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BUDGET 2022
Intern fördelning mellan ML, MuKy och KCS
Tilldelning och anslag, universitets- o fakultetsgemensamma kostnader, institutionsgemensamma kostnader, lokalhyra o lokalvård.
BUDGET 2022

Tilldelning = S:a utbildningsanslag 2020 och 2021

Ramtilldelning 2022 GU för uppdrag
Pris- och löneomräkning
Ämneslärarutbildning
SAS-kurser (2020)/Avancerad nivå (2021)
Kvalitetsf lärarutbild (2020) / Livslångt lärande (2021)
Hela landet/Studiechansen
Stimulansmedel internationalisering år 2021 125 tkr Kansli K
Omfördelning universitetsgemensamt (2021:x%, 2022: y%)
SUMMA UTBILDNINGSANSLAG 2021 och 2022
Kulturskoleklivet (KSK)
Summa Kulturskoleklivet anslag
Totala summan utbildningsanslag 2021 och 2022 inkl KSK
andel av totala summan utbildningsanslag inkl KSK

BUDGET 2021

År 2021
MHM total
104 495

55,55%
ML
58 050

44,21%
MuKy
46 195

0,24%
2020
KCS MHM total
250
99 267

55,38%
ML
54 970

44,37%
MuKy
44 047

År 2022
99 214
1 052
3 053
752
256
582
0
-2 945
101 964

52,26%
51 849
550
3 053
393
256

47,74%
47 365
502

0,0% År 2021
0
97 795
1 682
2 829
752
267

53,14%
51 968
894
2 829

46,86%
45 827
788

-1 539
54 562
53,51%

-1 406
47 402
46,49%

0
0,00%

4 899
4 899

4 899
4 899

0
0

0
0

106 863

59 461
55,64%

47 402
44,36%

0
0,00%

8 256

8 256

1 202

359

År 2021
17713

Tilldelning Fakultetsmedel 2021 och 2022
Pris och löneomräkning
Permanent ökning av forskningsanslaget
Campus Helsingborg
Justering motsv WAF-komp/Tillfälliga forskningsmedel
Summa forskningsanslag 2021 och 2022

År 2022
17 693
196
143
13
-36
18 009

45,50%
8 050
89
72
6
-16
8 201
45,54%

45,50%
8 050
89
72
6
-16
8 201
45,54%

TOTAL TILLDELNING STATSBUDGETANSLAG 2021, 2022 exkl K 119 973
TOTAL TILLDELNING STATSBUDGETANSLAG 2021, 2022 inkl
124 872

62 762
67 661

55 603
55 603

0
-3 461
99 864

-1 839
54 119
54,19%

-1 622
45 745
45,81%

0

4 631
4 631

3 931
3 931

450
450

250
250

104 495

58 050
55,55%

46 195
44,21%

250
0,24%

År 2020
17248

7 896

7 896

1 455

9,00% År 2021
1 592
17 244
18
301
150
1
9
-3
9
1 608
17 713
8,93%

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

46,58%
8 032
140
75
4
4
8 255
46,61%

6,84%
1 180
21

62 374
66 305

54 001
54 451

1 202
1 452

1 608
1 608

117 577
122 208

BUDGET 2022

1
1
1 202
6,79%

BUDGET 2021

ML

MuKy

55,64%
45,54%

44,36%
45,54%

0,00%
8,93%

12 207
1 368

6 792
623

5 415
623

0
122

CFL utbildning
CFL forskning

219
50

122
23

97
23

Deb av lokal avg utbildning
Deb av lokal avg forskning

555
116

309
53

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

6 016
1 204
21 735

summa utbildning
summa forskning
Summa:

18 997
2 738
21 735

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

752
267

582

Tilldelning 2020 och 2021 Fakultetsmedel (intern fördelning)

MHM total

0,25%
KCS
250

KCS MHM total

ML

MuKy

KCS

gu 55,55%
fo 46,61%

44,21%
46,61%

0,24%
6,79%

12 225
1 154

6 791
538

5 404
538

29
78

0
4

210
48

117
22

93
22

1
3

246
53

0
10

540
99

300
46

239
46

1
7

3 347
548
11 817

2 669
548
9 673

0
107
244

6 176
985
21 436

3 431
459
11 704

2 730
459
9 531

15
67
201

10 570
1 247
11 817

8 427
1 247
9 673

0
244
244

19 151
2 286
21 436

10 639
1 065
11 704

8 466
1 065
9 531

46
155
201

Universitets och fakultetsgemensamma kostnader:
Universitetsgemensamma kostnader utbildning
Universitetsgemensamma kostnader forskning

1

2

RESULTAT, UTANFÖR RR

UTANFÖR RR, finansieringsbidraget ‐ 458501

BOKFÖRDA RESULTAT, INOM RR

S:A DIREKTA OCH INDIREKTA, egna mallar

SUMMA KOSTNADER, OH 2 nivåer och lokal

Lokalkostnader (hyra och städ)

Gemensamma kostn, 2 nivåer, enl ramarna

SUMMA DIREKTA KOSTNADER:

Avskrivningar

Driftskostnader

Löpande semesterkostnad

Personalkostnader, löner

SUMMA INTÄKTER:

Nettoperiodisering

Årets inkomst uppdrag, övr

Årets inkomst bidrag

Årets inkomst statsanslag sommarkurser

Årets inkomst statsanslag, KSK

Årets inkomst statsanslag, exkl KSK

M
u
sik
lär
aru
t
b
ild
n,
GU

Ge
me
n
sam
m

‐1 668
0

21 051 ‐10 037

10 037

‐49 624

‐18 460

‐7 890

‐10 570

‐31 164

‐33

‐4 825

0

‐26 306

59 661

5 099

54 562

rar

407

‐1 369

1 776

‐8 021

‐2 323

‐1 076

‐1 247

‐5 698

0

‐1 543

0

‐4 155

9 797

1 405

191

k
u
t
b
ild
n,
Fa

Mu
sik
lä

8 201

0

‐8 249

8 248

‐40 759

‐14 908

‐6 481

‐8 427

‐25 851

‐15

‐2 520

0

‐23 316

49 007

204

609

200

592

0

47 402

‐554

‐1 125

571

‐7 984

‐2 129

‐884

‐1 245

‐5 855

0

‐763

0

‐5 092

8 555

354

0

8 201

Sammanställning i excel_hela MHM‐2022

407

62 763
5 099
0
191
0
1 406
69 459
‐30 461
0
‐6 368
‐33
‐36 862
‐11 817
‐8 966
‐20 783
‐57 645
11 814
‐11 406

usi
klä
r
a
rut
t bil
d
o
t
alt ning
,
M

ae
n
h
ete
n

0
0
0
100
125
245
470
‐17 318
0
‐5 076
‐595
‐22 989
0
‐200
‐200
‐23 189
‐22 719

Mu
sik
e
r
/Ky
rko
m

usi
ke
r
u
t
bil
dn
,GU
Mu
sik

MUSIKHÖGSKOLAN

‐555

55 603
0
592
200
609
558
57 562
‐28 408
0
‐3 283
‐15
‐31 706
‐9 672
‐7 365
‐17 037
‐48 743
8 819
‐9 374

Mu
Fak
s
i
k
er/
K
ut yrko
b
i
ldn mus
ik
,
t
o
tal er‐
t

ike
r
u
tbi
ldn
,

er/
K
y
rko
mu
s

Syd
Ce
n
tru
m

‐60

1 608
‐782
0
‐274
0
‐1 056
‐245
‐96
‐341
‐1 397
211
‐271

1 608
0

Kö
r

BUDGET 2022

‐1 876

119 974
5 099
592
491
734
2 208
129 099
‐76 969
0
‐15 001
‐643
‐92 613
‐21 734
‐16 627
‐38 361
‐130 974
‐1 876
0

Mu
sik
h
ög
s
tot kolan
alt
,

BUDGET FÖR MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 2022
INLEDNING
Beslut om budget för Musikhögskolan (MHM) 2022 har fattats av Musikhögskolans Institutionsstyrelse 1 december 2021. Budgetbeslutet omfattar Musiklärarutbildningens och Musiker/kyrkomusikerutbildningens grundutbildning och forskarutbildning, Musikhögskolans Gemensamma enheter samt Körcentrum Syd.

BAKGRUND
Besparingsplan
MHM har mellan 2014 och 2020 genomfört stora besparingar vilka påverkat kurs- och timplaner,
anställningar, arbetsuppgifter, driftsmedel och den psykosociala arbetsmiljön. Musikhögskolan
har sedan 2015 haft stöd från Lunds universitet centralt, enligt universitetsstyrelsens beslut, i form
av sänkt utbildningsuppdrag och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet. Denna lättnad
försvann fr.o.m. 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 2020 och 2021 finansierades KCS även till en mindre del av grundutbildningsmedel. 2022 finansieras KCS helt av fakultetsmedel.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Uppdrag
Musikhögskolan har under många år planerat verksamhet för 530 helårsstudenter (HST). Av
dessa har Musiklärarutbildningen tidigare 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‐/Kyrkomusiker‐
utbildningen (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
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Utbildningsnämnderna vid Musiklärarutbildningen och Musiker/Kyrkomusikerutbildningen underströk problematiken som uppstod till följd av fakultetens nya fördelningsmodell av prislappar
inom den konstnärliga fakulteten som implementerades inför budgetåret 2018. Detta slog hårt mot
grundutbildningarna.
För att anpassa utbildningsuppdraget i förhållande till de inom fakulteten tilldelade budgetramarna, har följande justering gjorts inför budgetåret 2022.
Inför budgetåret 2020 flyttades 2,5 helårsstudenter (HST) med Musikprislapp och 3 HST med Nprislapp från ML till MuKy. Inför 2021 skedde ytterligare justering av HST och prislappar i relation till antalet studenter och HST i grundutbildning och i fristående kurser. 5 HST med musikprislapp flyttades från ML till MuKy (från 197 till 192). En justering gjordes också av Nprislappar som flyttades från MuKy till ML. Inför budgetåret 2022 sker ytterligare en justering
av HST och prislappar genom att inte bara musikprislapparna utan även N-prislapparna fördelas
jämnt mellan ML och MuKy.
FÖRMODAT UPPDRAG BUDGETÅRET 2022
Musiklärarutbildningen
(ML)
Musik

Musikhögskolan totalt

Undervisning

33

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

VFU

16

VFU (ML)

16

Övrig N‐prislapp

42

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

84

ML total

192

Musiker‐/Kyrkomusiker‐
utbildningen (MU/KY)
Musik

283

Övrig N‐prislapp
MU/KY total

192

42
234

384
33

517

Utifrån ovanstående prislappar blir ramtilldelningen 2022; 52,26% till ML, 47,74% till MuKy av
den totala ramtilldelningen av grundutbildningsmedel.

Intäkter och kostnader
Bruttoramen d v s stadsbudgetsanslag (grundutbildnings- och fakultetsanslag) för MHM 2022
uppgår till 124 872 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. Dock har procentsiffran i fördelningen av fakultetsmedel ändrats över tid och täcker inte längre helt KCS:s verksamhet. 2018 och 2019 hade MHM
totalt 47,4% av fakultetsmedlen men därefter har kansli K behållit den extra tilldelningen (Wallenberg) på 2 mkr fr o m 2020 vilket har inneburit att MHM nu bara har 45% av den totala tilldelningen fakultetsmedel.
Grundutbildningstilldelningen 2021 var 97 795 tkr exklusive pris- och löneuppräkning och övriga
tillägg. Grundutbildningstilldelningen 2022 är 99 214 tkr. En ökning med 1 419 tkr.
Grundutbildningsanslaget (GU) 2021 inklusive pris- och löneuppräkning och extra satsningar
såsom Kulturskoleklivet, var 104 495 tkr. Grundutbildningsanslaget (GU) 2022 inklusive prisoch löneuppräkning och extra satsningar, är 106 863 tkr inklusive Kulturskoleklivet som utgör
4 899 tkr 2022. Ökningen av grundutbildningsanslaget är 2 368 tkr mellan 2021 och 2022.
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 2021 var 17 713 tkr. Fakultetsmedelsanslaget inklusive pris och löneuppräkning 2022 är
18 009 tkr. En ökning med 296 tkr.
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Fakultetsmedlen fördelas lika på MHM mellan de båda forskarutbildningsämnena. 2022 fördelas
de med 45,5% till musik och 45,5% till musikpedagogik. Körcentrum Syd tilldelas 9%.
Högskoleindex (tidigare PLO, pris- och löneomräkning) är för 2022 1,06 % vilket inte kommer
att täcka de ökade lönekostnaderna utan är en medveten åtgärd för en ökad effektivitet. På grund
av de senaste årens ökade avgifter för pensioner höjs lönekostnadspåslaget från LU centralt. LKP
var 2021 53,5% och inför 2022 räknar man med en LKP på 54%.
De universitetsgemensamma kostnaderna ökar för Musikhögskolan mellan åren 2021 och 2022
med 6 tkr inom utbildning och med 233 tkr inom forskning.
De fakultetsgemensamma kostnaderna minskar mellan åren 2021 och 2022 med 160 tkr inom
utbildning och ökar med 219 tkr inom forskning. Detta innebär för 2022 totalt en kostnadsökning
med 59 tkr.
Inför 2022 har Musikhögskolan ett positivt myndighetskapital men här finns ett stort uppdämt
behov av nyanställningar och befordringar av framförallt lektorer och professorer där vi under
senare år inte ersatt pensionsavgångar i motsvarande befattningsnivå.
Musikhögskolan har också ett stort behov av att investera både i utåtriktad verksamhet samt utrustning och instrument.
Det finns ett fortsatt behov av ökade fakultetsmedel för att delfinansiera mer av det forskningsoch utvecklingsarbete som planeras i lärares anställningar enligt arbetstidsavtalet. Lärares forsknings- och utvecklingsarbete finansieras till största del av grundutbildningsmedel med några få
undantag.

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 2022: ca 1 000 tkr. Exempel på detta
är:


arbete i den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten.



Jämlikhetsnämnden 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 2022 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
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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.


2022 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.

Flera åtgärder har gjorts för att minska klimatpåverkan såsom vattenautomat för att minska
plastavfall. Mer vegetariska alternativ erbjuds i caféet. Minskade resor med bil och flyg.

Kompetensutveckling


2022 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 ökade från 2021 till 2022 med 1 325 tkr. Jämfört med 2021 så har vi mindre
externa bidrag med 371 tkr (tidigare för avskrivning av flygel, för Nordplus och Nordtrad. Intäkterna från kopieringen försvann redan 2020 då kopieringsmaskinerna nu är kopplade till LU
Centralt vilket gör att vi inte behöver sälja kopieringskort.
Orsakerna till de ökade finansieringsbidragen är de ökade kostnaderna för de Gemensamma enheterna som förklaras under rubriken Kostnader nedan. Från Musiklärarutbildningen ökar finansieringsbidraget med 722 tkr och för Musiker/kyrkomusikerutbildningarna ökar finansieringsbidraget med 601 tkr. För Körcentrum Syd ökar finansieringsbidraget med 2 tkr.

Kostnader
Personalkostnaderna ökar från 2021 till 2022. Dels höjdes LKP 2021 till 53,5% och för 2022
beräknas ytterligare en höjning på 0,5% (dvs 54% 2022), dels behöver budgeten för Gemensamma enheter stärkas på personalsidan. Tar man bort lönekostnaderna för prefektkansliet som
nedan förklaras separat så ökar lönekostnaderna med 404 tkr mellan budgeten för 2021 och 2022.
2021 har visat att vi behöver minska sårbarheten på personalsidan och stärka bemanningen. Vi
behöver tillse att arbetsbördan är rimlig för både medarbetarna och prefekten. Kostnaderna för
prefektkansliet ökar med 1 415 tkr mellan 2021 och 2022. Vi har fått kostnadstäckning för den
kostnadsökning som hör till den utökade bemanningen för prefektrollen fram till juni men vi har
beräknat för helåret 2022 och omställningsbidraget betalades också ut i sin helhet 2021 och kunde
inte periodiseras. Beloppet för den utökade bemanningen gällande prefektrollen samt beloppet för
samlokaliseringsstödet utgör därmed det minus på 1 668 tkr som vi räknar med för Gemensamma
enheters budget (både prefektförstärkning och samlokaliseringskoordinator för hela 2022. Även
den omorganisation som är beslutad dvs sammanslagningen av Bibliotek, Information & Konser-
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ter (BIK) och som kommer börja gälla från januari 2022 innebär tillfälligt ökade kostnader under
2022 då vi räknar med dubbla lönekostnader under en överlämningsperiod (vt -22). Samtidigt
planerar vi också under året genomföra ett nytt upplägg för schemaläggning och ha två schemaläggare som är knutna till var sitt kansli vilket kommer minska sårbarheten såväl för organisationen som för den enskilda medarbetaren. Den ökade digitaliseringen och distansundervisningen
vars snabba utveckling också pådrivits av pandemin, har medfört en snabbare förstärkning av
Teknik/IT-enheten särskilt på AV-sidan.
Även kostnaderna för driften ökar från 2021 till 2022 med 695 tkr vilket har flera mindre orsaker.
Ökad efterfrågan på digital utlåning som är dyrare i inköp, ökade kostnader för service, ökade
reparationskostnader av instrument, ökade driftskostnader för informationsenheten samt internationalisering. Slutligen innebär den utökade men flexibla IT-driftsbudgeten från kanslierna som
minskades 2021 en utökning 2022 med 150 tkr jämfört med 2021.
Kompetensutvecklingskostnaden ökar med 70 tkr då vi har några roller (internationalisering och
schemaläggning samt information) som 2022 delas av fler fysiska personer. Flera av dessa är nya
i sina roller och behöver extra kompetensutveckling. Avskrivningskostnader minskar med 235
tkr.

