
 
  
 
  
 
 
 

 

Postadress Box 8203, 200 41 Malmö  Besöksadress   Ystadvägen 25  Telefon dir 040-32 54 10  E-

post jenny.svensson@mhm.lu.se   

Internet http://www.mhm.lu.se 

INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Kallelse  
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 6 december 2017 kl. 
15.00 – 18.00 i X209.  

 
OBS! Förlängd sluttid. Mötet börjar med fika och fortsätter en kvart senare med själva sam-
manträdet. Fika nr 2 kl. 16.45. 
 
Kallelsen med bilagor finns digitalt att ladda ned via LU-Box: 
https://lu.box.com/s/hta8z36adbvpr5nla2xu3ps962d6r6du  
 
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.  
 
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid. 
 
Jenny Svensson - sekreterare 

 
Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut 
 

1 Mötets öppnande. 
 

 

2 Justeringsperson. 
 

 

3 Fastställande av dagordning. 
 

 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 
a) Information från Utbildningsnämnd, fakul-
tetskansli, Staffan Storm. 
 
b) Y-korridoren och överhörning till förskolan.  
 
c) Information från Miljönämnden  
 

 
 
a) Information. 
 
 
b) Information. 
 
c) Information. 
 

5 PROTOKOLL 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll  
2017-11-08, bilaga 5 a. 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2017-09-06, bil 5 b. 
 

 
Lades till handlingarna. 
 
 
Lades till handlingarna. 
 
 
 

KALLELSE 
2017-11-29 

 

 

https://lu.box.com/s/hta8z36adbvpr5nla2xu3ps962d6r6du
http://www.mhm.lu.se/
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

c) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky 
2017-10-11, bil 5 c. 
 
d) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2017-09-06, bil 5 d. 
 
e) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2017-10-11, bil 5 e. 
 
f) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
2017-05-10, bil 5 f. 
 
g) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
2017-09-27, bil 5 g. 
 
h) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
2017-11-15, bil 5 h. 
 
i) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen, 2017-09-13, bil 5 i. 
 
j) Protokoll från Konstnärliga fakultetsstyrel-
sen, 2017-10-18, bil 5 j. 
 

Lades till handlingarna. 
 
 
Lades till handlingarna. 
 
 
Lades till handlingarna. 
 
 
Lades till handlingarna. 
 
 
Lades till handlingarna. 
 
 
Lades till handlingarna. 
 
 
Lades till handlingarna. 
 
 
Lades till handlingarna. 
 

6 Ärende 1 (dnr V 2017/1959): 
Budget 2018, bil 6 a – b. 

 
Förslag till beslut: Att avvakta med slutligt be-
slut avseende budget 2018 till dess att Konst-
närliga fakultetsstyrelsen fattat beslut den 13 
december 2017. Definitivt beslut föreslås fatt-
tas som ett per capsulam-beslut eller på dele-
gation till prefekt och ledningsgrupp på Mu-
sikhögskolan. 
 

7 Ärende 2 (dnr STYR 2017/1666): 
Beslut om ny inrättandeperiod för Körcentrum 
Syd, 2018-01-01 – 2020-12-31, bil 7. 
 

 
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen beslu-
tar att ny inrättandeperiod för Körcentrum Syd 
ska vara 1 januari 2018 till och med 31 decem-
ber 2020. 
Inför ny inrättandeperiod ska Körcentrum Syd 
utvärderas. 
 

8 Ärende 3 (dnr STYR 2017/1666): 
Beslut om nya föreskrifter för Körcentrum 
Syd, 2018-01-01 – 2020-12-31, bil 8. 
 

 
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen fast-
ställer föreslagna föreskrifter för Körcentrum 
Syd. 
 

9 Ärende 4 (dnr STYR 2017/1666): 
Utseende av föreståndare vid Körcentrum Syd, 
bil 9. 
 

 
Förslag till beslut. Institutionsstyrelsen utser 
Lena Ekman Frisk som föreståndare vid Kör-
centrum Syd.  
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 
 

  

 

10 Ärende 5 (dnr STYR 2017/1473): 
Revidering av Musikhögskolans delegations-
ordning, bil 10. 
 

 
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen fast-
ställer reviderat förslag av Musikhögskolans 
delegationsordning. 
 

11 Ärende 6: 
Inkommen skrivelse om arbets- och studie-
miljö, bil 11. 
 

 
Förslag till beslut: Skrivelsen tar upp viktiga 
frågor som behöver beredas. Till nästa institut-
ionsstyrelsemöte bereds ärendet. 
 

12 Ärende 7 (dnr STYR 2017/1690): 
Revidering av regelverk avseende Forskarut-
bildningsnämnd (FUN), bil 12. 
 

 
Förslag till beslut: Institutionsstyrelsen fast-
ställer bifogat förslag till revidering av regel-
verk för Forskarutbildningsnämnd. 
 

13 Ärende 8 (dnr STYR 2017/1690): 
Fastställande av ledamöter i forskarutbild-
ningsnämnd (FUN) under kommande mandat-
period 2018-01-01 – 2020-12-31, bil 13. 
 

 
Förslag till beslut: 
Institutionsstyrelsen fastställer forskarutbild-
ningsnämnden, FUNs sammansättning och ut-
ser: 
Ledamöter lärare/forskare (5st): 
Ordförande/vice ordförande (skiftar på läsårs-
basis) Eva Saether och Stefan Östersjö 
 
Övriga ledamöter lärare/forskare: 
Anna Houmann 
Anders Ljungar-Chapelon  
Kent Olofsson  
 
Gruppsuppleanter lärare/forskare (3st): 
Karin Johansson  
Hans Hellsten 
Håkan Lundström 
 
Ledamöter doktorander (3st): 
Markus Tullberg 
Halla Steinunn Stefansdottir 
David Johnson  
 
Gruppsuppleanter doktorander: 
Adriana Di Lorenzo Tillborg 
Camilla Jonasson 
Katt Hernandez 
Francisca Skoogh 
Than Thuy Nguyen 
 
Övriga 
Ann-Charlotte Carlén, adjungerad ledamot, 
prefekt 
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 

14 Ärende 9: 
Utseende av nya ledamöter i Miljönämnden. Förslag till beslut: Att utse Maria Hjorth och 

Mikael Olofsson som nya ledamöter i Miljö-
nämnden. 

15 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling 

a) Inkommen skrivelse om hur Musikhögsko-
lan kan agera efter vittnesmålen om sexuella
trakasserier och kränkningar inom kulturbran-
schen i samband med #metoo-rörelsen, bil 15
a1 – a2.

b) Uppdaterad information till studenter om
stöd och råd vid diskriminering och trakasse-
rier, bil 15 b1 – b2.

Information och diskussion. 

Information. 

16 Övriga ärenden. 

17 Nästa möte 31 januari 2018 kl 15.00 – 17.30. 

Vårterminens kommande möten; 
Onsdagar kl 15.00 – 17.30, 2018-02-28, 2018-
04-11 och 2018-05-23. 

Sändlista 
Ordinarie ledamöter 
Ann-Charlotte Carlén, lärare, 
ordförande 
Maria Becker Gruvstedt, lärare 
Hans Hellsten, lärare 
Björn-Tryggve Johansson,  
lärare 
Karin Johansson, lärare 
Claes Ottelid, lärare 
Håkan Rydin, lärare, vice  
ordförande 
Adriana Di Lorenzo Tillborg, 
doktorand 
Malin Kurtz, TA-personal 
Ove Torstensson, TA-personal 
Johannes Renkling, 
studeranderepresentant 
Studeranderepresentant,vakant 

Suppleanter 
Conny Antonov, lärare 
Olle Sjöberg, lärare 

Övriga 
Carl-Axel Andersson  
Håkan Andersson  
Lars Andersson  
Joakim Barfalk  
Annette Bennvid 
Anna Cronberg  
Sara Engblom 
Ida Eriksson  
Mattias Frisk  
Karin Göransson  
Elisabeth Hamnede Melander 
Daniel Hjorth  
Mattias Hjorth  
Annie Hultstein 
Ann-Sofi Härstedt  
Anders Johnsson  
Cecilia Kjelldén  
Berth Lideberg  

Övriga, fortsättning 
Magnus Lindén  
Tommy Lindskog  
Musikhögskolan DM - Receptionen 
Studentkåren, Musikhögskolan i Malmö 
Christian Möller  
Mikael Olofsson 
Anders Rydlöv  
Staffan Storm
Eva Saether  
Solfrid Söderlind  
Anna-Lena Tideman  
Hamidullah Turab  
Marie Wall Almquist  
Julia Vilhlemsson 
Sanna Vässmar  
Samuli Örnströmer  
Stefan Östersjö



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



Bilaga 5 a



MUSI KHÕCSKOLAN I MnI¡r¡O
Lunds univerritet
Musiker- och kyrkomusikerutbifdningarnas
utbildningsnämnd

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-09-06

Ordftrrancle
Vice ordforande
Làrare
Lärare

Lärare

Studeranderepresentant

Utbildningschef, närvarande t.o.m 56
Utbildningschef
Sekreterare

1

Närvarande ledamöter
Mattias Hjurdr
Cecilia Kjelldén
Magnus Lindén
Daniel Hjorth
Samuli Örnströmer
Vakant

Övriga närvarande:

Anna Cronberg
Berth Lideberg
Malin Kurtz

Frånvarande:

Studeranderepresentant

Nr
a

Ärende, bilagor Föredragande, beslut

1 Mötets öppnande Ordftirande hälsade alla välkomna.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Cecilia Kjelldén.

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd.
hÈtp: / /www.mhm.1u. se/om-musik-
hoc¡sko1an,/ orqani saÈion /styrel-
ser - och- namnder,/utbí J-dninçts -
namnd - muky / u tb i 1 dn i ngs namnd-
muky

Inget konkret leveransdatum fastställt gallande beställningen
av datorer.
Protokollet lades till handlingarna.

