
framtid. KPU-studenterna samläser med ordinarie
programstudenter, men det finns minst en kurs där
poängantalet skiljer sig för samma innehåll. I en kurs är
det en poängdifferens på 3 hp, vilket innebär att det är
lika hög arbetsbelastning för olika antal hp.
Vi behöver se över innehåll i förhållande till poäng samt
förkunskapskraven till utbildningen. Frågan bordläggs till
UN längre fram.

KPU-utbildningens struktur

Mötet avslutades

Vid protokollet

~¼)-Sara Engblom

Justeras

~~
Mattias Frisk

Anna Houmann

Malmö 2020-11-25
Förslag nr2 till UN angående byte av vecka för omtentamen/uppsamlingstentamen
Vi föreslår, efter diskussioner i arbetsgrupp (Pernilla Grahn, Anna Houmann och Maria
Jalsborn) samt ML-kansliet, följande veckor för uppsamlingstentamen:
V 6, v 33 och v 45. Vi vill alltså byta ut v 24 mot v 45.
Bakgrund:
Tidigare förslag på förändring, att flytta v 34 till 33 gjorde att tiden mellan 24 och v 33 blev
kort. Vi såg också att det inte var så många studenter som anmälde sig till v 24.
Behovet av 3 tillfällen för uppsamlingstentamen kvarstår. Därför föreslår vi v 45. På detta
sätt ges studenter tillfälle att tentera kurser inför de terminer där det finns s.k spärrar.
På hemsidan gör vi en tydligare beskrivning av vad som är en omtentamen och vad som är
en uppsamlingstentamen.

PROTOKOL L

2020-11-11

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Forskarutbildningsnämnden vid Musikhögskolan (FUN)

Närvarande:
Eva Seether

Ordförande

Michael Edgerton
Anna Houmann

Vice ordförande

Kent Olofsson
Karin Johansson

Ledamot, handledare
Ersättare, handledare

Adriana Di Lorenzo Till borg
Felicita Brusoni

Ersättare, doktorand
Doktorand

Bertrand Chavarria Aldrete

Doktorand
Doktorand

Lina van Dooren
Halla Steinunn Stefansdottir
Annika Michelsen
Sara Engblom

Ledamot, handledare

Leda mot, doktorand
Handläggare
Sekreterare

Frånvarande:
Anders Ljungar Chapelon
Hans Hellsten

Ledamot, handledare
Ersättare, handledare

Håkan Lundström

Ledamot, doktorand
Ersättare, handledare

David Johnson
Katt Hernandez

Ledamot, doktorand

Francisca Skoogh

Ersättare, doktorand

Markus Tullberg

Doktorand

1.

Mötets öppnande

2.

Val av justeringsperson

Karin Johansson utsågs till justerare.

3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4.

Föregående protokoll

Lades till handlingarna.

5.

INFORMATION & SKRIVELSER
(a) Information om RQ20-arbetet,
slutfas och framtagande av

RQ20-arbetet är inne i slutfasen. KaJo rapporterade om
deltagande i en av de fem tvärgående panelerna med

gemensam forskningsstrategi

internationella experter som intervjuat representanter

för Konstnärliga fakulteten

för universitetsledning, dekaner och prefekter.
FUN diskuterade vad återkopplingen från critical friends i
den slutliga RQ20-rapporten för Konstnärliga fakulteten
kan ge. Rapporten rekommenderar bland annat
tillsättning av en vicedekan för forskning samt fortsatt
utveckling av en forskningsstrategi. Vid nästa KFR-möte
kommer forskningsstrategin att diskuteras med de
ämnesansvariga. Denna diskussion är ett resultat av
RQ20-arbetet.
En synpunkt som togs upp vid mötet är att forskningen på
fakulteten är mångfacetterad och att de olika
forskningsämnena därför varken kan eller bör ha samma
strategi på detaljnivå. Den övergripande
forskningsstrategin behöver diskuteras gemensamt och
aktivt i ljuset av detta.

(b) Rapport från Praktiknära
skolforskn ingsarbetet

AnHn rapporterade från Samverkansgruppen för PF/ULF
vid LU. Det övergripande målet för Praktiknära
Forskning/Utveckling, Lärande, Forskning vid LU är att
skapa en långsiktigt hållbar samverkan mellan universitet,
lärarutbildning, skolhuvudmän och skolor, vilken syftar till
att förbättra förutsättningarna för praktiknära
skolforskning och på längre sikt resultera i avtal mellan
nämnda aktörer rörande forskning, utveckling och
lärarutbildning. Det som då blir essentiellt är att
forskningsfrågor formeras utifrån professionens behov av
kunskap. lärande och undervisning i ett visst ämne eller
ämnesområde. Det är med utgångspunkt i och med stöd
från PF/ULF som Musikhögskolan (MHM) fått finansiering
för forskningsprojektet "Den digitala eleven". Vid det
senaste samverkansmötet diskuterades verksamhetsplan,
budget 2021, vidare finansiering från Uppsalanoden samt
olika samverkansmodeller.