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 Ekonomi/ Personalplanering/Schema, Bibliotek, Information och Konsertproduktion, Internationalisering/ Stipendiehantering, Prefektkansliet samt Service, Teknik/ IT (inkl. AV- och pianoteknik).
Den totala kostnadsbudgeten för de Gemensamma enheterna är 21 521 tkr (20 587 tkr år 2021)
exklusive de 1 668 tkr i extraordinära personalkostnader (23 189 tkr inklusive desamma). Dvs den
totala kostnaden för Gemensamma enheter ökar med 934 tkr (med de extraordinära 1 668 innebär
det en ökning på totalt 2 602 tkr jämfört med budgeten för 2021).

RISKANALYS


Grund- och forskarutbildningen
GU-anslagen har under flera år urholkat utbildningarna eftersom pris- och löneomräkningen inte stigit i takt med övriga kostnadsökningar. Musikhögskolans forskningsmiljö
är för liten i förhållande till grundutbildningens storlek. MHM skulle behöva medel för
att kunna utlysa fler doktorandtjänster.
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 urholkas. Detta får negativa effekter på Musikhögskolans attraktionskraft.



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.
Det myndighetskapital som byggts upp kommer behövas för att rekrytera ny personal, eller återbesätta läraranställningar på universitetslektors och professorsnivå.
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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. Fakultetskansliet har anställt flera nya
medarbetare men dessa arbetar främst med våra systerinstitutioner som ofta inte har egen
medarbetare för uppgiften medan Musikhögskolan har så nyanställningarna på fakultetskansliet har inte kommit MHM till godo i önskad utsträckning. Resultatet av den översyn
som sker på fakultets- och institutionsnivå för att effektivisera och samordna stödfunktionerna inom fakulteten (det s.k. GAS-projektet) kommer visa sig först närmare vår samlokalisering.



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 förändringsarbete. Vi behöver också arbeta ännu mer aktivt med hälsorelaterade frågor för
studenter.



Samlokaliseringen
Samlokaliseringen i sig kräver mer resurser både i form av tid och övriga resurser.

SAMMANFATTNING och FRAMTIDEN


De besparingar som genomförts de senaste åren och som nu har inneburit att Musikhögskolan har ett positivt myndighetskapital har också frestat på Musikhögskolans olika verksamheter. Fortsatt höjda grundutbildnings- och fakultetsanslag är av största vikt för att
stabilisera grundutbildningen och särskilt 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 och en ny strategisk plan.

Karin Johansson
Rektor
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Budget 2022
Gemensamma enheter

INTÄKTER

2022

2021

2020

11 406

10 684

10 146

9 374

8 773

8 382

Finansieringsbidrag från Körcentrum Syd

271

269

275

Övriga intäkter: Serviceenheten försäljning/lokalförhyrning mm

125

145

275

Externt bidrag JAA (John Andersson i Anderslöv)

Finansieringsbidrag från Musiklärarutbildningen
Finansieringsbidrag från Musiker/kyrkomusikerutbildningen

100

100

100

Externa periodiserade medel för avskrivningskostn flygel 2018

94

94

94

Externa periodiserade medel för avskrivningskostn flygel 2010

0

231

231

Externa periodiserade medel Nordplus 2018-2019

0

0

181
226

Externa periodiserade medel Nordplus 2019

55

82

Nordtrad 2020

96

209

21 521

20 587

19 910

Serviceenheten
Personal

3 131

2 720

2 727

Drift

1 100

950

950

40

30

30

Delsumma serviceenheten

4 271

3 700

3 707

Bibliotek
Personal

2 107

1 849

1 796

265

230

230

SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER

Kompetensutveckling

Drift
Kompetensutveckling

30

20

20

Delsumma bibliotek

2 402

2 099

2 046

Teknik IT
Personal

3 248

3 199

2 589

Drift

1 100

800

800

IT-drift utökad budget

300

150

550

Kompetensutveckling

40

30

30

Systemutveckling

200

250

250

Pianoteknik/Instrumentvård

450

350

350

Delsumma teknik-it

5 338

4 779

4 569

Ekonomi/Personalplanering/Schema
Personal
Drift

2 592
30

2 487
30

2 314
20

40

20

20

0

0

0

Delsumma personalplanering

2 662

2 537

2 354

Information&konsertverksamhet
Personal

2 082

2 022

2 122

Drift - Konsertverksamhet

100

120

145

Drift - Informationsverksamhet

250

200

215

Julkonsert

100

30

50

40

20

20

2 572

2 392

2 552

Kompetensutveckling
FileMaker/Systemutveckling

Kompetensutveckling
Delsumma information&konsertverksamhet
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Budget 2022
Gemensamma enheter

2022

2021

2020

Internationalisering/stipendiehantering
Personal

281

528

555

Drift

100

30

40

Kompetensutveckling
Delsumma internationalisering
Prefektkansli
Personalkostnader

10

10

0

391

568

595

3 382

2 442

2 094

Personalkostnader samlokaliseringen

495

Drift

400

400

500

Drift Adm

30

30

45

Lägenhet/hotell

80

100

100

Kompetensutveckling

20

20

20

4 407

2 992

2 759

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

55
96
200

0
82
209
200

181
226

Investeringar - kostnadsförda
Korttidsinventarier enl beslut

200

200

100

Delsumma investeringar - kostnadsförda

200

200

100

Investeringar - avskrivningsbara
Avskrivning på tidigare års investeringar enligt plan
Avskrivning nyinvesteringar 5 års avskrivn.

126
375

365
140

376
120

Avskrivning på externt finansierad ny flygel 20 år (Crafoord)

94

94

94

Avskrivning på externt finansierade flyglar 10 år (Crafoord)

0

231

231

595

830

821

SUMMA KOSTNADER

23 189

20 587

19 910

RESULTAT

-1 668

0

0

Delsumma prefekt-kansli

Delsumma avskrivningar

10

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

BUDGET 2022
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

Kommentarer till grundutbildningsbudget ML 2022
BAKGRUND OCH UPPDRAG
Antalet HST (helårsstudenter) för musiklärarutbildningen (ML) inkluderar studerande i såväl
programutbildning som i fristående kurser. Sedan 2021 har en jämn fördelning av musikprislapp
återigen gjorts vilket innebär att ML och MuKy har 192 HST vardera. Tidigare fördelning var
199,5 HST för ML och 184,5 HST för MuKy. ML´s totala uppdrag för 2022 är därför 192 HST
med musikprislapp, 33 HST med undervisningsprislapp, 16 HST med VFU-prislapp samt 42 HST
(ökning med 7 HST jämfört med 2021) med ersättning motsvarande N-prislapp. Det totala
uppdraget uppgår därför till 283 HST (2021=276 HST).
KOMMENTARER
Högskoleindex (tidigare pris- och löneomräkning, PLO) för grundutbildningen uppgår till 1,06 %
(2021= 1,72%). Beräknade löneökningar för 2022 innebär att vi inte får full kompensation för
våra ökade lönekostnader.
Det totala utbildningsanslaget för 2022 uppgår till totalt 54 562 tkr vilket är en ökning med 443
tkr (2021= 54 119 tkr) vilket beror på extra anslag för fristående kurser i ” livslångt lärande” 256
tkr och 393 tkr för kurser på avancerad nivå, sammanlagt 649 tkr. För 2022 tillkommer 4 899 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 successivt under några
år enligt separat förslag från ämneslärarutbildningens samordningsgrupp. Denna satsning upphör
2024 vilket kommer att innebära färre platser på ämneslärarutbildningen och KPU motsvarande
en minskning med ca 3 milj. kr.
Budgetposten för musiklärarutbildningens kansli uppgår till 3 244 tkr vilket är en minskning med
986 tkr vilket beror på omfördelning av kostnader till 458501 för utbildningschef (40%) samt
omfördelning till aktiviteten för kulturskoleklivet. ML kansliet består av 2 utbildningschefer på
80%, 1 VFU-samordnare 100%, 2 utbildningssamordnare 100%, 1 utbildningsadministratör på
100% sammanlagt 560 %.
Budgetposten för lärare på ML uppgår till 17 223 tkr (2021 = 17 992 tkr) vilket är en minskning
med 769 tkr jämfört med föregående år beroende på att lärarkostnader motsvarande ca 1 300 tkr
har direktkonterats på aktiviteten för kulturskoleklivet. Således har lärarkostnaderna för
tillsvidareanställda ökat med ca 531 tkr 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 7 223 tkr (7 208 för 2021) en ökning med 15 tkr. De fakultetsgemensamma
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BUDGET 2022
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

kostnaderna uppgår till 3 347 tkr, en minskning med 84 tkr. Totalt minskar avsättningarna till
universitetet och fakulteten med 69 tkr.
De institutionsgemensamma kostnaderna uppgår till 10 037 tkr vilket är en ökning med 636 tkr.
Budget 2022 visar ett balanserat resultat. (0)

FRAMTID
Ökade intäkter möjliggör en budget i balans för 2022. De extra satsningarna i form av extra
ämneslärarplatser, kulturskoleklivet och fristående kurser kvarstår sannolikt de närmaste åren
men de är inte permanenta förstärkningar utan beroende av politiska beslut och därmed inte något
vi kan räkna med långsiktigt. Nuvarande extra medel för ämneslärarutbildning och KPU upphör
2024. En antagning till ämneslärarutbildningen på samma nivåer som de senaste åren 35-40 HST
innebär att vi kommer att behöva minska antalet HST i fristående kurser de närmaste åren 20222024 med ca 20-30 HST. Vi behöver fortsätta att arbeta strategiskt med tilldelning av medel för
utbildning och forskning för att möta behovet som kommer att uppstå 2025.
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BUDGET 2022
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. 950 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

654 000
266 000
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

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

Lars Andersson
Utbildningschef ML
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Budget 2022
Musiklärarutbildningen
Grundutbildning

2022

2021

2020

INTÄKTER
Grundutbildningsanslag
Balansering av anställningar MU/KY
Kulturskoleklivet

54 562 54 119 52 095
200

300

350

4 899

3 931

2 875

Externa bidrag, LP, periodiserade medel

0

Övriga intäkter, sommarkurser
Summa intäkter

645
59 661 58 350 55 965

KOSTNADER
6 792

6 791

6 618

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning

122

117

111

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

309

300

297

3 347

3 431

3 171

10 037

9 401

8 827

33

33

0

Avsättning Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingbor

Fakultetsgemensamma kostnader andel utbildning
Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (88% av totalen)
Avskrivningar

Delsumma gemensamma kostnader
Lokalkostnader
Lokalvårdskostnader
Delsumma lokalkostnader

20 640 20 073 19 024
7 068

7 051

6 768

822

747

719

7 890

7 798

7 487

3 244

4 230

4 098

Personalkostnader
Kansli ML - personalkostnader
Lärare

17 223 17 992 16 603

Kulturskoleklivet

2 275

400

800

Intermittenta lärare

3 264

3 287

4 500

300

300

300

Befordringar
Delsumma personalkostnader

26 306 26 209 26 301

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

1 500

995

995

Projekt

375

375

375

Verksamhetsförlagd utbildning

950

800

1 083

Kompetensutveckling

250

250

150

0

0

0

1 200

1 500

Externa bidrag, LP, periodiserade medel, sommarkurser

200

200

200

Driftskostnader internationellt

350

150

150

4 825

4 270

2 953

Kvalitetsarbete och granskning
Kulturskoleklivet

Delsumma driftkostnader
Summa Kostnader
RESULTAT GRUNDUTBILDNINGSMEDEL

59 661 58 350 55 765
0

0

200

14

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

Budget 2022
Gästlärarresurser, projekt och VFU ML

Objekt

2022

2021

2020

Klassiskt område, akt 28

25 000

25 000

25 000

Rytmik, akt 29

10 000

10 000

10 000

Jazz, akt 30

35 000

35 000

35 000

Rock, akt 31

40 000

40 000

40 000

Folkmusik, akt 32

20 000

20 000

20 000

Sång GF

30 000

30 000

30 000

Kör, akt 34

10000

10000

10000

Singersongwriter, 49

30 000

30 000

30 000

Sem.serie AUO/UVK, akt 37
Summa gästlärare

50000
250 000

50000
250 000

50000
250 000

Reguljära projekt
Resurser övrigt, akt 27

125 000

125 000

125 000

Summa: Projekt + Gästlärare

375 000

375 000

375 000

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

654 000
266 000
30 000
950 000

530 000
240 000
30 000
800 000

755 000
298 000
30 000
1 083 000

Gästlärarresurser ML:
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BUDGET ML 2022
Fakultetsmedel ML

Kommentarer till fakultetsmedelsbudgeten på ML 2022
(Forskning och forskarutbildning)

BAKGRUND
Fakultetsmedelsanslaget till forskning och forskarutbildning 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 2022 fördelas lika.

KOMMENTARER

Intäkter
Fakultetsanslaget minskar med 55 tkr 2022 och uppgår till 8 201 tkr (8 256 tkr år 2021). Detta
beror på en högre procentuell tilldelning till Körcentrum Syd, nu totalt 8,93 %.

Kostnader
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 ökar.

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
ökar något.

Lokalkostnader och
Lokalvårdskostnader

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

Administration

12% avsättning till ML:s administration, kostnaden
minskar.

Professorer/lektorer

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

Professor

del av lönekostnaden för professor i musikpedagogik
minskar.
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Doktorander

lön doktorander i musikpedagogik minskar på grund
av tjänstledigheter.

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 ligger kvar på samma nivå som 2021.

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 samt nya doktorandtjänster. Två nya postdokanställningar inrättades 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 professor i musikpedagogik planeras tillsättas 2022 eller 2023.
En ny doktorand i ämnet musikpedagogik med inriktning mot kör anställdes vt 2021.