5 Föregående protoko ll Institutionsstyre lsen.
http z / / www. ¡nhm. Iu. se,/om-musik-
hoqsko 1 an,/ orqani sation /styrel-
ser- och-namnder/ ins ti tutions -
s tyrelsen/ ins ti tutions s tyrelsen

Protokollet lades till handlingama.

6 Information/medde landen/diskussion.
. Mötestider och beredningstider fijr

UN LÄ,I7l18

LADOK3 tidplan ftir utbildnings-
nämndens arbete under HT-17

a

Mötes och beredningstiderna kommer att publiceras på
webben inom kort.

Tidplanen for utbildningsnämndens arbete under höstterminen
presenterades. I nformat ion fo r ämne snämndso rdftirande den

Bilaga 5 b



Nr
$

Ärende, bilagor Beslut, ftiredragande

usteratet

'HjorthMalin
l¡¿,^rlyL

Cecilia Kjelldén

a Förslag till nya utbildningsplaner

a Diskussion om utbudet av fristående
kurser L^l7ll8

7/9. Utbildningsledningen kommer att återkoppla till UN efter
diskussion med Hans Hellsten och ämnesnämndsordfürande

Förslag på ett antal olika utbildningsplaner presenterades für
UN. Innehållet diskuterades och jämfördes med gällande ut-
bildningsplaner.

Bordlades till nästa sammanträde

7 Ärende l:
Programutbudet inftir LÄ18/19, Bilaga 1.

Beslut:
UN beslutade att hålla KAMUS SANG (Master klassisk
sång) samt KAMUS KOFI (Master Komposition-filmmu-
sik) vilande under läsåret l8/19. Övriga program kommer
att vara sökbara inftir Hösten 2018, enligt Bilaga 1

8 Ärende 2:

Studeranderepresentanten informerar
Bordlades då ingen representant var närvarande.

9 lirende 3:

Jämlikhet och arbetsmilj öfrågor
Inga inkomna ärenden.

10 Övriga ärenden. Inga övriga ärenden.

Bilaga 5 b



Bilaga 5 c



Bilaga 5 c



Bilaga 5 d



Bilaga 5 d



Bilaga 5 d



Bilaga 5 d



Bilaga 5 e



Bilaga 5 e



Bilaga 5 e



Bilaga 5 e



Bilaga 5 f



Bilaga 5 f



Bilaga 5 f



Bilaga 5 g



Bilaga 5 g



Bilaga 5 g



Bilaga 5 g



Bilaga 5 h



Bilaga 5 h



Bilaga 5 h



Bilaga 5 h



Bilaga 5 i



Bilaga 5 i



Bilaga 5 i



Bilaga 5 i



PROTOKOLL 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen	 Sammanträdesdatum 

2017-10-18 

Box 8084, 20041 Malmö / Bergsgatan 31b Malmö /Tfn 040-325472 / Karin.goransson@kanslik.lu.se /www.performingarts.lu.se 

NÄRVARANDE 

Ledamöter 
Solfrid Söderlind dekan, ordförande 
Staffan Storm  prodekan, vice ordförande 
Lars Andersson TA/Musikhögskolan 
Gertrud Sandqvist Konsthögskolan 
PO Persson  Konsthögskolan 
Kent Sjöström  Teaterhögskolan 
Anders Mattsson TA/Teaterhögskolan 
Ulla Lidholm  arbetslivsrepresentant 
Birgit Hansson arbetslivsrepresentant 
Joakim Sandqvist studeranderepresentant KHM 
Övriga 
Karin Göransson fakultetsstyrelsesamordnare  
Christian Möller kanslichef 
Hamid Turab  controller 
Sven Bjerstedt  vice dekan 
Anders Rydlöv SACO-s 
Outi Stålhane   OFR-s 
Stefan Östersjö MHM föredragande under ”Diskussionspunkt” 
Christian Skovbjerg-Jensen    IAC närvaro och yttranderätt under ”Diskussionspunkt” 

Anna Cronberg MHM föredragande § 130, 133 

Frånvarande 
Sven Kristersson Musikhögskolan 
Eva Saether  Musikhögskolan 
Anders Ljungar-Chapelon Musikhögskolan 
Alexandra Loonin studeranderepresentant THM 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ ÄRENDEN, MEDDELANDEN, ÖVRIGT

§119 Ordförande Solfrid Söderlind öppnar mötet. 

§120 Till justeringsperson utses Lars Andersson. 

§121 Dagordningen godkändes med tillägget att ”Diskussionspunkt” tar vid efter 
övriga frågor. 

§122 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

Bilaga 5 j
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§123 Hälsa, miljö och säkerhet, Karin Göransson informerar att Lunds universitets 
”Arbetsmiljöpolicy 2014-2017” Dnr V 2014/463 förlängs med ett år vid 
kommande årsskifte. Fakulteterna uppmanas att sätt upp egna lokala mål (max 3) 
utifrån den nya arbetsmiljöorganisationen för 2018. 

§124 Kvalitet, Staffan Storm sammanfattar fakultetens remissvar om kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet vilket stöder 
förslagen till policy och vägledning, bilaga § 124 

§125 Jämlikhet, Solfrid Söderlind informerar om att extra medel, 1137 tkr årligen i 
fem år, har tilldelats fakulteten. Medlen ska främst användas för kvalitets- och 
jämställdhetsarbete 

§126 Ekonomi, fakultetens controller Hamid Turab informerade om resursfördelning 
2018. Till nästa sammanträde informeras om tredje kvartalsbokslutet samt 
årsprognosen 2017.  

§127 Universitetsnämnder 
Sven Bjerstedt sammanfattar senaste sammanträdet i forskarutbildningsnämnden, 
-ett karriärutvecklingsprogram har tidigare presenterats för nämnden. Efter
pilotomgången har den partsgemensamma gruppen beviljat omställningsmedel
för att kunna erbjuda alla forskarstuderande, inklusive externfinansierade och
industridoktorander. Programmet annonseras sannolikt i november med start i
januari 2018.
-föredragning hur ärendehanteringen gällande indragning av resurser i
forskarutbildningen kan effektiviseras.
- Kvalitetssäkringssystem för forskarutbildningen där alla
forskarutbildningsämnen ska utvärderas kommer sannolikt att skrivas in i en
kommande LU-policy för kvalitetssäkring av utbildning.

§128 Samverkan, kort uppdatering om Musikhögskolans projektbaserade samarbete 
med Brasilien genom utbytesprogrammet Linneus-Palme.  

§129 Samlokaliseringsprocessen 
Gertrud Sandqvist berättar om den pågående renoveringen av Konsthögskolans 
nya lokaler. 
 Sökande till projektledartjänsten kallas inom kort till intervju. 

ÄRENDEN 

§130 Ärendemening: 

Valberedningens anhållan om utökat sökfält, föredragande Anna Cronberg, 
bilaga §130 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att ge valberedningen möjlighet att även 
kunna söka dekan såväl inom annan fakultet än den egna som utanför Lunds 
universitet.  

§131 Ärendemening: 

Framställning om disputation i Fri konst, Andrea Ray, vid Konsthögskolan i 
Malmö (Dnr: STUD 2017/ 5194), bilaga § 131 a-b. 

Bilaga 5 j
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Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att:
för Andrea Rays disputation, 26 januari 2018, i Röda rummet, IAC, Malmö 

- utse Professor Katy Deepwell, Middlesex University, Storbritannien, till
fakultetsopponent,

- utse Dr Lycia Trouton, konstnär i Toronto, professor Diana Mulinari,
Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och professor Matts
Leiderstam, Konsthögskolan i Malmö, till betygsnämnd.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§132 Ärendemening:

Byte av huvudhandledare för Kajsa Dahlberg, doktorand i Fri konst vid Kungl.
Konsthögskolan (Dnr: STUD 2017/5181), bilaga §132

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att:

bevilja ansökan enligt bilaga §132 och utse Maria Lee Gerdén, gästprofessor och
forskare vid KKH, till ny huvudhandledare för Kajsa Dahlberg per 2017-10-01
Dnr: STUD 2017/5181.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§133 Ärendemening:

Revidering av utbildningsplaner på Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna,
föredragande Anna Cronberg bilagor § 133 a-c.

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa de reviderade
utbildningsplanerna på Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna i enlighet med
bilagorna.

§134 Ärendemening: 

Nedläggning av forskarutbildningsämnena Opera, Koreografi samt Film och 
media, dnr U 2017/378, bilaga §134 a-b. 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att: 

i enlighet med Konstnärliga fakultetsrådets förslag från 2017-09-19, lägga ner 
forskarutbildningsämnena Opera, Koreografi samt Film och media vid Lunds 
universitet per 2017-10-18, dnr U 2017/378. 

§135 Ärendemening: 

a) Utseende av ny styrgrupp för samlokaliseringsprocessen och

b) Entledigande av tidigare utsedd arbetsgrupp för samlokaliseringsprocessen.

Föredragande Solfrid Söderlind. 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar utse en ny styrgrupp för 
samlokaliseringsprocessen, bestående av fakultetens dekan och prefekter samt 
beslutar att entlediga tidigare utsedd arbetsgrupp för samlokaliseringsprocessen. 