(c) Rapport från Framtidsveckan

Karin Johansson informerade om den årliga
Framtidsveckan vid LU, som initierats av LU Futura, där
MHM även representerades av Lina van Dooren och Halla
Steinunn Stefansd6ttir.
Lina van Dooren organiserade tillsammans med två andra
studenter inom Agenda 2030 Forskarskolan (Soo-Hyun

Lee, Juan Ocampo) en panel kring FN:s Agenda 2030 för
Hållbar utveckling. Diskussionen spelades in och har enligt
senaste statistiken haft nästan 6000 visningar i olika
länder. Panelen har lett till en inbjudan till samarbete
mellan Forskarskolans studenter och Internationellt
Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).
Hal la Steinunn Stefansd6ttir stod för ljudinstallationen
"Fjärilarna steg upp" i Botaniska trädgården i Lund. Till
denna kom över 700 fysiska besökare. Installationen
producerades av lnter Arts Center i Malmö.
Det är fortfarande möjligt att digitalt ta del av
Framtidsveckans program på LU:s hemsida.

(d) Information om samarbete
med ESS

MiEd rapporterade om lovande framtidsprojekt:
Tillsammans med European Spallation Source (ESS) vid
Lunds universitet kommer MHM att starta ett
gästprogram för doktorander. Våren 2021 planeras för en
doktorand och därefter en eller två per termin. Varje
doktorand får en arbetsplats, en mentor och möjlighet att
besöka delar av ESS.
MiEd presenterade också ett samarbete med Hochschule
fur Musik Carl Maria von Weber, lnstitute of New Music,
Dresden, som har resulterat i två stipendier från
Goetheinstitutets Virtual Partner Residency-program. Den
övergripande ideen är att utveckla samarbete mellan det
nya Center for Contemporary Voice (CCV) vid MHM och
lnstitute for New Music i Dresden. MiEd kommer att vara
medansvarig för ett nytt arkiv/pedagogiskt verktyg kring
nutida vokalmusik som etablerats i Dresden, och som
kommer att kopplas till doktorand Felicita Brusonis arbete
med ett liknande arkiv vid MHM.
Bertrand Chavarria Aldrete är ny doktorand inom
konstnärlig forskning i musik. Han har nyligen vunnit det s
k Rome prize som delas ut av The American Academy i
Rom och har på gång ett samarbete med Ensemble
l'ltineraire i Paris. Tanken är att utveckla ett utbyte mellan
kompositörer och musiker samt gemensamma projekt,
där skolans studenter inom komposition och orkester kan
medverka. Aldrete planerar också att starta en ensemble
för nutida musik med studenter på MHM.
Felicita Brusoni, som också är ny doktorand inom
konstnärlig forskning i musik, kommer att arbeta med de
ensembler för nutida vokal- och instrumentalmusik som
planeras startas på MHM. Hon samarbetar nu med

Humlab i Lund, med Britta Johanssons sångklass samt
med logopeden och röstforskaren Viveka Lyberg
Åhlander.
Karin Johansson informerade om projektet Power
(e) Information om Power
Relations in Higher Music
Education

Relations in Higher Music Education (PRlhME), ett sk
Strategic partnership som beviljats medel från Erasmus+programmet. Det startar i november och MHM är en av
nio deltagande institutioner. Projektet har fokus på
maktrelationer inom högre musikutbildning och kommer
att involvera både lärare, studenter, ledning och övrig
personal i internationella workshops och seminarier
2020-2023.

6.

Arbetsuppgifter som kvarstår från
förra FU N-mötet

EvSce redogjorde för uppgifter som kvarstår från FUN:s
förra möte:
Uppdatering av hemsidan, 25/11 lanseras
MHM's nya migrerade hemsida.
Sam man läggn ingsavhandl ingar
Publikationer, uppgifter och ansvar

EvSce gick igenom beslut från IS 201021 angående FU N:s
7.

Sammansättning i FUN nästa

funktion och ansvarsområde samt ledamöter.

mandatperiod

Skrivningen om kursplaner behöver justeras. De
kursplaner som endast gäller MHM ska gå direkt till dekan
och kursplaner som är fakultetsöverskridande ska passera
KFR innan de tas vidare till dekan.
FUN diskuterade förslag till ledamöter i FUN under nästa
mandatperiod, bland annat med avseende på
könsfördelning.
Beslutsprocesser i FUN diskuterades också. AnMi
redogjorde för motsvarigheter till FUN inom LU och
presenterar vid nästa möte ett dokument över
beslutsgångar inom fakulteten för diskussion.

8.

Ekonomi, driftsbudgeten för musik

Forskarutbildningarna håller budgeten.

och musikpedagogik

Det vore önskvärt att ansökningar av etikprövningar
inkommer innan årsskiftet.

9.

Tillsättning av doktorand i
musikpedagogik

Till den utlysta doktorandtjänsten i musikpedagogik med
inriktning mot kör inkom tre ansökningar. Ansökningarna
granskades av en antagningsgrupp med tre ledamöter

från MHM samt av en extern bedömare. Två av de
sökande bedömdes som behöriga och gick vidare till
intervju. En av dessa har blivit föreslagen och beslut
kommer att tas vid nästa möte med Fakultetsstyrelsen.
10. Övriga frågor
Doktorandrummet

Doktorandrummet, "akvariet" har rensats för att främja
kreativitet. Det finns i nuläget problem med värme och
ventilation, vilket kommer att undersökas inom kort.

11. Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sara Engblom

Eva Szether

Karin Johansson

PM om
sammanläggningsavhandlingar
2021-01-18

Eva S æther, professor i musikpedagogik

Riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar i musikpedagogik vid
Musikhögskolan i Malmö
Behandlade i FUN per capsulam och i institutionsstyrelsen 2021-02-10.
Nedanstående ansluter till de riktlinjer som tillämpas vid Institutionen för
utbildningsvetenskap, Lunds universitet, sedan 2019-01-14.
En avhandling skall vara ett självständigt vetenskapligt arbete. Med en
sammanläggningsavhandling avses en avhandling som består av vetenskapliga
publikationer eller manuskript som godkänts för publicering och som behandlar
samma problemkomplex. Till publikationerna kan även höra sampublikationer där
författarens självständiga andel kan påvisas.
Riktlinjer för omfattningen av arbetet och kappan som skall ingå i en
sammanläggningsavhandling preciseras nedan.
Omfattningen av arbetet
En sammanläggningsavhandling bör bestå av minst tre men i normalfallet fyra
artiklar. För en licentianduppsats gäller två artiklar. Det rekommenderas att
doktoranden/licentianden bör vara ensamförfattare till en av dem. Minst hälften av
artiklarna bör vara accepterade för publicering vid disputationen och övriga av den
kvaliteten att de är publiceringsbara i tidskrifter eller antologier med peer review
granskning.
Utöver artiklarna skall sammanläggningsavhandlingen innehålla en
rambeskrivning, en så kallad kappa. Denna utgör en lika väsentlig del som
artiklarna. Doktoranden eller licentianden skall vara ensamförfattare till kappan.
Medförfattarskap
Till artiklar med en eller flera författare skall bifogas ett medförfattarintyg som
dokumenterar omfattningen av doktorandens bidrag till artikeln. För varje
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samförfattad artikel bifogas således en signerad redogörelse, där varje enskild
skribents bidrag till artikeln framgår.
Rambeskrivning
Kappan bör omfatta minst 50 sidor (för licentiander till minst 25 sidor) plus
eventuella bilagor. Kappan skall sammanfatta den eller de teorier som arbetet tar
utgångspunkt i och de problemställningar och konklusioner som läggs fram i
artiklarna så att sammanläggningsavhandlingen framstår som en sammanhängande
enhet. Om forskningsfältet sedan publiceringen av de ingående artiklarna hunnit
genomgå en väsentlig utveckling, ska sammanfattningen också innehålla en
uppdatering som att sammanläggningsavhandlingen som helhet framstår som
aktuell. Rambeskrivningen skall innehålla en redogörelse för, och diskussion av,
använd metod och metodologi samt det empiriska materialet. Oavsett antalet och
typen av artiklar skall dessa och den sammanbindande delen sammantaget
behandla forskningsområdet så att den studerandes egen helhetsprestation
motsvarar de krav som vanligen ställs på en avhandling.
Bedömning av sammanläggningsavhandlingar
Även om artiklarna via peer review redan har granskats, ansvarar
betygsnämnd och opponent för en ytterligare granskning av artiklarna.
Betygsnämnden ansvarar även för behandlingen av manuskriptet och bedömningen
av avhandlingen. Bedömningen baserar sig inte på antalet eller typen av artiklar
utan på den studerandes insats i varje artikel och det sammanlagda vetenskapliga
bidraget.

Eva Sæther
Professor i musikpedagogik

Musikhögskolan i Malmö
Michael Edgerton

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Musikhögskolan i Malmö har per capsulam
godkänt dokumentet Riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar i
musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö.

Malmö 29 januari 2021

……………………………………………………..
Michael Edgerton, ordförande i FUN
Michael Edgerton, professor
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet
Box 8203, 200 41 Malmö

michael.edgerton@mhm.lu.se
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Institutionsstyrelsen 2021-02-10

År 2020
Avvikelse
prognos /
budget

UTFALL (tkr)
2020

BUDGET (tkr)
2020

Intäkter:
Statsanslag
Bidrag
Övriga intäkter
Nettoperiodisering
Summa intäkter:

116 700
7 112
525
137
124 474

114 584
4 122
236
1 952
120 894

Kostnader:
Personalkostnader
Löpande semesterkostnad
Driftskostnader
Avskrivningskostnader
Lokalkostnader
Indirekta kostnader, 2 nivåer
Summa kostnader:

69 652
-40
10 859
888
16 940
21 058
119 355

71 340
0
11 200
939
16 255
21 057
120 791

1 688

RESULTAT:

5 119

103

5 016

Myndighetskapital IB 2020
Myndighetskapital UB 2020

-3 362 tkr
1 757 tkr

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

2 116
2 990
289
-1 815
3 580

40
341
51
-685
-1
1 436