Karin Johansson
rektor
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Budget 2022
Musiklärarutbildningen
Fakultetsmedel

INTÄKTER

2022 2021 2020

Fakultetsanslag

8 201 8 256 7 897

Ersättning 50% av doktorand Agenda 2030

191

276

Externt projekt Ebi-projekt, vg 35

900

900

Externt projekt Praktiknära forskning

300

Externt projekt El Sistema
Sånghälsa
Summa intäkter

16

35

257

50

189
9 797 9 467 8 204

KOSTNADER
Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingborg

623

538

512

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning

23

22

22

Debitering av lokal avgift

53

46

43

548

459

633

Fakultetsgemensamma kostnader
Institutionsgemensamma kostnader (12% av totalen)

1 369 1 282 1 319

Delsumma gemensamma kostnader

2 616 2 347 2 529

Lokalkostnader (12% av ML:s totalanslag)

964

962 1 011

Lokalvårdskostnader (12% av ML:s totalanslag)

112

102

Delsumma lokalkostnader

107

1 076 1 064 1 118

Personalkostnader
Administration (12% av kostnaderna) akt.122540

427

476

461

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

511

741

458

Professorer musikpedagogik

397

456

794

Doktorander akt.114884 samt agenda 2030 100% ML

1 444 2 445 2 472

Postdoktorer

1 182

Sånghälsa
Delsumma personalkostnader

582

196
4 155 4 700 4 185

Övriga kostnader
Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel lärare)

57

57

57

Konstnärligt utvecklingsarbete (lärare) 114905

60

60

60

170

170

170

40

60

67

327

347

354

Externt projekt Ebi-projekt, vg 35

900

900

Externt projekt Praktiknära forskning

300

Drift Musikpedagog 170 tkr kt 114890
Drift doktorander
Delsumma övriga kostnader
Övriga kostnader externa projekt

Externt projekt El Sistema

16

35

50

S:A Övriga kostnader externa projekt

1 216

935

50

Summa kostnader

9 390 9 393 8 236

RESULTAT FAKULTETSMEDEL

407

74

-32
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BUDGET 2022
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna
Grundutbildning

Kommentarer till grundutbildningsbudget MUKY 2022
BAKGRUND OCH UPPDRAG
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna (MuKy) har 47 402 tkr i intäkter för
grundutbildningen. Motsvarande summa 2021 var 45 745 tkr.
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas (MuKy) antal HST (helårsstudenter)
inkluderar studenter både i programutbildning och fristående kurser. Inför
budgetåret 2021 gjordes en omfördelning av HST (helårsstudenter) där de 384
konstnärliga musikprislapparna delades jämt mellan MuKy och ML (Musiklärarutbildningen) dvs 192 prislappar till MuKy. Inför budgetåret 2022 har också de 84
förmodade N-prislapparna delats jämt mellan MuKy och ML
(Musiklärarutbildningen).
Fördelningsmodellen som fakulteten tog fram för några år sedan innebär att
uppdraget inte kvantifierats. Vi har ett antal Musikprislappar som är kvantifierade
men övriga prislappar är det inte. De senare har omräknats till prislappar utifrån
tilldelningen i kr. Inför budget 2022 har en viss uppräkning av N-prislappar skett
jämfört med 2021. Ovissheten kring hur stort utbildningsuppdraget är skapar vissa
problem vid budgetering och antagning av nya studenter.
MuKy:s totala förmodade uppdrag för 2022 är 192 HST med musikprislapp, samt
42 HST med N-prislapp. Det totala uppdraget uppgår därför till 234 HST.
KOMMENTARER
Intäkter
Förutom anslaget ingår medel från bl a Lunds Stift, studiechansen VT 22 och
Oscher Foundation. Utöver grundanslaget tillkommer alltså 1 605 tkr i intäkter från
extern finansiering.
Personalkostnader
Högskoleindex (tidigare PLO) för grundutbildningen uppgår 2022 till 1,06%.
Lönekostnadspåslaget för 2022 är 1,54% vilket innebär att ökade lönekostnader
inte kompenseras helt i tilldelningen.
Lärarkostnaderna ökar mellan budgeten för 2021 och budgeten för 2022 med totalt
1 385 tkr till följ av löneökningar, anställning av professor i violin och inrättande
av universitetsadjunkter. Det sistnämnda innebär att kostnaden för intermittenta
lärare minskar jämfört med tidigare år.
Budget 2022 är i balans trots snäva ramar.
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FRAMTID
MuKy:s utbildningsnämnd ser fortsatt det som viktigt att få budgeten presenterad i
form av prislappar så att utbildningsuppdraget tydligt framgår. Bristande
förutsägbarhet gör det svårt att budgetera och att planera för utbildning då det inte
står helt klart hur många prestationer uppdraget omfattar.
Finansieringen långsiktigt för grundutbildningarna är fortsatt bekymmersam, vilket
den varit sedan 2012. Hur länge detta kan pågå innan kvaliteten i utbildningarna
riskeras, blir en allt mer angelägen fråga.

Lars Härstedt Salmonson

Mattias Hjorth

Utbildningschef

Utbildningschef
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Budget 2022
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna
Grundutbildning

2022

2021

2020

47 402
0
200
582
593
26

45 745
450
400

44 007
40
400

93
0
111
49 007

600
26
100
93
280
111
47 805

589
26
135
67
543
0
45 807

5 415
97
246
2 669
8 249
16 676

5 404
93
239
2 730
7 633
16 099

5 303
89
238
2 541
7 292
15 463

5 805
676
6 480

5 791
659
6 450

6 163
632
6 795

3 657
0
17 459
0
200
0
2 000
23 316

3 353
0
16 074
280
300

3 281
42
14 611
543
350

2 590
22 596

2 525
21 352

645
373
100
488
165
520
25
93
111
2 520

645
395
175
425
165
520
47
93
111
2 576

620
335
130
350
150
425
44
25
2 079

15
15

84
84

118
118

49 007

47 805

45 807

0

0

0

INTÄKTER
Summa grundutbildningsanslag 2022
Kulturskoleklivet
Lunds stift
Studiechanser VT-22
Ersättning sommarkurser
Ers ordförande Ljudmiljöcentrum
Betalstudenter
Periodiserat Oscher Foundation
Periodiserat Sten K Johnsons stiftelse Professur
Periodiserat Playing with History

Summa intäkter

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

Delsumma gemensamma kostnader
Lokalkostnader
Lokalvårdskostnader

Delsumma lokalkostnader
Personalkostnader
Administration
Lön Osher Foundation
Lärare
Periodiserat Sten K Johnsons stiftelse Professur
Ersättning till ML - personalkostnader
Kulturskoleklivet
Intermittenta lärare

Delsumma personalkostnader
Projekt och drift MUKY
Orkesterverksamhet
Projekt/Gästlärare
Antagning
Driftskostnader
Kompetensutveckling, arbetsmiljö
Externa kurser
Internationalisering/stimulansmedel
Periodiserat Osher Foundation
Periodiserat Playing with History

Delsumma driftkostnader
Avskrivningar grundutbildning
Delsumma avskrivningar

Summa kostnader
RESULTAT GRUNDUTBILDNINGSMEDEL
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LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

BUDGET MU/KY 2022
Fakultetsmedel MU/KY

Kommentarer till fakultetsmedelsbudget på MuKy 2022
(Forskning och forskarutbildning)

BAKGRUND
Fakultetsmedelsanslaget till forskning och forskarutbildning 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
2022 fördelas lika.
KOMMENTARER

Intäkter
Fakultetsanslaget minskar med 55 tkr 2022 och uppgår till 8 201 tkr (8 256 tkr år 2021). Detta
beror på en högre procentuell tilldelning till Körcentrum Syd, nu totalt 8,93 %.

Kostnader
Universitetsgemensamma kostnader

till LU, Campus Helsingborg och CFL ökar.

Debitering av lokal avgift

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

Fakultetsgemensamma kostnader

MU/KY:s fakultetsgemensamma kostnader ökar
med 89 tkr.

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 något.

Lokalkostnader och
Lokalvårdskostnader

12% av Mu/Ky:s totala kostnader bekostas av fakultetsmedel för hyra och städning och ökar något.

Administration

12% avsättning till Mu/Ky:s administration. Ökning
med 36 tkr.

Lärare konstnärlig forskning

Kostnaden minskar med 351 tkr.

Doktorander

Lönekostnaderna för doktorander ökar med 411 tkr
på grund av heltidsstudier.
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BUDGET MU/KY 2022
Fakultetsmedel MU/KY

Konstnärlig forskning/utv. arbete

Professorers kringmedel minskar något.

Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare

Oförändrad.

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 till 170 tkr för att vara på samma
nivå som driftsmedlen för musikpedagogik.

Drift kringmedel doktorander

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

Sammanfattning och framtid
Fakultetsmedelsbudgeten för MuKy läggs med ett underskott på 554 tkr bl.a. för att tillgodose
forskarutbildningens drift. Större delen av underskottet beror på fakultetsgemensamma kostnader,
personalkostnader och ökade medel till Körcentrum Syd. Inför 2022 har Musikhögskolan
myndighetskapital som kan balansera underskottet.
Stort arbete har lagts på att ansöka om externa forskningsmedel de senaste åren men endast en
ansökan om externa forskningsmedel har beviljats under budgetåret 2021. Den stora utmaningen
inför kommande år rör finansieringen av professorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid,
samt möjligheten att utlysa fler doktorandtjänster. Inför kommande budgetår planeras att inrätta
någon postdokanställning.
Forskarutbildningens driftsbudget är fortfarande beskuren. En ny doktorandgrupp om tre
doktorander anställdes med början hösten 2020, en doktorand har disputerat 2021 och ytterligare
två kommer att disputera under 2022.

Karin Johansson
rektor
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Budget 2022
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna
Fakultetsmedel

2022

2021

2020

Fakultetsanslag
Gästprofessor 2019-2021
Externa medel: Transformations

8 201
0

7 897

Externa medel: G o I Koppelius stiftelse
Externa medel: Resebidrag

0
0
53
0
31
150
120
8 555

8 256
110
130
0
15
74
0

8 585

8 436

623
23
53
548
1 125
2 372

538
22
46
459
1 141
2 206

512
22
43
633
1 090
2 300

792
92
884

790
90
880

671
94
765

446
2 333
0
2 313

524
2 948

5 092

410
2 684
110
1 902
130
5 236

126
50
170
0
63

133
50
130
0
46

INTÄKTER

Externa medel: Nationella forskarskolan
Externa medel: Performance
Externa medel: Stipendium
Externa medel: PRIhME
Externa medel: Allhem-PRIhME

Summa intäkter

300
25
100
114

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

(12 % totalanslag) ?

Delsumma gemensamma kostnader
Lokalkostnader
Lokalvårdskostnader

Delsumma lokalkostnader
Personalkostnader
Administration, 12% av totala anslag? Ok?
Lärare konstnärlig forskning
Gästprofessor 2019-2021
Doktorander
Externa medel: Transformations

Delsumma personalkostnader

1 175
253
4 900

Driftskostnader
Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel professorer)
Konstnärligt utvecklingsarbete (lärare)
Drift konstnärligt forskning
Handledning doktorander
Kringmedel doktorander
Externa medel: Transformations
Externa medel: G o I Koppelius stiftelse
Externa medel: Resebidrag
Externa medel: Nationella forskarskolan
Externa medel: Stipendium
Externa medel: PRIhME
Externa medel: Allhem-PRIhME
Externa medel: Performance

Delsumma driftkostnader
Summa kostnader
RESULTAT FAKULTETSMEDEL

103
0
100
0
45
47
25

0
0
53
31
150
120
0
763

15
74

100

448

114
534

9 109

8 769

8 499

-554

-184

-63
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Budget 2022
Körcentrum Syd

BUDGET KÖRCENTRUM SYD
INTÄKTER
Anslagsmedel (9,0% av MHM:sfakultetsmedel)
Pris och löneomräkning
Kulturskoleklivet
Summa intäkter

2022

2021

2020

1 590
18

1 180
22
250
1 452

1 428
28
250
1 706

477
50
119
646

575
70
110
755

108
271
516

29
78
1
3
1
7
15
67
269
470

30
94
1
4
1
8
14
117
275
544

96
96

95
95

90
90

44

40
21

57

1 608

KOSTNADER
LÖNER
Lön Producent 50%, Föreståndare 50 %
föreståndare Kulturskoleklivet
producent Kulturskoleklivet
Delsumma Löner
GEMENSAMMA KOSTNADER
Univ.gem. kostnader inkl Campus Hbg - utbildn
Univ.gem. kostnader inkl Campus Hbg - forskn
CFL - utbildning
CFL - forskning
Debiterad lokal avgift - utbildning
Debiterad lokal avgift - forskning
Fak.gem. Kostnader - utbildning
Fak.gem. Kostnader - forskning
Institutionsgemensamma kostnader
Delsumma gemensamma kostnader
Lokalkostnader
Delsumma lokalkostnader
DRIFT, RESOR, KOMP.UTV & ÖVRIGT - 114516
Drift, resor, kompetensutveckling, övrigt
Drift kulturskoleklivet
Avskrivningar
Delsumma drift, resor, komp.utv & övrigt
SOMMARKURSER
Dirigent- och körledarkurser (Kulturskoleklivet)
Dirigent- och körledarkurser
Delsumma sommarkurser
SEMINARIER, KURSVERKSAMHET
Seminarieserie (Kulturskoleklivet)
Seminarieserie
Delsumma seminarier, kursverksamhet
KÖRFORSKNING - 114521
MUSIKHÖGSKOLANS FLICKKÖR
Musikhögskolans Flickkör (Kulturskoleklivet)
Musikhögskolans Flickkör
Trycksaker/Reklam
Delsumma Musikhögskolans flickkör
KOMPOSITIONSPROJEKT - 114523
Kompositionsprojekt Kulturskoleklivet - ny akt.
UTVECKLINGSPROJEKT - 114524
Totala kostnader
Beräknat budgetutfall

782

782

122
5
10

44

61

0
57

80
80

40
40
80

40
40
80

40

20
20
40

20
20
40

50

0

30

0
0
0
0

0
0
0
0

10
10
0
20

60

60

90

0

0

0

1 668
-60

1 452
0

1 706
0

40
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BESLUTSFÖRSLAG

(STYR 2021/1605)

2021-11-10
Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Fastställande av konstnärliga fakultetens
resursfördelning 2022, med planeringsförutsättningar
för 2023 och 2024
Bakgrund
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
andra enheter inom Lunds universitet, som sedan genom egna modeller fördelar
medlen vidare till institutioner/motsvarande.
I arbetet med resursfördelning 2022 har utgångspunkterna varit Lunds universitets
resursfördelning 2022, fakultetens tidigare resursfördelningar och modellen för
fördelning av utbildningsmedel, fakultetens strategiska plan och strategisk plan för
fakultetens forskning och forskarutbildning. Utkastet till resursfördelning 2022 är
förankrat inom fakulteten; i dekanrådet (fakultetsledning och prefekter) den 20
oktober och i institutionsavstämningar den 29 oktober, och det är förhandlat med
personalorganisationerna enligt MBL § 11 den 9 november. Kulturskoleklivet är
särskilt diskuterat med Musikhögskolans studierektor och utbildningschef.

Förslag till beslut
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa resursfördelning 2022 enligt
föreliggande förslag.