Bilaga 5 j
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§136 Ärendemening: 

Beslut om fördelning av Konstnärliga fakultetens rese- och forskningsbidrag ht 
2016 med sista dispositionsdag 2019-06-30 föredragande Solfrid Söderlind, 
bilaga § 136. 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar att fördela Konstnärliga fakultetens rese- 
och forskningsbidrag ht 2017 enligt följande:

Stiftelsen	Lunds	stads	jubileumsfond	

Bidrag	till	forskningsresor	åt	lärare	vid	universitetet	2800	kr	till	Anders	Ljungar-Chapelon		
(sökt	belopp	19000	för	resa	till	Brasilien	(klassisk	flöjtmusik	från	sent	1700-tal	och	1800-talet	i	
Minas	Gerais,	projekttid	höst	2017-höst	2018)	

Stiftelsen	Carl	Swartz	minnesfond	

Bidrag	till	dels	forskningsändamål	till	obefordrad	vetenskapsidkare	eller	studerande	vid	
universitetet	dels	för	vetenskaplig	undervisning	eller	föreläsning	till	vetenskaplig	sammanslutning	
eller	enskild	föreläsare	5800	kr	till	Markus	Tullberg.	
(sökt	belopp	20656	för	två	forskningsresor	till	Cork	och	deltagande	vid	ISME-konferensen	i	Baku)	

Stiftelsen	Landshövding	Per	Westling	minnesfond	

Understöd	av	vetenskaplig	forskning	vid	Lunds	universitet	samt	för	bidrag	till	studieresor	åt	såväl	
äldre	som	yngre	vetenskapsmän	vid	universitetet	26800	kr	till	Eva	Saether.
(sökt	belopp	27000	kr	för	två	forskningspresentationer	vid	MISTEC,	Prag	och	tre	
forskningspresentationer	vid	ISME,	Baku)	

Knut	och	Alice	Wallenbergs	stiftelse	

Bidrag	till	sådana	resor,	som	bäst	befordrar	ett	personligt	vetenskapligt	utbyte	till	gagn	för	svensk	
forskning,	bidrag	ska	främst	beviljas	yngre	forskare.	Undantagsvis	kan	bidra	utgå	till	resekostnader	
för	utländska	gästforskare	22800	kr	till	David	Johnsson	och	Adriana	Di	Lorezo	Tillborg	att	delas	
lika.		
(sökt	belopp	David	Johnson	27489	kr	för	två	forskningspresentationer	vid	MISTEC	och	två	
forskningspresentationer	vid	ISME,	Baku	resp	Andriana	Di	Lorenzo	Tillborg	31148	kr	
Forskningspresentation	i	München,	forskningspresentation	vid	ISME,	Baku)	

§137 MEDDELANDE 
Information om den fortsatta handläggningen av Körcentrum Syds (KCS) 
organisatoriska övergång till Musikhögskolan (MHM).  

- centrumbildningens föreskrifter revideras och kan efter verksamhetens
övergång beslutas i MHMs institutionsstyrelse. Ordförande Ann-Charlotte Carlén
och föreståndare Lena Ekman-Frisk har påbörjat detta arbete.

- i resursfördelningen 2018, som beslutas av KFS, överförs nuvarande medel för
KCS till MHM.

- en riskanalys görs och lämnas till MBL-förhandling 7 november. Formellt
beslut om övergång till MHM kan därefter beslutas vid KFSs möte 22 november.
Vid MHMs institutionsstyrelsemöte 6 december kan de reviderade föreskrifterna
för KCS beslutas.

Bilaga 5 j
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DISKUSSIONSPUNKT 

Utredning om Inter Arts Centers (IAC) framtid, uppdraget och utgångspunkter, 
föredragande Stefan Östersjö. 

ÖVRIGT 

 Nästa sammanträde 2017-11-22 

Solfrid Söderlind Karin Göransson Lars Andersson 
Ordförande fak.styrelsesam. justeringsperson 

Bilaga 5 j



KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN RESURSFÖRDELNING 2018 

Styr 2017/ ‐‐‐‐

Lotta och Annette 28 nov. ARBETSMATERIAL Kör- Musik- Musiklärar- Musiker och 
Reviderat 17/11 Version 3, 2017‐11‐23,2017‐11‐28 centrum högskolan utbildning Kyrkomusikerutbildning

SYD
54,40% 45,60% 100,00%

Tilldelning 2017 - Nytt namn: GU-anslaget 2017 0 90 959 49 880 41 078 90 958

Tilldelning 2018 för uppdrag 0 91 689 49 879 41 810 91 689

Pris- och löneomräkning 0 1 687 918 769 1 687

Ämneslärarutbildning/KPU 0 1 017 1 017 1 017

Satsning på SAS-kurser 138 138 138

Kvalitetsförstärkning lärarutbildning 0 184 184 184

Stimulansmedel internationalisering (utresande stud mm) 0 102 56 47 102

Omfördelning universitetesgemensamt 0 -3 310 ‐1 801 ‐1 509 ‐3 310
Avrundat 1 0,544 0,456 1
Grundutbildningsanslag  2017 0 90 959 49 881 41 078 90 959

Grundutbildningsanslag  2018 0 91 508 50 391 41 117 91 508

Ökning grundutbildningsanslag från föregående år 0 549 510 39 549

Fördelningsbaser ?? 5,1% 42,3% 50,00% 50,00% 100,00%

Tilldelning  2017  Fakultetsmedel 1 643 13 872 6 936 6 936 13 872

Pris- och löneomräkning 31 262 131 131 262

Ökad anslag forskning 10 81 41 41 81

Minskad hyra 2018 IAC 444 222 222 444

Fakultetsanslag 2017 1643 13872 6936 6936
Fakultetsanslag  2018 1 684 14 659 7 329 7 329 14 659

Ökning fakultetsmedel från föregående år 41 787 393 393

Totalt Ramar statsbudgetanslag 2017 1 643 104 831 56 817 48 014
TOTALT  RAMAR STATSBUDGETANSLAG 2018 1 684 106 167 57 720 48 447 106 167
Totala ökning från föregående år 41 1 336 903 433 1 336

Sedan säger Hamid att det finns 1,1 mkr som fakulteten inte delat ut. Institutionerna skall söka dessa pengar, mest MHM
Skall vi lägga in någon summa för detta i budget 2018??
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KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN RESURSFÖRDELNING 2018 
Styr 2017/

Fördelning av  universitets- och fakultetsgem kostnader 2017 Kör- Musik- Musiklärar- Musiker och 
Fördelning baseras på direkta och indirekta kostnader för centrum högskolan utbildning Kyrkomusikerutbildning
lön och drift 20160701--20170630 SYD 54,40% 45,60% utfördelning gu‐kostn

50,00% 50,00% utfördelning fak‐kostn

Universitetsgemensamma kostnader -utbildning 0 11 501 6 256 5 244 11 501

Universitetsgemensamma kostnader -forskning 124 1 037 518 518 1 037

Campus Helsingborg - andel utbildning 0 401 218 183 401

Campus Helsingborg - andel forskning 1 6 3 3 6

0

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) utbildning 0 227 123 103 227

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät)forskning 5 43 22 22 43

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) utbildn 0 544 296 248 544

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) forskn 12 103 51 51 103

Fakultetsgemensamma kostnader - utbildning 0 4 832 2 629 2 203 4 832

Fakultetsgemensamma kostnader -  forskning 200 1 675 837 837 1 675

Summa universitets- och fakultetsgemensamt 342 20 368 10 955 9 414 20 369

KCS MHM ML MuKy totalt enb MHM totalt MHM+KCS
Summa universitetsgemensamma kostnader utbildning 0 12 673 6 894 5 779 12 673 12 673
Summa universitetsgemensamma kostnader forskning 142 1 189 594 594 1 189 1 331

S:A universitetsgemensamma kostnader 142 13 862 7 488 6 373 13 862 14 004

Summa fakultetsgemensamma kostnader utbildning 0 4 832 2 629 2 203 4 832 4 832
Summa fakultetsgemensamma kostnader forskning 200 1 675 837 837 1 675 1 875

S:A fakultetsgemensamma kostnader 200 6 506 3 466 3 041 6 506 6 707
Totalsumma gemensamma kostnader 2 nivåer 342 20 368 10 954 9 414 20 368 20 710
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LUNDS UNIVERSITET
Konstnärliga fakultetens kansli Dnr V 2017/1959

RESURSFÖRDELNING 2018

Konstnärliga fak Körcentrum IAC Musik- Teater- Konst- SUMMA

Kansli Syd högskolan högskolan högskolan

Tilldelning 2017 0 0 0 90 959 23 022 20 079 134 059

Tilldelning 2018 för uppdrag 0 0 0 91 689 24 557 22 244 138 491

Pris- och löneomräkning 0 0 0 1 687 452 409 2 548

Ökning 5 år(Kvalitetssäkring) 1 137 0 0 1 137

Ämneslärarutbildning/KPU 0 0 0 1 017 0 0 1 017

Satsning på SAS-kurser 138 138

Kvalitetsförstärkning lärarutbildning 0 0 0 184 0 0 184

Stimulansmedel internationalisering (utresande stud mm) 0 0 0 102 27 25 154

Omfördelning universitetsgemensamt 0 0 0 -3 310 -886 -803 -4 999

Grundutbildningsanslag  2018 1 137 0 0 91 508 24 150 21 875 138 670

Tilldelning  2017  Fakultetsmedel 0 1 643 5 586 13 872 6 115 6 443 33 659

Pris- och löneomräkning 0 31 100 262 89 137 619

Ökad anslag forskning 10 31 81 27 43 192

Minskad hyra 2018 -700 445 100 155 0

Fakultetsanslag  2018 0 1 684 5 017 14 659 6 331 6 778 34 471
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TOTALT  RAMAR STATSBUDGETANSLAG 2018 1 137 1 684 5 017 106 167 30 481 28 654 173 140

Fördelning av  universitets- och fakultetsgem kostnader 2018 Konstnärliga fak Körcentrum IAC Musik- Teater- Konst- SUMMA

Fördelning baseras på direkta och indirekta kostnader för Kansli Syd högskolan högskolan högskolan

lön och drift 20160701--20170630

Universitetsgemensamma kostnader -utbildning 0 0 0 11 501 2 679 2 560 16 740

Universitetsgemensamma kostnader -forskning 0 124 396 1 037 351 544 2 452

Campus Helsingborg - andel utbildning 0 0 0 401 93 89 584

Campus Helsingborg - andel forskning 0 1 2 6 2 3 14

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) utbildning 0 0 0 227 53 50 330

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät)forskning 0 5 16 43 15 23 102

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) utbildn 0 0 0 544 127 121 792

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) forskn 0 12 39 103 35 54 243

Fakultetsgemensamma kostnader - utbildning 0 0 0 4 832 1 126 1 076 7 033

Fakultetsgemensamma kostnader -  forskning 0 200 640 1 675 566 879 3 960

Summa universitets- och fakultetsgemensamt 0 342 1 094 20 368 5 046 5 400 32 250
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Förslag till Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i 
Malmö 6 december 2017 

gällande 

Budget för 

Musikhögskolan i Malmö 

2018 
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Inledning till Institutionsstyrelsen 
 
Nedanstående budgetförslag bygger på de siffror Musikhögskolan fått från 
Fakultetskansliet i mitten/slutet av november och som presenterats för Fakultetsstyrelsen 
22 november 2017. Beslut kommer inte fattas i Fakultetsstyrelsen förrän 13 december, 
varpå Musikhögskolans institutionsstyrelse inte kommer kunna fatta det formella beslutet 
förrän efter 13 december.  
 