_________________________________________________________________________________________________________________
Postadress Box 8084, 200 41 Malmö, Besöksadress Bergsgatan 31b, 040- 32 54 54 E-post zita.bauerle @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 andra enheter inom
Lunds universitet, som sedan genom egna modeller fördelar medlen vidare till
institutioner/motsvarande.
2021 har varit ett år med flera förändringar inom konstnärliga fakulteten: en ny
rektor är installerad på Konsthögskolan, en ny dekan och en ny fakultetsstyrelse har
valts, Musikhögskolan har fått en ny ledningskonstellation. Året har också präglats
av pandemin, där vi har gått från ett allvarligt smittläge och många restriktioner, till
en stegvis återgång till att bedriva utbildning och forskning och stödverksamhet på
plats. Verksamheten har under året varit utsatt för hårda prövningar med anledning
av pandemin. All personal och alla chefer har gjort ett oerhört starkt arbete för att
upprätthålla kvalitet och god arbetsmiljö under dessa svåra omständigheter. Under
hösten 2021 har alltmer verksamhet kommit tillbaka till campus, vilket är glädjande
att se och uppleva. Flera lärdomar har samtidigt dragits: vikten av tydlig
kommunikation och uppdaterad information till personal och studenter; hur vi kan
använda oss av digitala kommunikationskanaler; hur vi kan effektivisera möten –
detta är faktorer som påverkar vår arbetsmiljö och trivsel och de är därför viktiga att
arbeta vidare med. Pandemin har också inneburit insikter och lärdomar om gränsen
för digitalisering av våra utbildningar. En del utbildningsmoment hämmas
exempelvis av att inte vara campusbaserat och i fysisk form, något vi behöver beakta
och planera för.
Pandemin fortsätter påverka vår medelstilldelning, där regeringens tillfälliga
satsningar inom utbildning ger oss mer medel att bedriva utbildning för, något som
sker genom utveckling av nya kurser samt fler platser på redan etablerade kurser.
Utbildningsanslagen baseras på regeringens prislappar och de takbelopp som finns
för konstnärlig utbildning, och fördelningen inom fakulteten av våra utbildningsanslag baseras på uppdraget att utbilda studenter.
Under 2022 kommer vi ha särskilt fokus på kvalitetsfrågor inom utbildning på
grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Detta är något som vi bedömer bäst
kan utvecklas i gemensam dialog. En årscykel för kvalitetsarbetet inom utbildning
ska utarbetas, för att möjliggöra systematisk planering och uppföljning av
utbildningsuppdraget. Vidare planeras att KFR - det konstnärliga fakultetsrådet, som
hittills hanterat forskarutbildningsfrågor - ska ersättas av en bredare sammansatt
fakultetsgemensam forsknings- och forskarutbildningsnämnd (FFU-nämnd). Vi
planerar också att utreda behovet av en fakultetsgemensam nämnd/råd för
grundutbildning.
Tilldelningen av forskningsanslag är densamma som tidigare år, enbart uppräknat
med pris och lön. Fakulteten fortsätter att lida av den låga delen externa medel, som
är en faktor i tilldelning av nya fakultetsmedel inom universitetet. Under 2022 har vi
för avsikt att fördjupa oss i frågorna om externfinansiering och tillsammans med
prefekter och forskande personal på institutionerna utröna vilka möjligheter som
finns för att öka andelen externa medel. Här kommer vi dra nytta av
rekommendationerna från RQ20-utvärderingen, samt hämta in goda exempel från
vår omvärld. Posten vicedekan för forskning kommer också besättas, där även
området samverkan kommer att ingå.
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Under hösten 2021 gick regeringen ut med information till lärosätena om en ny
modell för kvalitetsbaserad resursfördelning och profilering (Forskningspropositionen 2020/21:60). Regeringens mål med den nya modellen är att främja hög
kvalitet i forskning. Regeringen vill också främja strategisk profilering och
prioritering av forskning där förutsättningarna för forskning av högsta internationella
kvalitet är bäst. Enligt regeringen ska profilområdena vara strategiska forskningssatsningar av hög kvalitet som lärosätena själva definierar. Vetenskapsrådet och
övriga forskningsråd presenterade den 1 juni 2021 ett förslag på hur den nya
modellen för kvalitetsbaserad resursfördelning kan organiseras och genomföras. Ett
profilområde ska omfatta forskning, samverkan med omgivande samhälle och
utbildning i en samlad kunskapsmiljö av hög kvalitet. Profilområden kan ha olika
mognadsgrad – från etablerade till under uppbyggnad med potential att uppnå
mycket hög kvalitet, men gemensamt är att utvecklingsperspektivet ska vara tydligt.
Förslaget är att ansökningarna bedöms på basen av tre kvalitetsaspekter: strategisk
profil och förutsättningar för kvalitetsutveckling; vetenskaplig kvalitet; och kvalitet i
samverkan. Frågan om profilområden kommer att beröra alla universitetets fakulteter
och kan komma att påverka resursfördelningen. Den nya vicedekanen för forskning
och samverkan kommer få en viktig roll i att följa utvecklingen avseende detta.
Merparten av forskningsanslagen fördelas till institutionerna. Men en del finns för
särskilda satsningar, som vi gör inom fakulteten efter rekommendationer från den
panel som granskade vår forskning inom ramen för den universitetsgemensamma
utvärderingen RQ20.
Vårt stora gemensamma lokalprojekt – Projekt samlokalisering – har tagit flera
viktiga steg framåt under 2021. Fakultetsstyrelsen beslutade om en
projektorganisation, och det är glädjande att se att projektgrupp och styrgrupp
fungerar väl. Remissen av förstudien – det steg där lokalbehovet konkretiseras i en
arkitektsskiss – avslutas i slutet av 2021. Vi har informerat den nya universitetsledningen om projektet, och det är glädjande att se deras intresse, även för dem är det
viktigt att den konstnärliga fakulteten samlokaliseras i ändamålsenliga och fina
lokaler. Mycket arbete ligger framför oss alla de kommande åren för att uppnå vår
vision att ett nytt campus ska bidra till att synliggöra vår utbildning och forskning,
utöka möjligheterna för samverkan med regionens konst-, kultur- och
utbildningssektorer samt bli en samlad nationell och internationell mötesplats för
konst, teater och musik. Under 2022 kommer en projektledare finnas på plats som
kan driva arbetet framåt.
Medarbetarskap och ledarskap fortsätter att vara i fokus, vilket kommer återspeglas i
såväl fakultetsträffar som i särskilda utvecklingsinsatser. Tema medarbetarskap
inbegriper områdena arbetsmiljö, regelefterlevnad och verksamhetsutveckling,
områden vi ständigt behöver arbeta med för att försäkra oss om en god
organisatorisk och social arbetsmiljö.
Ledarskapsutveckling kommer vi att arbeta vidare med under 2022, för att stärka
våra chefer inom hela organisationen. Det etablerade chefsforumet är ett viktigt
forum för att stärka cheferna i sin roll som arbetsgivare och verksamhetsledare. Även
vår lokala skyddskommitté, där dekan och samtliga prefekter ingår, är ett forum för
att tillsammans diskutera och utveckla arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet. I
resursfördelningen 2022 har vi reserverat särskilda medel för att kunna arbeta vidare
med att stärka medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö.
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I arbetet med resursfördelning 2022 har utgångspunkterna varit Lunds universitets
resursfördelning 2022, fakultetens tidigare resursfördelningar och modellen för
fördelning av utbildningsmedel, fakultetens strategiska plan och strategisk plan för
fakultetens forskning och forskarutbildning. Utkastet till resursfördelning 2022 är
förankrat inom fakulteten; i dekanrådet (fakultetsledning och prefekter) den 20
oktober och i institutionsavstämningar den 29 oktober. Kulturskoleklivet är särskilt
diskuterat med Musikhögskolans studierektor och utbildningschef.

Sanimir Resić, dekan
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RESURSFÖRDELNING 2022
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
Varje år räknas de statliga anslagen upp med ett högskoleindex (tidigare benämnt
plo). Omräkningen följer en särskild formel som bygger på utvecklingen av olika
faktorer i den privata sektorn och den innehåller också ett produktivitetsavdrag. Det
betyder att alla lärosäten förväntas bli effektivare varje år genom en produktivitetsökning men innebär i realiteten en urholkning av anslagen. Högskoleindexet för
2022 är 1,06 %.
Lönekostnadspåslaget vid universitetet höjdes 2020 och 2021 på grund av de senaste
årens ökade avgifter för pensioner, och man flaggade för ytterligare höjningar. För
2022 ökar nu lönekostnadspåslaget med 0,5 procentenhet till 54,0 % jämfört med
året innan (för personer födda 1937 eller tidigare 16,99 %, födda 1938 -1956 till
27,20 % och födda 1988 eller senare till 55,86 %). För kommande år kommer
troligen lönekostnadspåslaget att öka på grund av ökade pensionsavgifter. Om
väsentliga ändringar av de ingående avgifterna sker under året, beslutar rektor om
ändring av lönekostnadspåslaget.

Fakultetens ekonomiska läge
Intäkter
Sedan 2018 har fakulteten fått extra tilldelning för Konsthögskolans tillfälliga
lokaler. Tilldelningen, som uppgår till ca 10 mnkr mkr/år, gäller till och med 2022.
Inför perioden 2022-2026 kommer ny dialog om lokalkostnader föras med
universitetsledningen.
Medel för satsningen Kulturskoleklivet kommer att tillföras Konstnärliga fakulteten
2022 och framåt då satsningen permanentas. Konstnärliga fakulteten beräknas
erhålla 4 899 tkr 2022 för detta ändamål, medel som fördelas till Musikhögskolan, se
vidare under ”Fördelning av anslag till utbildningen 2021” nedan.
De senaste åren har fakultetsanslagen ökat genom olika tillskott. Det har exempelvis
skett genom att medel vid två tillfällen har tillförts fakulteten från Lunds universitet
för att finansiera doktorandtjänster 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 som nu har blivit en
permanent förstärkning av fakultetsanslagen. Ett av fakultetens mål är att öka
intäkterna av bidrag genom externfinansiering av forskningsprojekt.
Under 2021 inkom särskilda omställningsmedel till Musikhögskolan och
fakultetskansliet, för arbetet med arbetsmiljöutredningen, som uppgick till 1 460 tkr.
Dessa medel avser arbete som också kommer ske under 2022.

7

Intäkter, utbildning och forskning
Intäkter, tkr

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021
(progn.)

Intäkter utbildning 134 069

135 908

138 059

149 964

157 316

155 222

159 355

Intäkter forskning

42 805

37 781

37 568

37 750

40 659

53 372

53 484

Intäkter, totalt

176 874

173 689

175 627

187 714

197 976

208 594

212 839

2015

År
Intäkter utbildning

Intäkter forskning

Intäkter, totalt

Intäkter, utbildning och forskning

Kostnader
Fakultetens verksamheter tog höjd i budgeten för 2021 för de framskjutna aktiviteter
som inte kunde genomföras pga. pandemin under 2020- De planerade satsningarna
har dock inte kunnat genomföras än. Det handlar främst om lärares och forskares
nationella och internationella samarbeten och samverkan, resor och konferenser,
kurser och gästlärare. Pandemin har inneburit en mer restriktiv verksamhet för
fakulteten generellt och har inneburit en positiv avvikelsen på kostnadssidan.
Satsningarna som fakulteten erhållit ersättningar för, har haft motsvarande kostnader,
dock inte fullt ut. Det innebär en viss risk för ökat myndighetskapital om inte
kostnader kopplas till intäkter, något som institutionsledningar behöver bevaka.
Ökade lokalkostnader i samband med Konsthögskolans flytt till nya, tillfälliga
lokaler har inneburit att fakultetens totala kostnader har ökat de senaste fyra åren.
Ökningen av lokalkostnader aktualiserades 2018 och uppgick då till ca 7 mnkr, och
ca 10 mnkr/år från 2019.

Kostnader, tkr

Kostnader, utbildning och forskning
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
(progn.
)

Kostnader utbildning 136 672 136 400 135 595 144 992 152 010 151 001 158 862
Kostnader forskning

39 145

Kostnader, totalt

175 817 172 387 172 226 179 946 189 406 197 140 211 926

35 987

36 632

34 954

37 396

46 139

År
Kostnader utbildning
Kostnader, utbildning och forskning

Kostnader forskning

Kostnader, totalt

53 064
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Under de senaste tre åren har fakulteten generellt haft högre personalkostnader för
verksamhetsgren utbildning. Detta härrör sig framför allt till att Teaterhögskolan
under 2019 och 2020 har gjort satsningar för att utveckla och bredda institutionens
forskningsverksamhet med flera och nya anställningar inklusive en professorstjänst.
För 2021 har Musikhögskolan haft ökat antal meriteringsanställningar, undervisande
personal samt adjunkter. Prognosen för 2021 pekar dock på att verksamheten
kommer att uppvisa ett överskott pga. pandemin.
Myndighetskapital
Den övergripande utgångspunkten är att de medel som universitetet erhåller, både de
direkta statsanslagen och de externa bidragen, ska användas effektivt. Ett
myndighetskapital är såväl en tillgång som en riskfaktor. Myndighetskapitalet ger
stabilitet och långsiktighet och kan användas till strategiska satsningar. Samtidigt
finns en risk att universitetet får svårare att kunna utverka nya medel från staten, men
även från externa bidragsgivare, med hänvisning till att lärosätet självt kan finansiera
sina planerade projekt genom sitt kapital.
Rektor har beslutat att måltalet för myndighetskapitalet ska vara 15 % för samtliga
fakulteter. Beräkning av måltalet görs genom att myndighetskapitalet sätts i relation
till verksamhetens kostnader. Universitetsstyrelsen har beslutat att från fakulteter
som inte uppnår måltalet ska myndighetskapital motsvarande 10 % av det
överstigande beloppet lyftas till en universitetsgemensam fond.
Tidigare års positiva resultat i kombination med 2021 års positiva prognos medför
att fakultetens myndighetskapital kommer att öka ytterligare, till ca 31,8 mnkr, vilket
innebär ett myndighetskapital på knappt 15 %. Ökningen beror på flera olika faktorer
på institutionsnivå och gemensam nivå.

Tkr

Myndighetskapital 2015 - 2019
35 000
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5 000
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-5 000
-10 000

Grundutbildning

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
(progn.
T2)

-6 733

-7 225

-4 760

212

5 519

9 740

12 890

Forskning

1 910

3 704

4 640

7 436

10 699

17 932

18 894

Summa

-4 823

-3 521

-120

7 648

16 218

27 672

31 784

År
Grundutbildning

Forskning

Summa

Myndighetskapital, utveckling

De senaste årens särskilda satsning på och bidrag till Kulturskoleklivet har inneburit
ett överskott då kostnaderna för aktuell verksamhet inte hunnit ikapp, vilket har
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bidragit till ökat myndighetskapital. Under 2020 har kostnader inom
Kulturskoleklivet ökat då verksamheten övergått till implementeringsfas.
Överskottet härrör sig också från Teaterhögskolans positiva utfall under de senaste
åren. Satsningar inom forskningsverksamheten inom Teaterhögskolan sedan 2020
har inneburit att skolan har brutit den ökande trenden i sitt myndighetskapital. För
första gången på flera år kommer Teaterhögskolan att minska sitt innehav av eget
kapital. Överskottet som byggts upp kommer att användas från 2020/21 och framåt
då THM bl. a har anställt tre doktorander och en professorstjänst tillsatts.
Sammantaget innebär det att fakultetens egenkapital kommer att balanseras.
Lägre personalkostnader, framförallt på Musikhögskolan, har lett till ytterligare
överskott av kapital. Planerade kostnader för Konsthögskolans flytt samt övriga
lokaler under samma period innebar mindre kostnader än beräknat, vilket bidrog till
att fakultetens totala myndighetskapital påverkades positivt och i en snabbare takt än
tidigare år. Under 2020/21 har lokalhyror debiterats fullt ut och övriga
lokalkostnader kommit i högre utsträckning. Enligt prognosen kommer
Konsthögskolans myndighetskapital öka ytterligare något vid utgången av 2021.
Med tanke på kommande ökat kostnadsläge i form av hyresökningar är det rimligt
med en viss buffert för att hantera dessa.
En viktig förändring vad gäller utvecklingen av fakultetens totala myndighetskapital
är att Musikhögskolan kommer att öka sitt myndighetskapital ytterligare och det
underskott som institutionen hade inom verksamhetsgrenen utbildning, numera är
balanserat.
På gemensam nivå ligger ett kapital som bland annat härrör sig till de ökade
fakultetsanslag som fakulteten erhållit sedan 2019. De planer för att använda dessa
medel, som lades upp i resursfördelning 2021, har inte fullt ut realiserats, vilket
skapat ytterligare kapital. Under 2022 kommer flera särskilda satsningar att startas
där kapitalet kommer att användas.

Fördelning av anslag till utbildningen
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Utbildningsanslag
Fakultetens utbildningsanslag för 2022 uppgår till 152 844 tkr 1. Jämfört med 2021 är
det en höjning med 2,1 %, inkl. tilläggsanslag. Utgångspunkten i utbildningsanslaget
är ramtilldelningen från 2021 på 149 163 tkr med uppräkning högskoleindex på 1,06
% motsvarande 1 581 tkr, samt tillägg för Livslångt lärande, Utbildning på
avancerad nivå, Hela landet/Studiechansen, Ämneslärarutbildningen och för
stimulansmedel internationalisering. Beloppen för dessa satsningar framgår nedan.
Avdraget för universitetets gemensamma kostnader för fakulteten uppgår till 4 428
tkr, 0,5 procentenhet lägre än 2021.
Vissa åtaganden inom utbildningen på grund- och avancerad nivå är gemensamma 2
och bidrar inte till den avräkning som görs mot takbeloppet. De finansieras därför
genom ett procentuellt avdrag från fakulteternas tilldelning.

Utbildningsuppdrag
Universitetet införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på
grund- och avancerad nivå som i grunden bygger på den statliga modellen med
prislappar. 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 2022 ett utbildningsuppdrag på 154 094 tkr.
Uppdrag och ramar till institutionerna 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
2022. 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.