Inför Institutionsstyrelsemötet 6 december kommer vi noga gå igenom budgeten så att 
beslutet kan tas per capsulam eller på delegation till prefekt och ledningsgrupp vid MHM 
efter 13 december. 
 
Som ni kan se på fördelningen av grund-, respektive fakultetsmedel, så har 
fakultetsmedlen ökat med 444 tkr medan grundutbildningsmedlen endast ökat med 549 
tkr trots speciella satsningar till nya platser på ML motsvarande 1 339 tkr som inte kommit 
Musikhögskolan till del fullt ut.  
 
En omfördelning har skett inom fakulteten när det gäller grundutbildningstilldelning vilket 
fått stora negativa konsekvenser för Musikhögskolan och för våra två 
grundutbildningsbudgetar på ML och Mu/Ky. Omfördelningen grundar sig i att man tittat 
dels på resultatrapporteringen i den s k Kuben vid LU som visar resultatet av våra 
helårsprestationer, dels tittat på de s k konstnärliga prislapparna på våra respektive 
institutioners grundutbildningar och fördelat GU-medlen utifrån dessa med en liten 
”prislappsreducering” per prislapp på de konstnärliga prislapparna.  
 
Musikhögskolans har sedan många år haft ca 146 s k ”övriga prislappar” än de konstnärliga 
(naturvetenskapliga, VFU, och utbildningsprislappar). Dessa ligger på ca 100 tkr/prislapp. 
Inför 2018 har MHM enligt förslaget fått ca 8 300 tkr, vilket omräknat till 146 
Helårsstudenter (HST) innebär en ersättning med ca 70% av sitt värde. D v s en stor 
prislappsreducering i förhållande till de konstnärliga prislapparna. Räknar man på ett annat 
sätt d v s räknar om 8 300 tkr i förhållande till en ”övrig prislapp” på ca 100 tkr/prislapp, så 
motsvarar det ca 85 HPR .  
 
Frågan som just nu inte är utredd är hur många helårsprestationer (HPR-ar) vi 
ska/bör/måste göra och redovisa i förhållande till antal pengar vi redovisar. 
 
Se vidare dokumentet resursfördelning 2018 som gäller hela fakulteten.  
 
Fr o m 2018 kommer enligt lagt förslag Körcentrum Syd att flytta över till Musikhögskolan. 
KCS finansieras av fakultetsmedel sedan starten 2008. Medlen och kostnaderna för KCS 
står i en egen kolumn och är separerad från MHM:s övriga utbildningar men ingår i 
Institutionsstyrelsens totala budget och ska beslutas här.     
Ann-Charlotte Carlén 
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LUNDS UNIVERSITET
Konstnärliga fakultetens kansli Dnr V 2017/1959

RESURSFÖRDELNING 2018

Konstnärliga fak Körcentrum IAC Musik- Teater- Konst- SUMMA

Kansli Syd högskolan högskolan högskolan

Tilldelning 2017 0 0 0 90 959 23 022 20 079 134 059

Tilldelning 2018 för uppdrag 0 0 0 91 689 24 557 22 244 138 491

Pris- och löneomräkning 0 0 0 1 687 452 409 2 548

Ökning 5 år(Kvalitetssäkring) 1 137 0 0 1 137

Ämneslärarutbildning/KPU 0 0 0 1 017 0 0 1 017

Satsning på SAS-kurser 138 138

Kvalitetsförstärkning lärarutbildning 0 0 0 184 0 0 184

Stimulansmedel internationalisering (utresande stud mm) 0 0 0 102 27 25 154

Omfördelning universitetsgemensamt 0 0 0 -3 310 -886 -803 -4 999

Grundutbildningsanslag  2018 1 137 0 0 91 508 24 150 21 875 138 670

Tilldelning  2017  Fakultetsmedel 0 1 643 5 586 13 872 6 115 6 443 33 659

Pris- och löneomräkning 0 31 100 262 89 137 619

Ökad anslag forskning 10 31 81 27 43 192

Minskad hyra 2018 -700 445 100 155 0

Fakultetsanslag  2018 0 1 684 5 017 14 659 6 331 6 778 34 471
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TOTALT  RAMAR STATSBUDGETANSLAG 2018 1 137 1 684 5 017 106 167 30 481 28 654 173 140

Fördelning av  universitets- och fakultetsgem kostnader 2018 Konstnärliga fak Körcentrum IAC Musik- Teater- Konst- SUMMA

Fördelning baseras på direkta och indirekta kostnader för Kansli Syd högskolan högskolan högskolan

lön och drift 20160701--20170630

Universitetsgemensamma kostnader -utbildning 0 0 0 11 501 2 679 2 560 16 740

Universitetsgemensamma kostnader -forskning 0 124 396 1 037 351 544 2 452

Campus Helsingborg - andel utbildning 0 0 0 401 93 89 584

Campus Helsingborg - andel forskning 0 1 2 6 2 3 14

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) utbildning 0 0 0 227 53 50 330

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät)forskning 0 5 16 43 15 23 102

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) utbildn 0 0 0 544 127 121 792

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) forskn 0 12 39 103 35 54 243

Fakultetsgemensamma kostnader - utbildning 0 0 0 4 832 1 126 1 076 7 033

Fakultetsgemensamma kostnader -  forskning 0 200 640 1 675 566 879 3 960

Summa universitets- och fakultetsgemensamt 0 342 1 094 20 368 5 046 5 400 32 250
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Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet

RESURSFÖRDELNING Musikhögskolan 2018 

Styr 2
017/ 

‐‐‐‐ARBETSMATERIAL 28 november 2017 Kör- Musik- Musiklärar- Musiker och 
Reviderat 17/11 Version 3, 2017‐11‐23,2017‐11‐28 centrum högskolan utbildning Kyrkomusikerutbildning

SYD Kontrollsiffror

Fördelningsbaser Grundutbildningsanslag 54,40% 45,60% 100,00%

Tilldelning 2017 - Nytt namn: GU-anslag 2017 0 90 959 49 880 41 078 90 958

Tilldelning 2018 för uppdrag 0 91 689 49 879 41 810 91 689

Pris- och löneomräkning 0 1 687 918 769 1 687

Ämneslärarutbildning/KPU 0 1 017 1 017 1 017

Satsning på SAS-kurser 138 138 138

Kvalitetsförstärkning lärarutbildning 0 184 184 184

Stimulansmedel internationalisering (utresande stud mm) 0 102 56 47 102

Omfördelning universitetesgemensamt 0 -3 310 ‐1 801 ‐1 509 ‐3 310

Avrundat 1 0,544 0,456 1

Grundutbildningsanslag  2017 0 90 959 49 881 41 078 90 959

Grundutbildningsanslag  2018 0 91 508 50 391 41 117 91 508

Ökning grundutbildningsanslag från 2017 till 2018 0 549 510 39 549

Fördelningsbaser fakultetsmedel 50,00% 50,00% 100,00%

Tilldelning  2017  Fakultetsmedel 1 643 13 872 6 936 6 936 13 872

Pris- och löneomräkning 31 262 131 131 262

Ökad anslag forskning 10 81 41 41 81

Minskad hyra 2018 till IAC 444 222 222 444

Fakultetsanslag 2017 1643 13872 6936 6936
Fakultetsanslag  2018 1 684 14 659 7 329 7 329 14 659

Ökning fakultetsmedel från föregående år 41 787 393 393 787

Totalt Ramar statsbudgetanslag 2017 1 643 104 831 56 817 48 014
TOTALT  RAMAR STATSBUDGETANSLAG 2018 1 684 106 167 57 720 48 447 106 167
Totala ökning från föregående år 41 1 336 903 433 1 336
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Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet

RESURSFÖRDELNING Musikhögskolan 2018 

Styr 2

Fördelning av  universitets- och fakultetsgem kostnader 2018 Körcentrum syd Musik- Musiklärar- Musiker och 
Fördelning baseras på direkta och indirekta kostnader för högskolan utbildning Kyrkomusikerutbildning
lön och drift 20160701--20170630 54,40% 45,60% utfördelning gu‐kostn

50,00% 50,00% utfördelning fak‐kostn

Universitetsgemensamma kostnader -utbildning 0 11 501 6 256 5 244 11 501

Universitetsgemensamma kostnader -forskning 124 1 037 518 518 1 037

Campus Helsingborg - andel utbildning 0 401 218 183 401

Campus Helsingborg - andel forskning 1 6 3 3 6

0

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) utbildning 0 227 123 103 227

CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät)forskning 5 43 22 22 43

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) utbildn 0 544 296 248 544

Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) forskn 12 103 51 51 103

Fakultetsgemensamma kostnader - utbildning 0 4 832 2 629 2 203 4 832

Fakultetsgemensamma kostnader -  forskning 200 1 675 837 837 1 675

Summa universitets- och fakultetsgemensamt 342 20 368 10 955 9 414 20 369

KCS MHM ML MuKy totalt enb MHM totalt MHM+KCS
Summa universitetsgemensamma kostnader utbildning 0 12 673 6 894 5 779 12 673 12 673
Summa universitetsgemensamma kostnader forskning 142 1 189 594 594 1 189 1 331

S:A universitetsgemensamma kostnader 142 13 862 7 488 6 373 13 862 14 004

Summa fakultetsgemensamma kostnader utbildning 0 4 832 2 629 2 203 4 832 4 832
Summa fakultetsgemensamma kostnader forskning 200 1 675 837 837 1 675 1 875

S:A fakultetsgemensamma kostnader 200 6 506 3 466 3 041 6 506 6 707
Totalsumma gemensamma kostnader 2 nivåer 342 20 368 10 954 9 414 20 368 20 710
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BUDGET 2018 
MUSIKHÖGSKOLAN 
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Årets inkomst statsanslag 50 391 7 329 57 720 41 117 7 329 48 446 1 684 107 850
balansering 450 450 0 450
Årets inkomst bidrag 183 0 400 270 670 853
Årets inkomst uppdrag, övr 200 0 137 137 337
Nettoperiodisering 231 0 658 75 733 964
SUMMA INTÄKTER: 614 50 841 7 329 58 170 42 312 7 674 49 986 1 684 110 454
Personalkostnader, löner ‐13 701 ‐23 519 ‐3 416 ‐26 935 ‐20 093 ‐3 797 ‐23 890 ‐731 ‐65 257
Löpande semesterkostnad 0 0 0 0
Driftskostnader ‐3 760 ‐1 946 ‐296 ‐2 242 ‐1 507 ‐372 ‐1 879 ‐318 ‐8 199
Avskrivningar  ‐1 103 ‐164 ‐164 0 ‐1 267
SUMMA DIREKTA KOSTNADER: ‐18 564 ‐25 465 ‐3 712 ‐29 177 ‐21 764 ‐4 169 ‐25 933 ‐1 049 ‐74 723
Gemensamma kostn, 2 nivåer, enl ramarna ‐9 524 ‐1 431 ‐10 955 ‐7 982 ‐1 431 ‐9 413 ‐342 ‐20 710
Lokalkostnader, enl ramarna ‐7 545 ‐1 029 ‐8 574 ‐6 181 ‐1 006 ‐7 187 ‐75 ‐15 836
SUMMA KOSTNADER, OH 2 nivåer och lokal 0 ‐17 069 ‐2 460 ‐19 529 ‐14 163 ‐2 437 ‐16 600 ‐417 ‐36 546
S:A DIREKTA OCH INDIREKTA, egna mallar ‐18 564 ‐42 534 ‐6 172 ‐48 706 ‐35 927 ‐6 606 ‐42 533 ‐1 466 ‐111 269
BOKFÖRDA RESULTAT, INOM RR  ‐17 950 8 307 1 157 9 464 6 385 1 068 7 453 218 ‐815
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ gem kostn 2 nivåer 0 0 0
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ lokal kostn 0 0 0
UTANFÖR RR, från utbildningarna ‐ täckn av gem 17 950 ‐8 482 ‐1 157 ‐9 639 ‐6 916 ‐1 126 ‐8 042 ‐269 0

RESULTAT, UTANFÖR RR 0 ‐175 0 ‐175 ‐531 ‐58 ‐589 ‐51 ‐815

2.Sammansta¦êllning i excell 2018
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Förslag 

Budget för Musikhögskolan i Malmö 2018 

INLEDNING 
Beslut om budget för Musikhögskolan (MHM) 2018 har fattats i Musikhögskolans Institutions-
styrelse 6 december 2017. Budgetbeslutet omfattar Musiklärarutbildningens och Musiker-
/kyrkomusikerutbildningens grundutbildning och forskarutbildning, Musikhögskolans Gemen-
samma enheter samt Körcentrum Syd.  

BAKGRUND 

Besparingsplan 
Musikhögskolan (MHM) har av Lunds universitet (LU) fått i uppdrag att minska utgifterna för en 
budget i balans 2019. För att uppnå detta krävs stora besparingar. Besparingarnas storlek står i 
relation till anslagen från LU och den Konstnärliga fakulteten, externa intäkter, samt storleken på 
de gemensamma kostnaderna till LU och den Konstnärliga fakulteten.  

Under de första tre åren, 2015–2017 med möjlighet till förlängning, har LU gett MHM möjlighet 
att minska det sammanlagda utbildningsuppdraget med motsvarande 20 utbildningsplat-
ser/helårsprestationer per år med biehållen ekonomisk tilldelning. Detta för att underlätta för 
institutionen att minska volymen och genomföra besparingar utan att riskera att bli återbetal-
ningsskyldig för ”tomma” utbildningsplatser. 

MHM har arbetat intensivt de senaste fyra åren med olika åtgärder för att få bukt med obalansen 
mellan intäkter och utgifter. De svåraste frågorna i det arbetet har varit att säkerställa kvaliteten i 
fr a grundutbildningarna trots besparingar. Även inom forskarutbildningarna har kostnaderna 
under flera år överstigit intäkterna vilket fått konsekvenser för anställningar och för driftsbud-
get.Besparingsåtgärder har också genomförts på de s k Gemensamma enheterna, i administration 
och i driftbudgetar.  

Besparingarna har sammantaget fått konsekvenser för kurs- och timplaner i utbildningarna, tjäns-
ter, arbetsuppgifter och för den psykosociala arbetsmiljön. 

Resultat 2017 
Resultatet för Musikhögskolan 2017 beräknas bli bättre än budget som en direkt följd av ökade 
anslag. Resultatet beräknas bli 627 tkr bättre än budget, och landa på ett resultat nära 0.  
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LUNDS UNIVERSITET 
Musikhögskolan i Malmö 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Uppdrag 
Musikhögskolan har sedan flera år planerat verksamhet och budget efter 530 helårsstudenter 
(HST). Av dessa har Musiklärarutbildningen haft ett uppdrag på 304 HST och Musi-
ker/Kyrkomusikerutbildningen 226 HST. I samband med att Musikhögskolan fick en lättnad av 
LU med minskade krav på prestationer men med en bibehållen tilldelning för att lättare komma i 
ekonomisk balans, så sänktes uppdraget med 2 miljoner d v s till ca 510 HST. I samtal med fakul-
tetsledingen har det dock framgått att det är oklart hur många helårsprestationer Musikhögskolan 
ska prestera i förhållande redovisning av pengar. (Se vidare budgettexterna för respektive utbild-
ning). 

Intäkter och kostnader 
Bruttoramen (grundutbildnings- och fakultetsanslag) för MHM 2018 uppgår till 106 167 tkr (104 
831 tkr 2017) d v s en ökning med 1 336 tkr. I samband med att Körcentrum Syd flyttas över till 
Musikhögskolan från den fakultetsövergripande nivån följer 1 684 tkr med i fakultetsmedel som 
ska finansiera Körcentrum Syds verksamhet. 

Grundutbildningsanslagen (GU) och fakultetsmedelsanslagen (FU) fördelas mellan Musiklärar-
utbildningen och Musiker-/kyrkomusikerutbildningarna procentuellt efter hur stora utbildningar-
na är i förhållande till hur fördelningen skett tidigare år. Alltså en fördelning som står i relation 
till helårsstudenter och i relation till historik. 2018 är fördelningen av GU-medlen 54,40% till 
ML och 45,60% till MUKY medan fakultetsmedlen fördelar 50% + 50% till de båda forskarut-
bildningarna, Musikpedagogik och Musik. Körcentrum Syds tilldelning ligger vid sidan om. 

Grundutbildningstilldelningen 2018 för uppdrag innan pris- och löneuppräkning och extra sats-
ningar, är 91 689 tkr jämfört med 92 973 tkr 2017 d v s en minskning med – 1 284 tkr (-1,4 %). 
Samtidigt ökar tilldelningen till Teaterhögskolan med ca + 1,1 milj. och till Konsthögskolan med 
ca + 2,6 milj. jämfört med 2017. Musikhögskolans ledning är starkt kritisk till denna nya fördel-
ningsmodell. 

Grundutbildningsanslaget efter pris- och löneuppräkningen inklusive extra satsningar till mu-
siklärarutbildningen på 1 339 tkr är 91 508 tkr. D v s ökar med + 549 tkr (+0,6%) i förhållande 
till 2017. Det innebär att av extratilldelningen till lärarutbildningen på 1 339 tkr blir endast 790 
tkr kvar till de extra utbildningsplatserna.  

Fakultetsmedelsanslaget inklusive pris och löneomräkning är 14 659 tkr för Musikhögskolan (en 
ökning med 787 tkr jämfört med 2017) och 1 684 tkr för Körcentrum Syd (en ökning med 41 tkr 
jämfört med 2017). Det finns ett fortsatt behov av ökande fakultetsmedel för forskarutbildningen 
och för att kunna delfinansiera mer av det forsknings- och utvecklingsarbete som ligger i lärares 
tjänster enligt arbetstidsavtalet. I nuläget finansieras lärares forsknings- och utvecklingsarbete av 
grundutbildningsmedel med några få undantag.   

Ersättningen för pris- och löneomräkning på 1,84% (1,51 % 2017 och 1,62 % 2016) har ökat men 
är för liten för att täcka de ökade personalkostnaderna som 2018 ligger på på i genomsnitt ca 2,2 
%.  