1

En översyn har gjorts vid universitet av finansieringsmodellen för studentbostäder som
innebär att åtagandet inom utbildningen minskar med 7 mnkr. Detta innebär en samlad
reducering av fakulteternas tilldelning med 2,8 %.
2
Exempel på sådana åtaganden är finansieringen av LUKOM, studentbostäder till
internationella studenter och avsättning till den gemensamma utbildningsnämnden.
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Prislappar 2021 3

Musik
Konst
Teater
Natur, Teknisk
Undervisning
VFU

Ersättning HST
140 951
231 946
324 811
57 656
41 126
58 283

Ers för HPR
89 121
99 578
161 785
48 622
43 084
56 547

Summa ersättningar
230 072
331 524
486 596
106 278
84 210
114 830

Fördelningen av utbildningsuppdraget (beräknat antal helårsstudenter, tilldelning
av medel och intäktskrav) görs enligt tabell nedan. Institutionerna är ekonomiskt
ansvariga för att generera intäkter (intäktskrav) enligt det utbildningsuppdrag som
tilldelats dem.
Utbildningsuppdrag enligt konstnärlig prislapp 2022, 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
Medel som avsätts till riktade ändamål och som avser särskilda satsningar 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.
Ämneslärarutbildningen – uppdrag till Musikhögskolan
Sedan 2016 har Lunds universitet byggt upp en ämneslärarutbildning i egen regi som
är förlagd till Institutionen för utbildningsvetenskap där humanistiska och teologiska
fakulteterna, naturvetenskapliga fakulteten och konstnärliga fakulteten medverkar.
Regeringen har under åren 2017-2021 gjort riktade satsningar på utbildningen med
21 mnkr som ska användas till 50 platser inom ämneslärarutbildningen och 20
platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Universitetet har därutöver
avsatt 20,7 mnkr. För åren 2021-2024 gör regeringen en särskild satsning för
utbyggnad av KPU som för 2022 uppgår till 3 220 tkr. Sammantaget finns 45 590 tkr
att fördela och konstnärliga fakulteten erhåller 3 053 tkr av dessa. Dessa medel
3

Prislappar för 2022 anges i regleringsbrev för 2022, som kommer i december 2021.
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fördelas till Musikhögskolan för ämneslärarutbildningen i musik som en del av
Musikhögskolans utbildningsanslag.
Medel och myndighetskapital, som byggts upp inom ramen för lärarutbildningen får
enligt instruktion från Universitetsstyrelsen endast användas till kostnader kopplade
till ämneslärarutbildningen. Överstiger myndighetskapitalet 15 % kan dock medlen
bli föremål för avlyft. Avräkningen av utbildningsproduktionen ska hållas åtskild
från övrig utbildningsproduktion och har inte någon återbetalningsskyldighet om
utbildningsproduktionen understiger tilldelat belopp. Detta undantag gäller till och
med 2022 och därefter införs en ny ekonomisk modell. Musikhögskolan uppmanas
att beakta detta i sitt arbete med medlen.
Ämneslärarutbildningens verksamhet ska årligen återrapporteras såsom rektor
beslutar, vilket uppdras åt Musikhögskolan.
Medel till utbildning på avancerad nivå – uppdrag till institutionerna
Regeringens satsning på 34 330 tkr avseende utbildning på avancerad nivå avser
utbildningar som bättre förbereder studenter för den framtida arbetsmarknaden. Den
fördelning av medel som gjordes till fakulteterna 2021 baserat på andel
helårsstudenter (50%) och andel genererade medel (50 %) inom program som
påbörjas på avancerad nivå kvarstår 2022. För konstnärliga fakultetens del innebär
detta 2 257 tkr. Medlen fördelas lika mellan institutionerna, dvs 752 tkr per
institution. Institutionerna får i uppdrag att för dessa medel producera 1,6 HST på
THM (prislapp teater), 2,3 HST på KHM (prislapp konst) och 3,3 HST på MHM
(prislapp musik).
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 4 899 tkr för detta ändamål 2022. Medlen ska användas till att ge eller
utveckla utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för
kulturskolan. Detta är en särskild satsning som ligger utöver de utbildningar som ges
inom ordinarie takbelopp.
Lunds universitet har beslutat att Konstnärliga fakulteten ansvarar för satsningen
Kulturskolekliv. Fakulteten ska årligen redovisa till regeringen vilka utbildningar
som har utvecklats eller bedrivits, antalet helårsstudenter som har deltagit inom
ramen för satsningen, prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen
2022-2024 samt beräknade kostnader per helårsstudent.
Medlen för Kulturskoleklivet tillförs Musikhögskolan som en del av deras
utbildningsanslag. För dessa medel tillförs ett uppdrag till Musikhögskolan för åren
2022-2024 om en produktion på totalt 31,6 HST (fördelat på 50%
utbildningsprislapp och 50% en blandning av musik-, konst- och teaterprislappar),
med en kostnad per HST på 134 287 kr. Utöver medel för HST ska 600 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.
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Livslångt lärande – uppdrag till Teaterhögskolan och Musikhögskolan
Lärosätena ska erbjuda yrkesaktiva utbildning som kan stärka deras framtida
ställning på arbetsmarknaden och utbildningsutbudet ska anpassas efter de behov
och förutsättningar som finns hos denna grupp. Regeringen förlänger därför sin
satsning på livslångt lärande i ytterligare tre år och universitetet erhåller 22 600 tkr
för 2022 till utbildningar inom livslångt lärande som bland annat ska främja
klimatomställning. Till fakulteterna fördelas 11 300 tkr baserat på antal
helårsstudenter och utbildningsanslagets storlek. Resterande 11 300 tkr fördelas av
rektor efter förslag från utbildningsnämnden.
Teaterhögskolan och Musikhögskolan har åtagit sig att utbilda inom ramen för denna
satsning och tilldelas för detta 256 tkr var.
Hela landet/studiechansen – uppdrag till Musikhögskolan
Utbildningsnämnden har i uppdrag att samordna ett arbete med att utveckla nya
kurser avsedda för omställning och vidareutbildning och som i förlängningen också
kan användas inom uppdragsutbildning inom ramen för universitetets satsning kallad
Studiechansen. Kurserna kan med fördel vara nätbaserade och samlas runt olika
teman. För vårterminens kursutbud är 8 654 tkr fördelade till fakulteterna enligt den
beredning som är gjord i utbildningsnämnden. Resterande 12 352 tkr fördelas av
rektor efter förslag från nämnden. Kurser inom Studiechansen finansieras genom
regeringens satsning Hela landet med 14 006 tkr (dessa medel finansierar i sin helhet
vårterminens utbud) och genom 7 mnkr av permanenta medel, sammantaget 21 006
tkr. Konstnärliga fakulteten erhåller 582 tkr, och detta tilldelas Musikhögskolan och
deras kurser inom digitalisering.
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. Inför resursfördelningen 2021 skulle
en översyn av modellen som används för att fördela medlen göras, men med
anledning av coronapandemin görs detta istället inför resursfördelningen 2024. I
avvaktan på översynen fryses fördelningen för 2021 till och med 2023. För 2022
finns sammanlagt 11 mnkr anslagna som stimulansmedel inom utbildningen och 9
mnkr fördelas till fakulteterna.
Konstnärliga fakulteten har år 2022 tilldelats 125 tkr. Dessa medel behålls på
fakultetskansliet för att finansiera en fakultetsgemensam internationell koordinator.
Detta är i linje med vad den fakultetsgemensamma arbetsgrupp som arbetade under
2021 föreslog, i enlighet med rekommendationerna från utredningen om
internationaliseringsarbete, som gjordes 2020.
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Summering av fördelning av utbildningsanslaget
Resursfördelning utbildning 2022

Kansli K Musikhögskolan Teaterhögskolan Konsthögskolan Fakulteten

Fördelningsbaser

Ramtilldelning 2021
Pris- och löneomräkning
”Livslångt lärande”
Tillfälliga medel (2021-2022) för avancerad
Hela landet/Studiechansen 582tkr MHM enl. rf
Ämneslärarutbildningen
Internationalisering
Universitetsgemensam finansiering
Summa
Kulturskoleklivet
Ramtilldelning 2022

0

66,51%

17,80%

15,69%

100,00%

99 214
1 052
256
752
582
3 053

26 549
281
256
752

23 399
248

-2 945
101 964
4 899
106 863

-788
27 051

-695
23 705

27 051

23 705

149 163
1 581
511
2 257
582
3 053
125
-4 428
152 844
4 899
157 743

752

125
125
125

Tabell: Resursfördelning utbildning, 2022

Fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning
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Konstnärliga fakultetens totala statsanslag till forskning och forskningsutbildning
uppgår till 39 989 tkr. Jämfört med 2021 är det en höjning med 1,8 %, med
uppräkning högskoleindex på 1,06 % motsvarande 419 tkr.
Nuvarande fördelning av fakultetsanslagen bygger på en historisk fördelning och
följer fakultetens fördelningsbaser. Fördelningen baseras på direkta och indirekta
kostnader för lön och drift.
2020 beslutade fakultetsstyrelsen att fördelningen av forskningsanslagen skulle ses
över under 2021, för att tas in i resursfördelning 2022. Den nya fakultetsledningen,
som tillträdde i juli 2021, ser positivt på en sådan översyn men menar att den
behöver skjutas fram. Fakultetsledningen ämnar återkomma till frågan under 2022
efter dialog i dekanrådet.

Medel till riktade satsningar inom forskning 2022-2023
De medel som inte fördelas till institutionerna och IAC – 2 mnkr – fördelas till
riktade satsningar inom forskning och forskarutbildning. Kostnader som inte ryms
inom dessa 2 mnkr kommer att finansieras med kapital från tidigare år.
Fördelningen av dessa medel sker i enlighet med fakultetens strategiska plan för
forskning och forskarutbildning, som anger att ”fördelningen av nya fakultetsmedel
ska beaktas utifrån strategiska målsättningar”. Fördelningen bygger också på
rekommendationer från den bedömmarpanel som granskade konstnärliga fakulteten i
universitetets forskningsutvärdering RQ20. Utvärderingen förhöll 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.
Dessutom identifierade forskningsmiljöerna själva styrkor, svagheter och
utvecklingsmöjligheter som de sedan fått återkoppling på av de externa granskarna.
Fokus var inte på att enbart upprätthålla miniminivåer av kvalitetsarbete, utan på vad
som möjliggör forskning på högsta internationella nivå. Panelens rekommendationer
följs upp årligen.
Vicedekan för forskning och samverkan
Bedömarpanelen i RQ20 lämnade en rekommendation att konstnärliga fakultetens
ledning borde stärkas upp med en vicedekan för forskning. Fakultetsstyrelsen
beslutade att i resursfördelning 2021 reservera 650 tkr för en sådan funktion, som
uppgår till max 50%. Funktionen, som ska bemannas av en disputerad person anställd
vid fakulteten, inrättades på prov under tre års tid och skulle sedan utvärderas. Posten
besattes under 2021 men en vakans uppstod redan efter 6 månader.
Enligt fakultetens delegationsordning är det dekan som beslutar om vicedekan, men
fakultetsstyrelsen som inrättar uppdrag som vicedekan/er och beslutar om uppdragets
omfattning samt om uppdragstilläggets storlek. Dekan har för avsikt att bemanna
posten på nytt, och att bredda uppdraget till att också inbegripa samverkan. I
kommande arbete med profilområden, som universitetet under 2022 kommer att
besluta om, är forskning och samverkan två viktiga aspekter, varför detta också blir
vicedekanens ansvarsområden. Omfattningen ska vara 50% och gälla till och med
2023-12-31. Kostnad för vicedekan, avseende lön och uppdragstillägg, uppgår till 720
tkr.
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Utveckla möjligheterna till forskning över doktorandstudie-nivå
Både i RQ20-sammanhang och i Fakultetsrådet för forskarutbildningsfrågor har det
diskuterats ett behov av att utveckla möjligheterna till forskning över
doktorandstudie-nivå. Det har uttryckts behov av postdoktor-tjänster. För att minska
problemet med alltför små forskningsmiljöer, något som RQ20-panelen pekade ut
som en svaghet, är det önskvärt att ha möjlighet till flera postdoktor-tjänster
pågående samtidigt.
En postdoktor-anställning är en tidsbegränsad meriteringsanställning som pågår på
heltid under två år, där den anställde i huvudsak ska bedriva forskning. Även
undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.
Med postdoktor avses en arbetstagare som har avlagt doktorsexamen eller har en
utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen
högst tre år före ansökningstidens utgång. En person som anställs som postdoktor
ska ha god förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig
verksamhet, av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. 4
Denna fråga har diskuterats i dekanrådet, och man har där enats om en modell att
fakulteten gemensamt ska finansiera postdoktoranställningar enligt följande:
- 2022: 2 postdoktorer, kostnad 1 530 tkr. Dessa anställs vid Teaterhögskolan
och Konsthögskolan.
- 2023: 3 postdoktorer, varav en nyanställd som anställs på Musikhögskolan,
kostnad 2 250 tkr.
- 2024: 1 postdoktor, kostnad 750 tkr.
Medel för ovanstående kostnader reserveras i forskningsanslaget. Dessutom används
kapital från forskningsanslaget för denna satsning. Det är möjligt för institutionerna
att tillföra egna medel för att kunna utöka antalet postdoktor-tjänster.
En ambition med denna satsning är att skapa mer robusta forskningsmiljöer och ökad
samverkan mellan institutionerna. Därför ska en viss tid i varje postdoktors tjänst
reserveras för samverkan inom fakulteten.
Ökad synlighet av fakultetens forskning
Fakultetsstyrelsen beslutade i resursfördelning 2021 att reservera medel för att öka
synligheten av fakultetens forskning. Medel reserverades för att etablera en plattform
för synliggörande av forskningen, som kan inkludera andra format än det tryckta
(exempelvis audiopapers och performance lectures). Dekan har utsett en redaktör
och en redaktörsgrupp, med representation från hela fakulteten, vars uppdrag är att
förverkliga idéerna om ARTS. Plattformen, som går under arbetsnamnet ARTS –
Arts Research Teaching Studies – ska med redaktörsgruppens arbete etableras under
2022 För detta ändamål finns 200 tkr/år avsatt för kommande två år.
Projekt för översyn avseende behov inom området stöd till forskning
Konstnärliga fakultetens forskning har en väldigt liten andel extern finansiering, och
det är få av fakultetens forskare som deltar i nationella eller internationella
forskningsprojekt. Skälen till detta kan vara flera, det är till exempel känt att flera av
4

Enligt kapitel 4.3.7 i Lunds universitets anställningsordning
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lundsuniversitets-anstallningsordning-201215.pdf
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de stora forskningsfinansiärerna som Vetenskapsrådet, Vinnova eller
Wallenbergstiftelserna inte finansierar konstnärlig forskning. Dock finns det troligen
potential att öka deltagandet i forskningsprojekt utanför fakultetens gränser, och
därigenom öka andelen externa medel. För att utröna vilka behov som finns inom
fakulteten för att detta ska bli verklighet, reserveras 300 tkr för ett projekt. Syftet
med projektet är att undersöka vilka behov som finns inom fakulteten avseende stöd
till forskning och stöd i arbetet med att ansöka om externfinansiering av forskning.
Projektet placeras på fakultetskansliet. Projektet ska pågå under 2022 och
avrapporteras till KFS hösten 2022.
Stimuleringsbidrag till lärare och forskare
En ytterligare satsning för att bygga starka forskningsmiljöer är en satsning på
stimulansbidrag till forskare. Syftet är att uppmuntra och stimulera arbete, under en
begränsad och avsatt tid, med forskningsansökningar, att färdigställa artiklar, projekt
eller annat vetenskapligt och/eller konstnärligt material som kan ligga till grund för
befordringar eller annan typ av meritering som stärker forskare och lärares
vetenskapliga och konstnärliga kompetens. Detta sker genom att 760 tkr reserveras i
resursfördelning 2022. Medlen kan sökas av anställda lärare och forskare vid
fakulteten i enlighet med riktlinjer som utarbetas av dekan i dialog med prefekterna.
Beslut om fördelning av medlen fattas av FFU-nämnden.
Om medlen inte har förbrukats, eller det finns medel kvar, överförs dessa medel
varje år till posten samfinansiering, se nedan. Inför resursfördelning 2023 utvärderas
denna satsning.
Samfinansiering som stimulansmedel för att öka andelen externa medel
Då det är en strategisk målsättning att öka andelen externa medel, reserveras 500 tkr
för samfinansiering vid ansökan av externa bidrag. Detta görs som en åtgärd för att
arbeta med rekommendationerna i RQ20-panelen, under en period av två år. Medlen,
som tas av det fakultetsgemensamma myndighetskapitalet, kan sökas av institutionen
genom prefekt, i enlighet med riktlinjer som utarbetas av dekan i dialog med
prefekterna. Beslut om fördelning av medlen fattas av FFU-nämnden.
Inför resursfördelning 2024 utvärderas denna satsning.
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Summering av riktade satsningar inom forskning 2022-2023
Satsningar 2022

Bud

Anslag, forskning (WAF-komp)

2 000

2 st. postdoktjänster 2022

-1 530

Vicedekan för forskning och samverkan

-720

Stimulansmedel för färdigställande av forskn.projekt

-760

Projekt framtida stöd till forskning

-300

ARTS

-200

Samfinansieringsstöd

-500

Summa satsningar 2022

-4 010

Netto, finansieras m mynd.kap

-2 010

Summering av fördelning av forskningsanslaget

Resursfördelning forskning 2022

Kansli K

IAC

Fördelningsbaser

Ramtilldelning 2021
Pris- och löneomräkning
Permanent förstärkn. Forskn.sanslag
Campus Helsingborg
Justering motsv WAF-komp
Summa tilldelning 2022

1 923
0
0
77
2 000

Tabell: Resursfördelning forskning 2022

Musikhögskolan Teaterhögskolan Konsthögskolan Fakulteten
8,01%

46,85%

25,08%

20,06%

100%

5 315
34
25
2
-5
5 370

17 693
196
143
13
-36
18 009

6 892
105
77
7
-19
7 061

7 413
84
61
5
-15
7 548

39 236
419
306
27
1
39 989
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Samlokalisering
Redan 2016 beslutade fakultetsstyrelsen om ett projekt för att samlokalisera
fakultetens olika verksamheter. Arbetet har sedan dess pågått för att hitta möjlig
lokalitet i Malmö, och för att ta fram verksamhetsbeskrivning och vision för det
framtida campuset. 2019 beslutade fakultetsstyrelsen att ett framtida konstnärligt
campus ska placeras inom Varvsstaden i det gamla Kockums-området.