De totala personalkostnaderna för Musikhögskolan 2018 beräknas bli 65 257 tkr jämfört med 
prognos tre 2017 som beräknas bli 63 558 tkr.  Trots besparingar på personalsidan (lärar- och 
teknisk-/administrativ personal) så ökar personalkostnaderna med 1 699 tkr.  

Inför 2018 är Musikhögskolans ekonomi fortsatt mycket ansträngd dels p g a att Musikhögskolan 
inte får täckning för lönekostnadsökningar dels p g a ökade universitetsgemensamma kostnader 
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med 460 tkr, del pga förändring av fördelningen av grundutbildningsanslaget inom fakulteten, till 
nackdel för Musikhögskolan. Detta kommer att innebära ytterligare besparingar utöver den lång-
siktiga plan som är lagd fram till 2019. En budget i balans kan inte läggas. Musikhögskolan 
kommer att underbudgetera på GU-budgetarna med -706 tkr och på fakultetsmedelsbudgetarna 
med -58 tkr. Totalt en underbudgetering på -815 tkr. 

Myndighetskapital 
I den ingående balansen för 2017 är Myndighetskapitalet – 5 775 tkr. Vi beräknar att det inte 
kommer att förändras för 2017 eftersom vi troligen kommer att få ett nollresultat. Däremot kom-
mer det troligen öka efter 2018. 

Jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö och kompetensutveckling 
Vid Musikhögskolan är demokrati, jämställdhet och öppenhet viktiga ledord i verksamheten och 
speglas i den musikaliska och kulturella mångfalden. Åtgärder inom dessa områden beskrivs i 
strategidokument och handlingsplaner. Arbetsmiljöarbetet regleras i särskild handlingsplan för 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som årligen arbetas fram och beslutas. Den beskriver kon-
kreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.  

Av ekonomiska skäl kommer endast lite medel att kunna avsättas för dessa områden 2018. Detta 
gäller även för kompetensutveckling och konstnärligt utvecklingsarbete. (Se vidare punkten om 
kompetensutvecklingsplan nedan).   

Jämställdhet  
Exempel på jämlikhetsarbete 2018 är 

• arbete med strategiskt jämställdhetsarbete i enlighet med Musikhögskolans och fakulte-
tens strategiska plan.

• fortsatt arbete i Musikhögskolans jämlikhetsgrupp

• fortsatt arbete med kvinnliga förebilder inom bl a jazz- och rockutbildningarna samt med
kvinnliga dirigenter i symfoniorkesterprojekten.

Arbetsmiljö och miljö 
Musikhögskolan har en miljö där hög kvalitet och stort engagemang präglar verksamheten. För 
att ytterligare utveckla denna förs regelbundna diskussioner i utvecklingssamtal, vid studiedagar, 
möten i styrelser, nämnder och arbetsgrupper och med studenter och studentkår.  

• 2018 avsätts en mindre del inom prefektens drift för arbetsmiljö, miljö och personalvård
utöver de medel som avsätts inom utbildnings- och forskningsbudgetarna.

• Det systematiska arbetsmiljöarbetets årscykel samt arbetsmiljödelegationen kommer att
ses över under 2018.

• En krishanteringsplan för MHM är framtagen.

• Miljönämnden fortsätter sitt miljöarbete på institutionen.

Kompetensutveckling 
• I utvecklingssamtalen genomförs planering av varje anställds kompetensutveckling uti-

från såväl den enskilde medarbetarens egna utvecklingsbehov som Musikhögskolans be-
hov av utveckling och förändring. 2018 avsätts en liten del i budgeten för kompetensut-
veckling.
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• I alla adjunkts-, lektors- och professorstjänster finns dessutom omfattande timresurser
avsatta för kompetensutveckling.

KOMMENTARER TILL BUDGET FÖR DE GEMENSAMMA ENHETERNA 

Intäkter 
• Finansieringen från utbildningarna till de Gemensamma enheterna ökar något 2018. För

ML ökar kostnaderna med 151 tkr och för Mu/Ky med 122 tkr jämfört med 2017. För
Körcentrum Syd ökar kostnaderna med 154 tkr, då kostnaderna anpassats till faktiska in-
stitutionsgemensamma kostnader jämfört med 2017.

• Intäkterna och kostnaderna för lokaler och lokalvård ligger på utbildnings- och forskarut-
bildningsbudgetarna och på Körcentrum Syds budget.

Kostnader 
Då personalkostnaderna successivt ökat i samband med de årliga lönerevisionerna, har tjänsteom-
fattningar setts över i kombination med en organisationsöversyn inom de Gemensamma enheter-
na.  

• Kostnaderna för personal ökar med 427 tkr.

• Kostnaderna för drift ökar med 120 tkr. Inom den ramen finns medel avsatta för kompe-
tensutveckling.

• Avskrivningskostnaderna minskar med 119 tkr.

• Kostnaderna för ombyggnaden av FileMaker är flyttad från prefektens drift till eko-
nomi/personalplanering/schema.

Sammanfattning om de Gemensamma enheterna 
De Gemensamma enheternas uppgift är att ge stöd och service till utbildningarna och forskningen 
och utgör en ganska stor del av den totala budgeten. Den totala budgeten på de Gemensamma 
enheterna är på 18 565 tkr (18 137 tkr år 2017). För att inte utbildningarna och forskningen ska 
drabbas för hårt av ännu mer besparingar än de redan gjort, kommer de Gemensamma enheterna 
att hålla tillbaka kostnaderna så mycket som möjligt fram till 2019.  Detta riskerar dock att av-
speglas i minskad service, minskade inköp och investeringar samt ökad arbetsbelastning med 
större risk för ohälsa. 

RISKANALYS  
• Grund- och forskarutbildningen

GU-anslagen har under flera år inte stigit i takt med pris- och löneomräkningen vilket lett
till successiva besparingar. Besparingarna har dock inte fått full effekt eftersom de uni-
versitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna inte minskat i takt med att institutionen
minskat sina kostnader. 2018 minskar GU-anslagen p g a av en ny omfördelningsmodell
inom fakulteten vilket drabbat Musikhögskolan ytterligare.

Musikhögskolans forskningsmiljö är för liten i förhållande till grundutbildningens storlek
vilket avspeglar sig i för liten driftsbudget, för lite medel till doktoranderna samt att det
endast går att avsätta en liten del av fakultetsmedlen för att finansiera del av tid i lärares
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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 inte kan garanteras. Detta kan få negativa effekter 
på attraktionskraften till Musikhögskolan i Malmö. 

• Ekonomi och personal

På några års sikt kommer en betydande del av personalen att gå i pension. Att säkerställa
fortsatt kompetens inom lärarkår, ledning och övriga personalgrupper är av största vikt.
Den besparingsplan som ligger fram till 2019 begränsar möjligheten att rekrytera ny per-
sonal eller återbesätta tjänster på olika nivåer.

• Lokalisering

Musikhögskolans arbete med en omlokalisering av institutionen är sedan 2015 flyttad till
fakultetsnivån för en samlokaliserad fakultet på sikt. Risken med en utdragen process är
att Musikhögskolan p g a slitna lokaler måste investera i omfattande renoveringar under
samlokaliseringsprojektets gång, samt att Musikhögskolan tappar styrfart och attrakt-
ionskraft innan omlokaliseringen är genomförd. Dessutom kommer Musikhögskolan bli
tvungen att flytta ur en hel korridor med ensemblesalar och övningsrum p g a att försko-
lan under aktuell korridor är störd av Musikhögskolans verksamhet. Detta kommer att
medföra extra kostnader samt arbete.

• Kvalitetsutveckling i administrationen

Då kostymen krympt och troligen måste krympa ytterligare, sker en översyn av arbets-
uppgifter inom anställningarna vid MHM. En analys har också genomförts på fakulteten
genom KIA-gruppen vid LU (Kvalitetsutveckling i administrationen) och en uppföljning
av det arbetet kan komma att leda till förbättrade stödfunktioner och samordning inom
fakulteten.

• Hälsa

Inom delar av verksamheten upplevs arbetsbetsmängden som mycket hög. Ökad arbets-
belastning och stress är en av de största riskfaktorerna i perioder av omorganisationer
och besparingar.

SAMMANFATTNING och FRAMTIDEN 
• De senaste årens besparingar har frestat på Musikhögskolan. Den anslagshöjning som nu

inte skett på grundutbildningen riskerar kvaliteten i utbildningen.

• Fortsatt höjda grundutbildnings- och fakultetsanslag är av största vikt för att stabilisera
grundutbildningen och forskningen vid institutionen. Likaså behövs finansiering av pro-
fessorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid som nu finansieras till största del
av grundutbildningsanslagen.

• En ökad externfinansiering behövs framförallt för forskning och enskilda projektsats-
ningar liksom donationer till verksamheten.

• MHM kommer fortsätta arbeta med och se över lärares personalplaner och TA-
personalens arbetsuppgifter under 2018.

Ann-Charlotte Carlén
Rektor
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Budget 2018
Gemensamma enheter

INTÄKTER 2018 2017 2016

Finansieringsbidrag från Musiklärarutbildningen 9 639 9 488 9 257
Finansieringsbidrag från Musiker/kyrkomusikerutbildningen 8 042 7 920 7 635
Finansieringsbidrag från Körcentrum Syd 269 115 115
Intäkter försäljning/lokalförhyrning mm 200 200 50
Externt bidrag JAA (John Andersson i Anderslöv) 100 100 100
Externa periodiserade medel för avskrivningskostn./flygel mm 231 231 231
Externa bidrag LAN 83 83 20
SUMMA INTÄKTER 18 564 18 137 17 408

KOSTNADER

Serviceenheten
Personal 2 992 2 852 2 655
Drift 1 120 1 150 1 200
Kompetensutveckling 30
Avskrivningar 176
Delsumma serviceenheten 4 142 4 002 4 031

Bibliotek
Personal         1 809 1 646 1 571
Drift 230 250 260
Kompetensutveckling 20 0
Delsumma bibliotek 2 059 1 896 1 831

Teknik IT
Personal     2 584 2 892 2 694
Drift (It 320, AV 100) 450 450 500
FileMaker-kostnader (kostnaden flyttad till Ekonomi/Personal/Sch - 500 -
Kompetensutveckling 30 - -
Avskrivningar - - 12
Pianoteknik/Instrumentvård 300 300 300
Delsumma teknik-it 3 364 4 142 3 506

Ekonomi/Personalplanering/Schema
Personal 1 940 1 971 1 401
Drift 20 40 20
Kompetensutveckling 20 - -
FileMaker kostnader (kostnaden flyttad till Ekonomi/Personal/Sch 500 - -
Delsumma personalplanering 2 480 2 011 1 421

2018 2017 2016
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Budget 2018
Gemensamma enheter

Information&konsertverksamhet
Personal  2 068 1 897 1 815
Drift - Konsertverksamhet      120 130 130
Drift - Informationsverksamhet 240 250 280
Kompetensutveckling 20 - -
Delsumma information&konsertverksamhet 2 448 2 277 2 225

Internationalisering/stipendiehantering
Personalkostnader internationell koordinator 414 406 497
Drift 35 40 30
Kompetensutveckling 5 - -
Delsumma internationalisering 454 446 527

Prefektkansli
Personalkostnader 1 896 1 612 1 735
Drift 400 270 530
Lägenhet/hotell - 60 60
Kompetensutveckling 20
Delsumma prefekt-kansli 2 316 1 942 2 325

Investeringar - kostnadsförda
Korttidsinventarier enl beslut 100 100
Korttidsinventarier oförutsedda 100 100
Delsumma investeringar - kostnadsförda 200 200

Investeringar - avskrivningsbara
Avskrivning på tidigare års investeringar enligt plan 752 871 1 061
Avskrivning nyinvesteringar 5 års avskrivn. 120 120 -
Avskrivning på externt finansierade flyglar 20år (Crafoord) 231 231 231
Delsumma  avskrivningar   1 103 1 222 1 292

SUMMA KOSTNADER 18 565 18 137 17 158

RESULTAT -1 0 250

Summa personalkostnader 13 702 13 275 12 368
Summa driftskostnader 3 615 3 640 3 310
Summa kompetensutveckling 145 - -
Summa avskrivningskostnader 1 103 1 222 1 480
Summa kostnader: 18 565 18 137 17 158
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Grundutbildning 

Kommentarer till grundutbildningsbudget ML 2018 

BAKGRUND OCH UPPDRAG 

Utbildningsuppdraget för 2017 uppgick till totalt 49 880 tkr motsvarande ca 304 HST 
(helårsstudenter) för musiklärarutbildningen (ML) inkluderande studerande i såväl 
programutbildning som i universitetskurser.  

ML har erhållit 10 extra platser för KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och antog 18 
studerande ht 17. ML har också fått 3 ämneslärarplatser med nästan full musikprislapp. 
Samtliga platser fasas in succesivt under några år enligt separat förslag från 
ämneslärarutbildningens samordningsgrupp. ML har fått en lättnad i kravet på prestation med 
1,1 milj kr av Universitetsstyrelsen vilket innebär färre HST.  

Uppdraget för 2018 uppgår till totalt 50 391 tkr. 

KOMMENTARER 

För 2018 har fakulteten valt en ny modell för resursfördelning. Denna bygger på att de 
konstnärliga prislapparna fördelas till respektive institution med nästan full prislapp. Övriga 
prislappar såsom UVK, VFU och N-prislappar fördelas med en betydligt mindre ersättning. 
Eftersom Musikhögskolan har väsentligt lägre prislapp för konstnärliga ämnen än de övriga 
institutionerna samt en stor del övriga prislappar slår denna nya fördelningsmodell extra hårt 
mot Musikhögskolans ekonomi. Det innebär att tilldelningen av GU medel, före extra satsningar 
och omfördelningar, minskar för Musikhögskolan med ca -1,2 milj vilket drabbar 
grundutbildningen hårt.  

Pris- och löneomräkning (POL) för grundutbildningen uppgår till 1,84% motsvarande 919 tkr 
(2017=1,51% 763 tkr). Beräknade löneökningar för 2017 på ca 2,2% innebär att vi inte får full 
kompensation för våra ökade lönekostnader. 

Grundutbildningsanslaget 2018 uppgår till 50 391 tkr (49 880 tkr 2017) vilket är en ökning med 
511 tkr (2017 = 845 tkr). ML får extra ersättning för Ämneslärar- och KPU-platser med 1 017 
tkr, kvalitetsförstärkning i lärarutbildningen med 184 tkr, SAS-kurser 138 tkr samt 
stimulansmedel för internationalisering med 56 tkr (2017 = 45 tkr). Förutom ovanstående 
intäkter tillkommer överföring från Mu/Ky 450 tkr. Vi betalar 1 511 tkr till omfördelning av 
universitetsgemensamma satsningar. Sammanlagd intäkt blir därför 50 841 tkr (50 583 tkr för 
2017) vilket är en ökning med 258 tkr jämfört med 2017. 

Budgetposten för musiklärarutbildningens kansli uppgår till 3 489 tkr vilket är en ökning med 
364 tkr jämfört med föregående år vilket beror på en ökad tjänsteomfattning för kanslipersonal i 
samband med pensionering. ML kansliet består av två utbildningchefer på 75 %, två VFU-
ledare/utbildningssamordnare på vardera 100 %, en utbildningsadministratör på 100 % samt en 
utbildningsadministratör för bl a fristående kurser på 100 %, sammanlagt 550 %. Efter 1 juli 
2018 kommer personalen, efter pensionsavgångar, att uppgå till sammanlagt 480 % vilket är en 
minskning med 70 %. 
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Budgetposten för lärare på ML uppgår till 17 131 tkr (2017 = 17 945 tkr) vilket är en minskning 
med 814 tkr jämfört med föregående år beroende framförallt på tjänstledigheter, 
pensionsavgångar och minskade undertider.  

Projektmedlen uppgår till 265 tkr vilket är en minskning med 5 tkr jämfört med föregående år. 
Medel för handledarutbildning har minskat med ca 15 %. 

Budgetposten för universitetsgemensamma kostnader inklusive Campus Helsingborg, CFL och 
lokal avgift, uppgår till 6 894 tkr (6 643 för 2017) - en ökning med 251 tkr. De 
fakultetsgemensamma kostnaderna uppgår till 2 629 tkr - en minskning med 58 tkr. De 
institutionsgemensamma kostnaderna uppgår till 8 482 vilket är en ökning med 133 tkr. 

Budget 2018 visar på ett underskott på 175 tkr. Detta är resultatet av fakultetens nya 
fördelningsmodell. Trots besparingar i utbildningen vilket bl a inneburit att tjänster inte ersatts 
vid pensionsavgångar, samt extra tilldelning av KPU-platser och kvalitetsförstärkningar når vi 
inte balans i budget 2018. 

FRAMTID 
Arbetet med att få en hållbar budget i balans till 2019 och Musikhögskolans besparingspaket 
fortsätter. Den nya fördelningsmodellen med minskade GU-anslag och de planerade 
ekonomiska åtgärderna fram till 2019 innebär en stor utmaning för Musiklärarutbildningen. På 
sikt är det en ohållbar situation för grundutbildningen med minskade intäkter och ökade 
kostnader samt otillräcklig kompensation för löneökningar.     
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Budgetöversikt – övriga kommentarer 

Projekt 265 tkr är avsatta till området ”projekt” och fördelar sig på 
nedanstående områden: 

1. Resurser övrigt” akt 27 100 tkr 
2. Gästlärarresurs 165 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   20 000 
Rytmik, akt 29   10 000 
Jazz, akt 30   20 000 
Rock, akt 31   20 000 
Folkmusik, akt 32   10 000 
Kör, akt 34   10 000 
Blandade genrer, Singer/Songwriter, akt 49   30 000 
Övriga gästlärare/projekt           0 
Seminarieserie - UVK/AU   45 000 
Summa: 165 000 

VFU VFU-budgeten är beräknad på en uppskattning av antalet studenter 
i respektive årskurs. 1 010 tkr är avsatt till området ”VFU” och 
fördelar sig på nedanstående områden; 

VFU ML, akt 41 614 960 
Resor stud/lärare ML, akt 44 370 040 
Handledarutbildning, akt 43   25 000 

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, hyra lägenhet, telefon/data, 

korttidsinventarier, Musikproducent m.m. 