Lokalkostnadsökningarna kommer att bli större än vad fakulteten själv kan bära med
hjälp av universitetsstyrelsens tidigare löfte, trots beräknade effektiviseringsvinster
och externa bidrag. Fakultetsledningen har kontinuerligt fört dialog med Lunds
universitets ledning om projektet och förutsättningarna för finansiering. Detta har
bland annat lett fram till universitetsstyrelsens beslut att tillföra upp till 10 mnkr av
gemensamma medel utöver tidigare löfte (2025 års penningvärde), för att säkra upp
framtida hyreskostnader.
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

Projektet följer LU Byggnads byggprocess, och under 2021 har fokus legat på att
utreda olika lokallösningar och sedan på den så kallade förstudien (arkitektskiss),
samt på att enas om en projektorganisation som är ändamålsenlig och effektiv och
som tillåter brett deltagande och förankring.
Under 2022 kommer projektet gå in i den så kallade programhandlings-fasen.
Programhandling innebär i korthet att lokalen ritas upp så att rätt rum är på rätt plats
med rätt funktion. Detta innebär bland annat att projektet på en mer detaljerad nivå
än tidigare kommer titta såväl på själva byggnaderna som på övergripande möblering
och utrustning i t.ex. studiemiljöer, lärosalar och bibliotek. I samband med detta
kommer arbetsgrupper aktiveras för att närmare studera frågor som akustik,
bibliotek, inredning och utrustning. Under processen kommer såväl studenter som
anställda att bjudas in för att vara delaktiga. Fakultetsstyrelsen tar alla övergripande
och avgörande beslut om projektet såsom ekonomiska ramar, omfattning etc.
Fakultetsstyrelsen delegerar löpande beslut till styrgruppen inom givna ramar.
Styrelsen hålls löpande informerade av dekan om hur projektet fortskrider.
För 2022 reserveras 820 tkr av fakultetsgemensamt myndighetskapital som ligger på
kansliet för kostnader kopplade till samlokaliseringsprojektet. Dessa används till:
- Lönekostnad projektledare 75%
- Lönekostnad projektkoordinator 25% i 6 månader
- Lönekostnad projektsekreterare 20% i 5 månader
Dessutom reserveras 180 tkr för eventuella konsultkostnader. Beslut om användning
av dessa fattas av dekan, efter hörande av projektets styrgrupp.

Gemensamma kostnader
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För att kärnverksamheten ska fungera behövs stödverksamhet. Stödverksamheten
finns på institutions-, fakultets- 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 stödverksamhetens
kostnader. Fördelning av stödverksamhetens kostnader 2022 till utbildning och
forskning görs med fördelningsbasen lön och drift för perioden 2020-07-01 till 202106-30. Uppgift om fördelningen av universitets- och fakultetsgemensamma
kostnader hämtas från budgetverktyget EOS i samband med totalbudgetarbetet.

Universitetsgemensamma kostnader
De universitetsgemensamma kostnaderna 2022 uppgår totalt till 738 mnkr.
Konstnärliga fakultetens andel av de universitetsgemensamma kostnaderna är 22
mnkr, varav 18,8 mnkr inom utbildningsverksamheten och 3,2 mnkr inom
forskningsverksamheten.

Fakultetsgemensamma kostnader
Fakultetskansliets totala kostnader uppgår till 13 500 tkr. De totala
fakultetsgemensamma kostnaderna, efter avdrag för intäkter och satsningar för år
2022 uppgår till 11 280 tkr.
Fakultetskansliets nettokostnader inkl. ev. avdrag utgör fakultetsgemensamma
kostnader. Innan fördelningen av kostnaderna ut till institutionerna och IAC, görs
avdrag enligt följande:
- Strategiska satsningar inom forskningsanslaget 2022-2023: 4 010 tkr
- Projektledare samlokalisering: 820 tkr
- Kostnader för repatriering för avgående prefekt vid Musikhögskolan: 66 tkr 5
Utöver ovanstående satsningar, finns det 500 tkr för samfinansieringsstöd till
institutionerna för 2022. Ersättning kommer att utgå när projekten är aktuella hos
institutioner och finansiering kommer att göras med gemensamt myndighetskapital.
är dessa avdrag är gjorda blir de totala fakultetsgemensamma kostnaderna 11 280
tkr. De fakultetsgemensamma kostnaderna består av:
- Kostnader för kansliets personal: 9 500 tkr
o Varav fakultetsledning (styrelsearvoden och uppdragstillägg): 4 260 tkr
o Varav medel till SKFM för att delfinansiera språkrörs-posten: 80 tkr
- Lokalkostnader: 756 tkr
- Driftskostnader: 3 225 tkr
o Varav tryckningsbidrag avhandlingar: 80 tkr
o Varav doktoranders deltagande i obligatorisk etikkurs: 40 tkr
o Varav kostnader sakkunniga: 180 tkr
o Disputationer: 180 tkr 6
- Avskrivningar: 20 tkr

5

Ersättning för lönekostnaden för den tidsperiod repatrieringen ska ske ska enligt
universitetets Föreskrifter för ledningsuppdrag bekostas av fakultet. Kvarstår 1 månad.
6
Kostnader för tryckning av avhandlingar, kursdeltagande, sakkunniga, disputationer är
preliminära och kan justeras upp eller ner utifrån utfall.
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Summering av gemensamma kostnader
Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2022
Universitetsgemensamma kostnader (inkl Campus Hbg) -utbildning
Universitetsgemensamma kostnader (inkl Campus Hbg) -forskning
CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) utbildning
CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät)forskning
Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) utbildn
Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) forskn
Fakultetsgemensamma kostnader - utbildning
Fakultetsgemensamma kostnader - forskning
Summa universitets- och fakultetsgemensamt 2022
Tabell: Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

IAC

Musik- Teater- KonstSUMMA
högskolan högskolan högskolan
0
12 207
2 972
2 493 17 672
234
1 368
732
585
2 919
0
8

219
50

53
27

45
21

317
106

0
20

555
116

135
62

113
50

804
248

0
206
468

6 016
1 204
21 735

1 465
645
6 091

1 229
516
5 052

8 709
2 571
33 346

Personal, jämställdhet och arbetsmiljö
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Enligt LUs resursfördelningsbeslut ska universitetets fakulteter i respektive
budgetbeslut avseende år 2022 inkludera förslag som innebär att universitetet
uppfyller de krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-,
arbetsmiljö-, och kompetensutvecklingsplaner. Detta uppdrag har givits till
fakulteterna under flera år och har nu blivit en inarbetad del i institutionernas
budgetarbete.
Arbetet med jämställdhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor är av stort intresse på
fakulteten, vilket märkts både genom fakultetsgemensamma satsningar som
jämlikhetsprojekt 2020-2021, tema medarbetarskap, insatser för att stärka
arbetsmiljön på Musikhögskolan, fakultetsövergripande satsningar på ledarskap,
liksom institutionernas arbete inom dessa teman.
Under 2021 har det vid alla institutioner samt vid IAC och kansliet inrättats
jämlikhetsnämnder. Nu arbetar fakultetens lokala skyddskommitté med att prioritera
bland de åtgärdsförslag som lämnades i jämlikhetsprojektet.
För arbete inom områdena arbetsmiljö och jämställdhet reserveras 350 tkr, fördelat
enligt nedan:
- Tema medarbetarskap: 100 tkr
- Arbetsmiljöutredningar: 200 tkr
- Jämställdhetsarbete: 50 tkr
Fakultetsstyrelsen delegerar till dekan att förfoga över dessa medel.
Det uppdras åt institutionerna och IAC att synliggöra satsningar på
kompetensutveckling, jämställdhet och arbetsmiljö i sina budgetar. Detta inkluderar
satsningar inom Högskolepedagogisk utbildning (HPU).

Bakgrund
I enlighet med dekanbeslut 2021-06-23 har Musikhögskolan en interimistisk ledning som består av en
tf prefekt (70%), en tf biträdande prefekt (40%) och en tf studierektor (40%). Perioden för dessa tfuppdrag är 2021-07-01–2022-06-30. Vid institutionsstyrelsens sammanträde 2021-10-20
diskuterades hur ledningsfunktionen ska bemannas efter den intermistiska perioden är slut. Styrelsen
beslutade att ett val ska genomföras och att valberedningen gavs i uppdrag att ta fram förslag till
prefekt och ställföreträdande prefekt att utses för kvarvarande mandatperiod 2022-07-01 - - 202312-31.
Förslag till beslut
Tf prefekt vill, efter dialog med ledningsgruppen på Musikhögskolan och med fakultetsledningen,
lyfta frågan om ledningskonstellation resterande del av mandatperioden. Den modell som varit
gällande under den interimistiska perioden – en ledningsgrupp bestående av tre personer – har visat
sig vara en styrka. Det har medfört ökad förankring och minskad sårbarhet, att beslut som fattats
blivit väl avvägda då de har föregåtts av dialog mellan tre utsedda ledningspersoner, vilket bidragit
till ökad kvalitet. En annan viktig faktor är att en ledningskonstellation bestående av tre personer har
bidragit till en bredare representativitet av Musikhögskolans olika delar. Därför vill tf prefekt föreslå
institutionsstyrelsen om att denna modell ska gälla mandatperioden ut. Styrelsen förslås besluta att:
-

Utrymme ska finnas i budget 2022-2023 för en ledningskonstellation bestående av prefekt 70
%, biträdande prefekt 40% och studierektor 40%.
Ge valberedningen i uppdrag att även ta fram förslag till biträdande prefekt att utses för
kvarvarande mandatperiod 2022-07-01 - - 2023-12-31.
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UNIVERSITET

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter
Karin Johansson
Johanna Antonsson
Lena Ekman Frisk
David Hansson
Anders Johnsson
Rebecka Lassbo
Anders Ljungar-Chapelon
Åse Lugner
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Markus Tullberg

Ordförande
Studeranderepresentant, doktorander
Lärare
Lärare
Lärare
Övriga anställda
Lärare
Övriga anställda
Lärare
Lärare

Övriga närvarande:
Hans Hellsten
Annette Bennvid
Jenny Svensson

Tf ställföreträdande prefekt
Ekonom,§ 7 c
Mötessekreterare

Frånvarande:
Vakant
Vakant

Studeranderepresentant, ML
Studeranderepresentant, Mu/Ky

Nr
&
1

Ärende, bilagor

Beslut, föredragande

Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Markus Tullberg.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes efter att punkten om information från
fakulteten ströks.

4

Ärende 1 (dnr STYR 2021/2229):
Prefektfunktionen.

Hans Hellsten föredrog ärendet och informerade om att nuvarande interimistiska beslut om institutionens ledningsfunktioner
gäller till och med 2022-06-30. Beslut ska fattas om vilken process som ska användas för att utse prefekt och ställföreträdande
prefekt under resterande mandatperiod fram till 2023-12-31.
Hellsten informerade om att det finns två alternativ att välja melIan dels extern rekrytering, dels valförfarande. Ledamöterna
lämnade synpunkter och efter diskussion framkom att styrelsen
var enig om att alternativet val förordas.
Beslut
Institutionsstyrelsen beslutade att ett val ska genomföras och att
valberedningen ges i uppdrag att ta fram förslag till prefekt och
ställföreträdande prefekt att utses för kvarvarande mandatperiod
2022-07-01 - - 2023-12-31.

1

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

Ärende, bilagor

5

Ärende 2 (dnr STYR 2021/1862):
Ledamöter i jämlikhetsnämnd.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-20

2

Beslut, föredragande

Ordförande informerade om ärendet. Vid förra mötet fattades beslut om att inrätta en jämlikhetsnämnd. Utseende av ledamöter
och utformning av nämnden beslutas av institutionsstyrelsen.
Till dagens möte finns inget underlag att ta ställning till.
Beslut
Ärendet bordläggs och tas upp på nästa möte.

6

Ärende 3 (dnr STYR 2021/2210):
Nya ledamöter i Körcentrum Syds
styrelse.

Lena Ekman Frisk föredrog ärendet. Valberedningen utgörs av
Karin Johansson, Lena Ekman Frisk och Ulrika Emanuelsson.
I styrelsen ingår sedan tidigare Gerd Roman Hall, producent vid
Musik i Syd, Staffan Paulson, lärare vid Lars-Erik Larsson gymnasiet, Lena Ekman Frisk, lärare vid MHM, Karin Johansson,
prefekt MHM samt föredragande Ulrika Emanuelsson, föreståndare och Sara Wilen, producent. Studentrepresentanter är inte utsedda än.
Valberedningens förslag till nya ledamöter i Körcentrum Syds
styrelse var:
- Frida Johansson, student vid Musiklärarutbildningen med körinriktning,
- Ellinor Fryklund, representant för det fria musiklivet,
- Robert Bennesh domkyrkoorganist i Lunds domkyrka.
Beslut
Institutionsstyrelsen beslutade att som nya ledamöter i Körcentrum Syds styrelse utse Frida Johansson, Ellinor Fryklund och
Robert Bennesh.

7

MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Information om samlokalisermgen.

a) Ordförande informerade att Dragan Buvac inte kunde närvara då styrgruppen för samlokaliseringen och institutionsstyrelsen låg på samma mötestid. Bilden över projektorganisation och tidsplan som presenterades vid förra institutionsstyrelsen visades på nytt. Den 24 november ska arkitekterna presentera resultatet av förstudien. Därefter
skickas den ut på remiss i verksamheten.

b) Tertialbokslut och prognos.

b) Annette Bennvid informerade om tertial bokslutet för perioden januari till augusti och helårsprognosen gjord utifrån periodens utfall.
Prognosen för 2021 visar på ett beräknat positivt resultat
med 4,4 mkr. Avvikelsen ligger till största delen på intäktssidan med 5,7 mkr högre intäkter än budgeterat. Det

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

Ärende, bilagor

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

3

2021-10-20

Beslut, föredragande

är främst regeringens satsningar på sommarkurser, studiechansen, och övningsskolor som tillkommit, men även
interna medel från Lunds universitet för att täcka kostnader för ny ledningsstruktur och arbetsmiljöarbete ingår i
de ökade intäkterna.
På kostnadssidan ligger prognosen 1,3 mkr högre än budget och avvikelsen avser personalkostnader. Det är högre
lönekostnader då lärarna har högre sysselsättningsgrad än
budgeterat, den löpande semesterkostnaden har ökat och
doktoranderna har tjänstgjort i högre omfattning än beräknat i budget. På grund av pandemin ligger driftkostnaderna lägre, men de beräknas öka under årets sista kvartal.
För 2021 beräknas ett positivt resultat med ca 4,4 mkr.
Detta innebär ett ökat myndighetskapital. Vid bokslutet
2020 blev myndighetskapitalet positivt för första gången
på 10 år.
c) Information från prefekt.

c) Ordförande hälsade de nya ledamöterna, Markus Tullberg och David Hansson särskilt välkomna.
- Ordförande gav en introduktion till skriften "Handbok
för ledamöter och sekreterare i högskoleorgan". Den delades ut till närvarande i X209 samt mejlades ut efter mötet till samtliga ledamöter.
- Vid personalmötet 27 oktober kommer en mer fyllig information kring samlokaliseringen att presenteras.
- Jullunch för anställda planeras den 16 december. Eventuellt kan den förläggas till de nya lokalerna i Varvsstaden.
- Diskussion kring hur närvaron vid beslutsmöten ska ske
när ledamöter deltar via Zoom. Frågan tas upp som
ärende vid nästa institutionsstyrelsemöte.

d) Information om strategisk
plan.

d) Hans Hellsten informerade om att arbetet med den strategiska planen pågår och visade ett förslag på struktur och
exempel över vilka frågor som kan ingå. Den strategiska
planen föreslås vara kortfattad medan delstrategier och
handlingsplaner blir mer omfattande. Förslaget ska vara
klart i december och skickas sedan ut på remiss under våren 2022.
Lund universitets strategiska plan omfattar perioden
2017 - 2026 och Konstnärliga fakultetens 2018 - 2022.

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

Ärende, bilagor

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-20

4

Beslut, föredragande

Det konstaterades att det i nuläget är svårt att få studentrepresentanter till styrelser och nämnder. Musikhögskolan har påbörjat ett arbete med nya kanaler mot studentema. En översyn kring eventuell arvodering diskuteras
också. Det är bra om alla ledamöter i institutionsstyrelsen
kan sprida information till sina studenter om vikten av att
vara representerade i olika organ.
8

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll, 2021-09-15, bilaga 7 a.

a) Protokollet lades till handlingarna.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky, 2021-09-15,
bilaga 7 b.

b) Protokollet lades till handlingarna.

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML, 2021-09-15, bilaga 7 c.

c) Protokollet lades till handlingarna.
Prefekt har fått fråga från ordförande i UN-ML kring beslut om
projektledning kring samlokaliseringen. Institutionsstyrelsen uppdrar till prefekt att besvara frågan.
Framöver kan frågor om institutionsstyrelsen protokoll tas upp un
der övriga frågor.

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen, 2021-09-29, bilaga 7 d.

d) Protokollet lades till handlingarna.
Det noterades att de tre ärendena från Musikhögskolan om prövning för befordran till anställning som universitetslektor har bevil
jats.
De anställda kan gå vidare och ansöka om befordran som handläggs av fakultetskansliet och bereds av Lärarförslagsnämnden.
Sakkunniga utses av dekan på förslag från prefekt. Beslut om anställning som universitetslektor fattas av dekan.

9

10

Jämlikhet/ Arbetsmiljö/Hållbar utveckling

Inget togs upp under punkten.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade och tackade för mötet.
Kommande mötesdatum under höstterminen 2021 är den 1 december. Ett extrainsatt möte under december kan behövas, då

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Ärende, bilagor

Beslut, föredragande

bland annat remiss om samlokaliseringen tas upp.
Personalmötet den 1 december är inställt.

Vid protokollet

Justerat

Karin Johansson

Markus Tullberg
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MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd

Närvarande ledamöter:
Julia Ekström
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Peter Nilsson

Studeranderepresentant
Lärare, ordförande
Lärare
Lärare

Övriga:
Ola Elleström
Mattias Hjorth
Lars Härstedt Salmonson

Mötessekreterare
Utbildningschef, föredragande
Utbildningschef, föredragande

Frånvarande:
Marika Fältskog
Gustav Melander

Lärare
Lärare

Ärende etc.

Beslut, diskussion etc.

1

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Ann-Sofi Härstedt.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt utskick.

4

Föregående protokoll Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd, 15/9
https://tinyurl.com/mckkxmrv

Protokollet lades till handlingarna.

5

Föregående protokoll Institutionsstyrelsen, 15/9
https://tinyurl.com/3672c6ux

Protokollet lades till handlingarna. Det påpekades
att användandet av förkortningen UN för
utbildningsnämnderna på såväl LU centralt som på
Musikhögskolan medför viss förvirring.

6

Protokoll från Nämnden för Jämlikhet, mångfald
och likabehandling

Den tidigare Nämnden för Jämlikhet, mångfald
och likabehandling är nedlagd, då
Institutionsstyrelsen beslutat att inrätta en ny
jämlikhetsnämnd, direkt underställd IS, enligt
direktiv från LU.

7

Studeranderepresentant informerar

Musik som yrke, termin 5 på kandidatprogrammet,
diskuterades. Studenter har påpekat att innehållet i
kursen inte är vad som förväntas utifrån
kursplanen. Likaså har kompositions-studenter
framfört att ergonomi inte är helt relevant för dem
i förhållande till kursens omfattning på
programmet. Det har också framförts förslag på att
Musik som yrke skulle kunna ligga tidigare i
utbildningen.

Nr

En översyn av kursinnehåll och kursplan bör göras
så dessa stämmer bättre överens.

Utbildningsledningen håller i frågan och
involverar lärare och studenter i processen.
8

Ärende 1:
Kursutbud, läsåret 22/23 (inkl. sommar 2022)

Uppdaterat förslag delades ut vid mötet. Nya
förslag till kurser och förändringar av befintliga
kurser diskuterades och förslaget justerades något.
Beslut:
Beslut enligt bilaga. UN delegerar beslut rörande
fristående kurser i extern samverkan för 2022/23
till utbildningsledningen. Utbildningsledningen gör
bedömningen om rimliga förutsättningar finns för
genomförande (ekonomiska förutsättningar,
personalresurser, kringkostnader, antal deltagare,
avtal med externa aktörer, tillstånd för antagning
m.m.). UN delegerar också färdigställandet av
kursplaner och kurstitlar för nya fristående kurser
till utbildningsledningen i samråd med UN:s
ordförande.
Det har kommit in några förslag på nya kurser från
lärarhåll. En del av dessa finns inte med i UN:s
förslag/beslut då det i nuläget är oklart om de har
tillräcklig vetenskaplig förankring. Utbildningsledningen uppdrogs att titta vidare på de
förutsättningar som gäller för fristående kurser.

9

Ärende 2:
Antagningsprov, genomförande

Mattias Hjorth föredragande. Ärendet gäller
huruvida antagningsproven 2022 ska genomföras
digitalt, på plats på MHM eller som en
kombination därav.
För kandidatprogrammen föreslås ett digitalt första
spelprov och andra spelprovet på plats på MHM.
MT- och pianoprov görs på plats.
För masterprogrammen föreslås som tidigare
endast ett spelprov och detta ska genomföras
digitalt. Detta gäller samtliga studenter, även de
som tidigare gått kandidatprogram på MHM.
Några programinriktningar kan komma att behöva
undantag från ovanstående förslag.
Beslut: enligt förslag. I beslutet ingår delegation
till MuKy:s utbildningsledning att avgöra vilka
inriktningar som bör göras på annat sätt.

10

Ärende 3:
Gästprofessor, Hedda Andersson-stiftelsen

Hedda Andersson-stiftelsen utlyser ansökan om
professorsmedel för finansiering av gästprofessorer
av underrepresenterat kön. Förordnandet gäller för
max 5 år. Med anledning av pensionsavgång har
behov uppstått att stärka pianoområdet på musikerutbildningarna och förslaget är att musikerutbildningarna ansöker om dessa medel. Länk till
utlysningen: https://tinyurl.com/5mbxajjv
Beslut: UN tillstyrker att gå vidare med processen
att anställa en gästprofessor i piano.

11

Information/meddelanden/diskussion
-

-

12

Individuell studiegång, diskussion
Regler för ljudupptagning, fotografering och
filmning i samband med
undervisningssituationer

Övriga ärenden

Individuell studiegång, diskussion:
Diskussionen ajourneras till kommande möte.
Regler för ljudupptagning, fotografering och
filmning i samband med undervisningssituationer:
Det finns ett dokument som tydliggör dessa frågor.
Länk: httgs://tinyurl.com/4uhs9n67
Som en fortsättning på diskussionen om fristående
kurser (§8) påpekades att processen hur nya kurser
etableras kan uppfattas som otydlig.
Processen kring etablering av nya kurser, datum
som gäller för olika delar av processen m.m., bör
tydliggöras och eventuellt kommenteras på
kommande lärarmöte.

13

Mötets avslutande

Ordförande Daniel Hjorth avslutade mötet.

Vid protokollet
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Ola Elleström

Daniel Hjorth

....

Ann-Sofi Härstedt
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MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

NÄRVARANDE
Mattias Frisk
Lars Andersson
Joakim Barfalk
Anna Houmann
Erik Berndalen
Thea Lundbäck
Sixten Bergman
Elin Wikström
Sara Engblom

Ordförande
Föredragande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Föredragande, punkt 1
Studentrepresentant
Suppleant
Sekreterare

FRÅNVARANDE
Almaz Yebio
Magnus Ericsson
Lave Becker

Ledamot
Föredragande
Stud e ntre presenta nt

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

Justering

Elin Wikström utsågs till justerare.

Föregående protokoll UN

MaFr redogör för diskussion med prefekt angående att
UN ställer frågor till IS via protokollet, vilket prefekt
menar att vi kan. Protokollet lades till handlingarna.

Föregående protokoll IS

Kommentar kring punkt 4b, ny rättighetslista. I
protokollet står att det går att göra undantag från listan
som har gått ut på remiss, vad är det för remiss som gått
ut samt vad gäller undantaget?
Punkt 4d, UN undrar om MaEr, som nu är studierektor på
40%, ska ersättas i kansliet på denna omfattning?
Vidare står under samma punkt att ny prefekt kan
rekryteras eller väljas, ledamöter i IS ombeds ta emot
synpunkter från kollegor. UN undrar om det är kollegiets
synpunkter som ska ligga till grund för hur ny prefekt ska
tillsättas? UN påtalar vikten med transparans med tanke
på det som hände vid förra prefekt-tillsättningen.
Protokollet lades till handlingarna.

UN/ML PROTOKOLL nr 2 2021-10-20

ÄRENDEN
1.

Utbud Fristående kurser 22/23
bil.1

Thlu går igenom bilagan. Kursen KUSE36 Att iscensätta
tvärkonstnärligt lärande, diskuteras, LeHa är osäker på om
denna ska ges nästa läsår. UN ger LeHa förtroende att ta
beslut alt. ändra kursen. I kursen MUHP62, Att leda
kvalitetsutveckling och kollegialt lärande ska kursansvarig
ändras till AnHn. MUHF53 Tangoorkester utgår enligt
kursansvarigas önskemål.
ML har fått in pengar för sommarkurser så LaAn flaggar
för att det kan tillkomma fler sommarkurser. UN beslutar
enligt bilaga.

2.

Kursplaner, bil. 2

Följande kursplaner bifalles med språkliga förändringar;
MUHG59 En musikalisk kanon - betydande tonsättare inom
jazz och klassisk musik
MUHG60 Damkör I

3.

Ny behörighet till MUHF92, bil. 3

Behörigheten i kursplanen MUHF92
Arrangering/komposition fördjupning ändras enligt bilaga,
kursen får ny kurskod; MUHF89.

IN FORMATION/DISKUSSION
1.

Ekonomiutbildning

LaAn går igenom universitetsekonomi. Genomgången
filmas och kan ses igen vid behov. Filmen kommer att
ligga i UN's nya canvasyta.

2.

Strategi för befordringar

Ärendet bordläggs till nästa UN.

3.

Sex och samlevnad

De studenter som startade ht21 ska ha sex och
samlevnad i sin utbildning. Det är relevant att ta beslut
inom snar framtid i vilken kurs momentet ska in, eftersom
vi nu gör om utbildningsstrukturen. AnHn får i uppdrag
att titta på var momentet kan placeras i utbildningen.

4.

Kandidatutbildning i
musikproduktion, bil. 4

LaAn och JoBa har haft ett möte med MuKy och frågan
som diskuteras just nu är var en kandidatutbildning i
musikproduktion ska placeras, som en konstnärlig
kandidatexamen eller inom musikpedagogik. UN tar
beslut i nästa UN.

ÖVRIGT

UN/ML PROTOKOLL nr 2 2021-10-20

1.

Kursplanearbetet

Frågan bordläggs tillsvidare.

2.

Remiss-svar Professionsprogram

Professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer
innebär att det ska finnas ett kompetensutvecklingsprogram samt olika meriteringsnivåer för lärare inom
grund-och gymnasieskolan. LU är remissinstans och ML
har varit delaktig i svaret till regeringen som rektor vid LU
ska signera. Remissvaret kommer att skickas ut till nästa
UN-möte för kännedom.

Mötet avslutades

Vid protokollet

(----,. C)
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~~~Sara Engblom

Justeras

i~
Mattias Frisk

Elin Wisktröm

Kurskod

Kurs

MUHN44 Akademiskt skrivande
MUHF87 Arabiska rytmer
MUH89 Arr/komp fördjupning
Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande (Lena är tveksam,
bör diskuteras i UN. Bör i så fall läsas ihop med VFU3, 3
KUSE36 hp=15hp)
MUHP62 Att leda kvalitetsutveckling & kollegialt lärande
MUHN71 Avancerad ensemblesång vid Odeum
MUHG20 Brassundervisning - sommarkurs
MUHG22 Brassundervisning II - sommarkurs
MUHG67 Complete Vocal Technique
MUHG69 Complete Vocal Technique forts.
MUHG60 Damkör I
MUHF22 Damkör II
MUHF23 Damkör III
MUHF24 Damkör IV
Den medvetne Körsångaren - distanskurs i gehör och
MUHG17 musiklära för körsångare
MUHF76 Digital Musikproduktion 1-16
MUHF76 Digital Musikproduktion 1-16 VT
KUSE52 Digitala verktyg för konstnärligt lärande, distans
MUHG34 Distanskurs i musiklära & Gehör II Ht/Vt
MUHG43 Distanskurs i musiklära & Gehör III Ht/Vt
MUHG32 Distanskurs i musiklära & Gehör, Ht/Vt/St
MUHG32 Distanskurs i Musiklära och Gehör sommarkurs
KUSE15 En kulturskola för alla
En musikalisk kanon - de 20 mest betydande tonsättarna genom
MUHG59 tiderna inom klassisk musik och jazz

MUHG23
MUHG14
MUHG16
MUHG66
MUHG64
MUHG77
MUHN65
MUHF56

Ensemblemusicerande vid Odeum
Ensemblemusicerande vid Odeum II
Ensemblemusicerande vid Odeum III
Estill voice-training, forts.kurs
Estill voice-training, intro-kurs
Folk- och världsmusikensemble
Forskningsmetodik och uppsatsskrivande
Gehör grund/preparand

Skickat
info till Poäng/ Sökande
K-a
kurs 210420

Antal m.
prio 1-3

Prio 1- Beh. Sök Antagna
intervall 210601 210810

7,5
7,5
7,5

grp.stl
HT Hst VT hst Lärare

Ant.tal

Anna Houmann
28

12
15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
16
15

Stefan Glave

20

0

Håkan Andersson

0

Klivet

6

8

Pernilla Grahn

10

Patrik Andersson

10

0,0

Maria B Gruvstedt

3,0

Maria B Gruvstedt

5
5

15

A Hamnede / M Veldre

18

8

A Hamnede / M Veldre

18

6

Lena Ekman Frisk

10

8

Lena Ekman Frisk

5

4

Lena Ekman Frisk

6

0

Lena Ekman Frisk

0

Björn R / Mats P
46

Martin H

24

60

14

Martin H

12

12

Mattias Frisk

2
7,5
7,5
7,5
7,5

80

Carl-Axel / Björn R

80

93

Carl-Axel / Björn R

100

120
5

B Roslund / C-A Axelsson

50

200

Klivet

5

15
7,5
7,5

58

Sixten Nordström

60

6

Patrik Andersson

10

3

Patrik Andersson

5

7,5
7,5

0

Patrik Andersson

5

7,5

15

Jan Pettersson

28

7,5
7,5
7,5

8

Pär Moberg

10

2

Anna Houmann

9

Håkan Andersson

Jan Pettersson

12

25

Handledarutbildning II: Kollega och studenthandledning i
MUHP65 skolverksamhet
MUHP20 Handledning av lärarstudenter i VFU
MUHF85
MUHF85
KUSE10
MUHF90
MUHF90
MUHF67
MUHF69
MUHF72
MUHF73
KUSE28

Hemmastudio 1-16 VT
Hemmastudio 1-16, HT

KUSE50

Kulturskoledidaktik 1

Inkluderande & specialped. Perspektiv i kulturskolan, distans

Inspelningsteknik studio 1-16
Inspelningsteknik studio1-16 VT
Kammarkör I
Kammarkör II
Kammarkör III
Kammarkör IV
Kulturskolan som idé och praktik II, vt

MUHF94 Körfördjupning
MUHF88 Liveljud för lärare

7,5
7,5

1

Pernilla Grahn

10

24

Pernilla Grahn

25

16

11

Dragan/Allan Skrobe

9

16
7,5
15
15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

13
9

Dragan/Allan Skrobe
Klivet

12
10

12

25

J Barfalk / A Edström

12

12

13

J Barfalk / A Edström

11

14

Mats Paulsson

5

1

Mats Paulsson

5

1

Mats Paulsson

0

0

Mats Paulsson

0

Klivet

3,5

7,5

Adriana di Lorenzo Tillborg
2

8

13

MUHG79 Lustfyllt lärande HT

7,5

6

MUHG99
KUSE27
MUHN96
MUHF82

7,5
7,5
30
15

MUHG70
MUHF55
MUHG68
MUHG41
MUHG42
MUHG47
MUHG52
MUHG57
MUHF77
KUSE53
KUSE51
MUHG15
MUHF20
MUHG58

Lustfyllt lärande II (VT)
Lärande och ledarskap i kulturskolan, vt
Masteruppsats
Music Management Business
Musiken i mötet m barn m intellektuella/kognitiva...
(HT)
Musikhögskolans storband (extrakurs)
Musikproducent
Normkritik genom rörelse
Normkritik genom rörelse II
Sommarkurs i Notskrivning
Notskrivning
Notskrivning forts.
Persisk Slagverkstradition
Praktisk instrumentkännedom, kompinstrument (fd
grundkurs i ensembleledning)
Rytmik för tvärkonstnärligt lärande
Rytmik i förskola och skola
Rytmik i förskola och skola II
Rytmik som tvärkonstnärligt arbetssätt, distans (Vt)

Allan S alt. Anders H
Christel Nilsson /Åsa
Wallin
Christel Nilsson /Åsa
Wallin

12

10

14

Klivet
5

Anna Houmann

7,5
7,5
60
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

24

Dragan Buvac

25

10

Christel Nilsson /Åsa
Wallin

15

5

Claus Sörensson

10

8

Joakim Barfalk

8

8

Elin W/ Emelie B

10

20

12

Elin W/ Emelie B
Claes-Bertil Nilsson
17

Claes-Bertil Nilsson

16

Claes-Bertil Nilsson

Reza Shayesteh

11

Pelle Holmberg
Elin Wikström

10

18

Elin W

20

5

Elin W

3

13

3,5

8

2
7,5
7,5
7,5

2

Mats Paulsson

Elin W

22

MUHF96
MUHG48
MUHG54
MUHF81
MUHF91
MUHF63
MUHF40
MUHF98
MUHF53
KUSE14
KUSE25
KUSE35
KUSE33
KUSE34
KUSE13
KUSE25

Rytmikfördjupning 1
Rytmikmetodik för barn 0-6 år
Rytmikpedagogik 1 (grundkurs)
Röstträning och röstvård
Röstträning och röstvård II
Satslära preparand
Sequencer, grundkurs
Svensk Folkmusik
Tangoorkester
Ämnesdidaktik 1: Konst
Ämnesdidaktik 2: Scenkonst, vt
Ämnesdidaktik 3: Konst
Ämnesdidaktik 3: Musik
Ämnesdidaktik 3: Scenkonst
Ämnesdidkatik 1: Scenkonst
Ämnesdidaktik 2: Konst, vt

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1

Elin W

1

11

Elin W

15

13

Elin W

20

19

Kerstin Skoog

20

8

Kerstin Skoog

15

4

Håkan Andersson

10

10

Martin Hedin

25

2x20

6

Mats Edén

15

2

ClOt, HåAn, KjEd
Klivet

2

Klivet

5

2

Klivet

5

48

0

Kurser som är under revidering, får ny kod om kursplanen blir
klar
Ny lärare ht 21, ska denne fortsätta nästa läsår?
Helt nya kurser

VT-kurser

Klivet
Klivet

880

5

5

0

0,0

0,0

12x2

5

Malmö 2021-10-04

Till utbildningsnämnden vid musiklärarutbildning
Ändring av text i befintlig kursplan
I kursplanen för MUHF92, Arrangering/komposition fördjupning 1, 7,5 högskolepoäng
finns en något olycklig formulering under rubriken förkunskapskrav nämligen:

Förkunskapskrav

Antagen till ämneslärarprogrammet i musik med minst 30 hp godkända poäng inom
program samt godkänt nivåprov.

Denna formulering utestänger andra utbildningsgrenars studenter att söka denna fristående
kurs (vilket redan har hänt vid några tillfällen) varför texten bör vara inkluderande inte
exkluderande.
Förslag på förändring av texten enligt följande:

Förkunskapskrav

Antagen till Ämneslärarutbildning i musik eller någon av de olika Musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna med minst 30 hp godkända poäng inom program samt godkänt nivåprov.

Detta förslag till text-ändring vill jag att ni lägger till som ärende på dagordning inför UN-mötet
den 2021-10-20!

Bästa hälsningar Håkan Andersson, ämnesansvarig för musikteori vid
Musikhögskolan i Malmö

1

Konstnärliga fakulteten

MUHF89, Arrangering/komposition fördjupning 1, 7,5
högskolepoäng
Arranging/Compostion, Advanced 1, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är granskad men ännu ej fastställd.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs. Ingående ämnen: arrangering/komposition, gemensam lektion,
instrumentation, form och strukturanalys, kompositionsseminarium, projekt
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• komponera och arrangera med ett eget personligt tonspråk
• redogöra för hur det musikaliska hantverket, i samspel med en medvetenhet om
olika parametrars betydelse, påverkar den musikaliska skapandeprocessen i en
kvalitativ riktning
• omsätta kunskaper i instrumentation till ett konstnärligt verktyg i det egna
skapandet
• med säkerhet beskriva grundläggande metoder för musikalisk form- och
strukturanalys från Barock till den tidiga Romantiken
• med hjälp av aktivt lyssnande beskriva ett stycke musik utifrån olika parametrar
(strukturlyssning)

Kursens innehåll
• Arrangering och komposition
• Analys/studier av befintliga arrangemang och kompositioner ur ett
stilistiskt/konstnärligt perspektiv

2/ 2

• Instrumentationsstudium där idiomatiska texturer för t.ex. stråkar, träblås, brass,
slagverk och olika typer av kompinstrument ingår
• Studier i formlära och strukturanalys i musik från Barock till nutid
• Kompositionsseminarium
• Kompositionsuppgifter för ensembler i musikhögskolans regi, såväl som
ensembler utanför musikhögskolans domäner

Kursens genomförande
Kursen bedrivs i form av enskilda/gemensamma lektioner samt seminarietillfällen.
Obligatoriska moment inom arrangering/komposition, instrumentation samt formoch strukturanalys såsom harmonik, melodik, satsteknik, och instrumentkännedom
redovisas enligt lärarens instruktioner.

Kursens examination
Examination av kursmålen sker vid två tillfällen under kursens gång via delprov 1 och
delprov 2, som innehåller uppgifter kopplade till Arrangering/komposition,
instrumentation samt form- och strukturanalys.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Antagen till Ämneslärarutbildning i musik eller någon av de olika Musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna med minst 30 hp godkända poäng inom program samt
godkänt nivåprov.

Övrigt
Kursvärdering
Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering där resultatet direkt kan
påverka pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och
studerande samt en summativ utvärdering som genomförs efter avslutad kurs och ska
vara skriftlig. Resultatet av skriftlig utvärdering ska återkopplas till de studerande.
Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala. Ansvaret för att
utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande lärare. Erfarenheter och
synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan).

Musikproduktion kandidat, 180 hp
På musikhögskolan i Malmö har kursen musikproducent 60 hp genomförts i snart 30 år. Det
var till en början en kurs med mycket självständigt arbete med flera externa föreläsare och
med fokus på den traditionella musikproducenten som skulle kunna personifieras av George
Martin med starkt fotfäste i den orkestrerade musiken men med en viktig roll i att utveckla
populärmusiken. Musikproducentens roll har förändrats och breddats under åren och sedan
2012 har MHM gett en utbildning som har en mer medveten förankring i nutiden än den var
åren innan. Kursen har ett mycket högt söktryck och flera studenter är erfarna och har väl
utvecklade förmågor inom flera områden när de söker sig till utbildningen men vi ser att det
finns ett stort utrymme att fånga upp fler studenter och att ge en utbildning som både
breddar och fördjupar studenternas kunskap och förmåga inom de området
musikproduktion. Vi vill därför starta med att utveckla en kandidatutbildning men i
förlängningen även en master. Utbildningen ska ge studenten god förmåga och kunskap att
självständigt börja ett yrkesverksamt liv på egen hand efter utbildningen. Vi har ett stort
söktryck och vi ser att kunskaper inom området musikproduktion hett efterfrågas i större
utsträckning både inom grund-och gymnasieskola men även i skola och kulturliv. Vi ser
därför en utökning av antalet studieplatser inom detta område som en viktig
framtidssatsning.
Innehåll bl.a.
• Ljud för inspelning fristående samt tillsammans med rörlig bild och andra medier.
• Ljud vid liveframförande fristående samt tillsammans med andra konstformer.
• Musikproduktion inom ett stort antal akustiska och elektroniska genrer och
produktion som blandar elektroniska och akustiska element
• Musikproduktion genom tiderna: Ideal, tekniker, medier, produktion i förhållande till
teknikutveckling drivande och förebildande(milstolpar pet sound m.fl.)
Program/kurs
Nivå
Antal terminer
Första terminsstart
Antal platser
Antal helårsstudenter fullt utbyggt
Beräknad prestationsgrad

Kandidat i Musikproduktion, 180 hp
G
6
ht-23
15
45
0,93

Finansiering av utbildningen sker antingen genom att vi får extra medel från satsningar som
livslångt lärande och bristyrken eller genom att plats skapas inom Fristående kurser dvs en
minskning av antalet HST inom FK som ersätts av HST inom Musikproduktion.
Lokalbehov. Vi behöver också utöka våra lokaler inom MT för att möta både nuvarande och
framtida behov. Vi har påbörjat att titta på detta genom att se hur vi kan utveckla de lokaler
vi har genom att göra dem mer flexibla för att använda till flera saker tex ensemblesalar som
också används som inspelningslokaler utrustas med digitala mixerbord och fasta
mikrofonplaceringar, övningsrum och ensemblerum som utrustas med adekvat utrustning
för efterbearbetning av inspelat material. Det kommer sannolikt också att behövas
ytterligare studiorum/kontrollrum. Detta behöver diskuteras med både lärare och AVtekniker samt i ledningsgruppen för Mhm.

Frågor att diskutera i UN:
1. Diskutera ML´s/Mhm´s vision angående digitala musikmiljöer i framtiden. På vilket
sätt bidrar denna utbildning till Mhm´s hela verksamhet (utbildning och forskning)
och samhällets behov. Kandidat + master?
2. Vilken kandidatexamen utbildningen ska leda till (Musik eller Musikpedagogik) eller
om det ska byggas fler fristående kurser utan examen?
3. Ange en riktning för finansiering. Hur skapas utrymme för dessa ”nya” HST? Hur
bidrar detta till att nå ML´s utbildningsuppdrag?

PROTOKOLLnrl
20210922

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Forskarutbildningsnämnden vid Musikhögskolan (FUN)

Närvarande:
Michael Edgerton
Eva Szether
Anna Houmann
Karin Johansson
Ida Knutsson
Sara Engblom
Bertrand Chavarria Aldrete

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot, lärare/handledare
Ledamot, lärare/handledare
Ledamot, doktorand
Ledamot, doktorand
Sekreterare
Ledamot, doktorand

Frånvarande:
Francisca Skoogh
Felicita Brusoni
Annika Michelsen
Lina van Dooren

Ledamot, lärare/handledare
Ledamot, doktorand
Handläggare
Ledamot, doktorand

1.

Mötets öppnande

2.

Val av justeringsperson

Ida Knutsson utsågs till justerare.

3.

Godkännande av dagordning

Dagordningen faststä I Ides.

4.

Föregående protokoll

Angående punkt 5 i förra protokollet möjligheten att utlysa en ny doktorandtjänst är
inte längre aktuell. Tjänsten har gått till
Teaterhögskolan.
Protokollet lades till handlingarna

INFORMATION & SKRIVELSER
5 a) Rapport från PRlhME- projektet

Nu har projektet startat. 8-9/9 var EvScE med
på ett möte i Graz, Österrike. Projektet tittar på
hur maktrelationer manifesteras inom högre
musikutbildning. Vid detta första möte
diskuterades temat maktrelationer.

Fortsättningsvis kommer det att fokuseras på
följande teman; gender, klass och framtid.
Resultaten kommer att publiceras i bokform.
Vid nästa möte 7 /10 är två Gender-forskare
inbjudna. Möten kommer att hållas på MHM
med de lärare, ledare och studenter som deltar
i PRlhME.

b) Rapport från Praktiknära skolforskning

Mhm har nu två postdoc-tjänster samt AnHn
som forskar inom detta område. Den forskning
som tidigare gjorts om skolan används inte
alltid i skolvärlden och vice versa. Detta projekt
är ett nationellt försök där forskningen sker
mer skolnära. Skolan och lärarna inom detta
projekt är inte bara ett forskningsobjekt, utan
de är involverade i projektet på ett annat sätt
än tidigare.
Samordningsgruppen för praktiknära
skolforskning vid Lunds universitet anordnar
ULF Bazar den 14/10 2021 kl 13-17 på uppdrag
av ULF-projektet i Uppsala. Denna gång består
bazaren av Zoomseminarier om åtta
praktiknära skolforskningsprojekt. Zoomadress: LU Zoom meeting: https://luse.zoom.us/j/4129550095
Mhm har tre projekt på gång som kommer att
presenteras under dagen:
AnHn, Den digitala eleven
MaTu, Konstnärligt, personligt, musikaliskt
uttryck
AdTi, lnkludering, inflytande och delaktighet

c)

Uppföljning av arbetet med hemsidan.

d)

Information om lnter Feral Arts Festival

EvSae går igenom de uppdaterade
forskningssidorna på hemsidan. Den svenska
sidan ser nu bra ut, dock behöver vi förse Ni Ha
med texter kring "gamla" publikationsserier.
Den engelska sidan behöver uppdateras. På
denna sida är det en annan layout och gamla
nyheter.
EvSae kontaktar Nina Hansson.
lnter Feral Arts Festival fokuserar på konstnärlig
spetskompetens och experimentell forskning
inom musik. Det blir 16 events, konserter,
seminarier m.m under perioden 6-29 oktober.

Det går att ladda ner programmet på
hemsidan.
e)

Kommande konferenser och händelser

CDIME 18-29 Oktober
Social Engagement & The Arts: Participation
and Sustainability 26-27 Oktober

f)

Information från senaste KFR-mötet

Mandatet för denna grupp kommer att ändras
och bli större än tidigare. Forskningsfrågor som
nu ligger under Fakultetsstyrelsen kommer att
flyttas till KFR. FUN behöver tänka över vad det
kan få för konsekvenser för FUN. Tex så
kommer de individuella studieplanerna att
lyftas ut från KFR och hanteras på
institutionsnivå. KFR kommer inte längre vara
ansvariga för dessa.
Ny plattform för publikationer: ARTS. Hans
Hellsten är ordförande för utvecklingen av
denna plattform.

6.

Åtgärder i relation till arbetsmiljöutredningen

7.

Ekonomi, driftsbudgeten för musik och
musikpedagogik

8.

Övriga frågor
a)

Antagning av nya doktorander

Vid förra FU N-mötet lyftes att det i den
arbetsmiljöutredning gjord av Om nia under
vt21, finns en otydlighet gällande
ansvarsfördelningen inom konstnärlig
forskning. KaJo har vidare undersökt detta och
konstaterar att det inte går att förstå vad det
gäller.
KaJo's förslag är att vi i framtiden använder oss
av OSA-enkäten (Organisatorisk och social
arbetsmiljö) för att närmre utreda vad som inte
fungerar. Denna enkät är tänkt som ett verktyg
för att undersöka arbetsmiljön.
FUN diskuterar vidare möjligheten att utveckla
samarbetet mellan utbildningscheferna och
doktoranderna inom respektive kansli.
Ekonomin ser fortsatt bra ut och de
innestående medel som finns kommer att
användas till gästföreläsare i
forskarutbildningskursen, samt internat för
doktoranderna (musikpedagogik).

I LU's FUN finns en diskussion kring
antagningsprocessen för nya doktorander och
ledmotivet är transparens. Det kommer inte

längre att bli möjligt för professorer att själv
välja doktorander, utan det måste ske via en
tydlig antagningsprocess. Det finns redan ett
regelverk men detta kommer att skärpas
ytterligare. Det ser i dagsläget väldigt olika ut
på olika institutioner. EvSce är K-fak's
representant och har till uppgift att undersöka
hur vi vill hantera ansökningsprocessen. Målet
är att komma fram till ett koncensus på LU. Det
bör finnas en grupp på minst två personer som
är oberoende i relation till den sökande.
Forskningsavdelningen på Mhm kommer att
fortsätta diskutera vidare kring detta.
b)

lnstitutionsstyrelsen kommer vid nästa möte
att diskutera huruvida det ska bli en extern
rekrytering eller ett val av ny prefekt inför
nästa läsår.

Prefektfunktionen

11. Mötets avslutande

Vid protokollet

~C2-tSara ~om

Justeras

Michael Edgerton

Justeras