Lars Andersson 
Utbildningsledare ML 
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Musiklärarutbildningen 

Grundutbildning 

2018 2017 2016
INTÄKTER
Grundutbildning inkl.pris o löneomr. 1,84 % (2017=1,51% 2016=1,62%,) 50391 49880 49035
Balansering av anställningar MU/KY 450 500 350
Externa bidrag, LP, periodiserade medel 0 150 350
Externa bidrag, 0 0 178
Lärares medverkan i nämnder/styrelser 0 53
Summa intäkter 50841 50583 49913

KOSTNADER
Lokalkostnader 6808 6776 6868
Lokalvårdskostnader 737 671 687
Avsättning Universitetsgemensamma kostnader inkl Helsi 6475 6238 5993
CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbild 123 118 122
Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) and 296 287 289
Fakultetsgemensamma kostnader andel utbildning 2629 2687 2566
Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (88% av to 8482 8349 8146
Avskrivningar 0 0 0
Delsumma ramarna 25550 25126 24671

Personalkostnader
Kansli ML - personalkostnader, 88% 3489 3125 3142
Lärare 17131 17945 17329
Intermittenta lärare 2900 2465 2353
Befordringar 0 80 190
Delsumma personalkostnader 23520 23615 23014

Driftskostnader
Driftskostnader (inkl. reseersättningar ) 490 537 567
Projekt 265 270 260
Drift och projektkostnader externfinansierade (LP) 0 100 350
Verksamhetsförlagd utbildning 1010 765 847
Utvecklingsresurser 125 125 150

Sten K Johnson, Artist in Residence 0 0
Driftskostnader internationellt 56 45 54

Delsumma  driftkostnader 1946 1842 2228

Summa Kostnader 51016 50583 49 913
RESULTAT  GRUNDUTBILDNINGSMEDEL -175 0 0
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LUNDS UNIVERSITET BUDGET ML 2018 
Musikhögskolan i Malmö Fakultetsmedel 

Kommentarer till fakultetsmedelsbudgeten på ML 2018 
(Forskning och forskarutbildning) 

BAKGRUND 

Fakultetsmedelsanslaget till forskning och forskarutbildning på ML har de senaste åren ökat i 
linje med den nationella styrningen för att förstärka forskning och forskarutbildning i landet. 
Fakultetsanslagen till Musikhögskolan delas mellan Musiklärarutbildningen till forskning och 
forskarutbildning inom musikpedagogik och till Musiker-/kyrkomusikerutbildningen inom 
konstnärlig forskning i musik. De båda forskningsämnena är lika stora varpå anslagen 2018 
delas lika.  

KOMMENTARER 

Intäkter 

2018 ökar fakultetsanslagen till ML med 393 tkr och uppgår till 7 329 tkr. 

Kostnader 
Lokalkostnader och 12% av ML:s kostnader för hyra och städning 
Lokalvårdskostnader 

Universitetsgemensamma kostnader till LU och Campus Helsingborg ökar 

CFL Centralt Funktionsansvar är samma som 2017 

Debitering lokal avgift för sociala avgifter till bl a Arbetsgivarverket, och 
Trygghetsstiftelsen  

Fakultetsgemensamma kostnader ML:s fakultetsgemensamma kostnader minskar 
med 26 tkr 

Institutionsgemensamma kostnader 12% avsättning till prefektkansliet, service-och 
teknik IT, information- och konsertverksamhet, 
internationalisering/stipendiehantering, 
ekonomi/personalplanering, schema, bibliotek och 
investeringar. Posten ökar med 18 tkr. 

Administration 12% avsättning till ML:s administration 

Professorer/lektorer del av kostnader för forsknings- och 
utvecklingsarbete inom två lärartjänster 

Professor delar av lön för två professorer i musikpedagogik 

Doktorander lön doktorander i musikpedagogik 
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LUNDS UNIVERSITET  BUDGET ML 2018 
Musikhögskolan i Malmö  Fakultetsmedel 
 

 
Konstnärligt utvecklingsarbete professorers kringmedel  
 
Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare  till följd av den svaga budgeten avsätts endast 82 

tkr till KU. Dessa medel fördelas av 
utbildningsledare.  

 
Drift Musikpedagogik Driftskostnaderna avser lönekostnader för 

gästföreläsare, språkgranskning, kostnader i 
samband med disputationer, extern handledning, 
konferenskostnader och resekostnader för lärare och 
doktorander. Driftsbudgeten blir 30 tkr högre än 
2017 pga extra kringmedel till doktoranderna. 

  
 
 
Sammanfattning och framtid 
Tack vare förbättrad intäktssida 2018 läggs en fakultetsmedelsbudget i balans.  
 
Forskarutbildning bygger till stor del inom universitet- och högskolevärlden på extern 
finansiering vilket är svårt att få inom musikområdet. Externa anslag har sökts inför 2017 och 
2018 men inte beviljats. En ökad satsning på att finna extern finansiering är av största vikt 
liksom höjda fakultetsanslag. Den stora utmaningen inför kommande år är hur 
forskarutbildningen skall få resurser att finansiera minst fyra heltidsdoktorander, möjliggöra 
finansiering av delar av professorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid, samt kunna 
inrätta någon postdocanställning.  
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LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

Budget 2018
Musiklärarutbildningen

Fakultetsmedel

2018 2017 2016
INTÄKTER
Fakultetsanslag 7 329 6 936 7 000
Lärares medverkan nämnder 0 17
Periodiserade medel El Sistema 0 47
Summa intäkter 7 329 7 000 7 000

KOSTNADER
Lokalkostnader  (12% av ML:s totalanslag) 928 924 937
Lokalvårdskostnader  (12% av ML:s totalanslag) 101 92 94
Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus He 521 560 498
CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel 22 22 21
Debitering av lokal avgift 51 52 47
Fakultetsgemensamma kostnader 837 863 438
Institutionsgemensamma kostnader  (12% av talansl 1 157 1 139 1 111
Delsumma ramarna 3 617 3 653 3 146

Personalkostnader
Administration (12% av kostnaderna) akt.122540 364 436 436

Professorer/lektorer (del av forskning inom tjänster) a 273 267 837
Professorer musikpedagogik 740 739 582
Doktorander akt.114884 2 040 1 961 1 669
Delsumma personalkostnader 3 417 3 403 3 524

Övriga kostnader
Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel professor 53 53 75
Konstnärligt utvecklingsarbete (lärare) 114905 82 50 100
Drift Musikpedagog 100 tkr samt 4 x 15tkr/doktorand 160 130 155
El Sistema akt.123539 0 47
Delsumma övriga kostnader 295 280 330

Summa kostnader 7 329 7 336 7 000

RESULTAT  FAKULTETSMEDEL 0 -335 0
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LUNDS UNIVERSITET  BUDGET  Musiker-/kyrkomusikerutbildning 2018 
Musikhögskolan i Malmö  Grundutbildning 
 
 
 
Förslag till Kommentarer till grundutbildningsbudget MUKY 2018 
 
 

BAKGRUND 
 
Utbildningsuppdraget uppgick under 2015 och 2016 till 217 HST (helårsstudenter) - nio 
färre än 2014 och tidigare år, till följd av ett sänkt utbildningsuppdrag från Lunds uni-
versitet. Efter information från fakultetsledningen har det dock framgått att uppdraget 
för 2017 och 2018 är oklart och MUKY avvaktar utredning för besked om hur många 
helårsprestationer MUKY ska prestera 2018, utöver de 184,5 HST som MUKY erhåller 
konstnärlig prislapp för. Det är problematiskt för utbildningen att inte ha fått besked om 
hur stort utbildningsuppdraget är, inte minst vid budgetering och antagning av nya stu-
denter.  
 
Läsåret 16/17 skedde en omläggning av resultatrapportering av prestationer från kalen-
derår till verksamhetsår. Prestationerna för HT16 kom därmed att resultatrapporteras 
först i januari 2017, och i statistiken ser ut som ett år då utbildningarna underpresterar. 
 
Grundutbildningsanslaget för Musiker- och kyrkomusikerutbildningen föreslås öka 
2017 med endast 39 tkr (0,1%) till 41 117 tkr. Trots att fakulteten erhåller en pris- och 
löneuppräkning med 1,84%, och fakultetens totala grundutbildningstilldelning ökar med 
3,2% så föreslås uppräkningen för MUKY alltså endast bli 0,1%. Detta till följd av en 
ny beräkningsmodell att fördela medel inom fakulteten, vilket slår mycket hårt mot Mu-
siker- och kyrkomusikerutbildningen. För Musikhögskolan som helhet ökar grundut-
bildningsanslagen med 0,6%.  
 
Fördelningen av GU inom institutionen fördelas för 2017 med 54,40% till ML och 
45,60% till MUKY. 
 
 
KOMMENTARER 
 
Intäkter 

Förutom anslaget ingår medel från Lunds stift, Oscher Foundation och Sten K Johnsons 
stiftelse, samt ersättning för betalstudent. Utöver grundutbildningsanslaget tillkommer 
alltså 1 195 tkr i intäkter i externfinansiering. Trots detta minskar de totala intäkterna 
med 10 tkr mot 2017.  
 
Kostnader 

Fakultetsmedelsanslaget utgör 2017 15% av MUKY:s totala anslag. Vissa gemensamma 
kostnader har dock fortsatt att fördelas enligt 2017 års fördelning (86% på grundutbild-
ningen och 14% på fakultetsmedlen). 
 
Avsättning ramkostnader, lokaler och fakultets- och institutionsgemensamma kostnader 
Avsättningen till ramkostnader och lokaler ökar med 357 tkr (1,7%).  
 
Personalkostnader 
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LUNDS UNIVERSITET  BUDGET  Musiker-/kyrkomusikerutbildning 2018 
Musikhögskolan i Malmö  Grundutbildning 
 
 
 
Personalkostnaderna ökar totalt med 142 tkr (0,7%) vilket är betydligt lägre än den pris- 
och löneomräkning universitetet räknar med för 2018, alltså 1,84%. 
 
Kostnaderna för MUKY-kansliet ökar med 130 tkr fr a då en extra resurs planeras att 
anställas tidsbegränsat till följd av den kvalitetsgranskning utbildningen ska genomgå 
under 2018.  
 
Lärarkostnaderna ökar totalt med 67 tkr till följd av löneökningar. De intermittenta kost-
naderna minskar men de fast anställda ökar eftersom två adjunktsanställningar av mindre 
omfattning planeras, och de intermittenta lönerna därför bör minska. 
 
Beräknade löneökningar för 2017 med ca 2,2% innebär att kompensation för våra ökade 
lönekostnader inte ges i tilldelningen. 
 
Projekt- och driftskostnader 
Eftersom budgeten är mycket ansträngd måste driftskostnaderna minska. Totalt minskas 
de med 29 tkr. En kraftig minskning gjordes 2017 och det är därför mycket svårt att 
minska mer än de föreslagna 29 tkr för 2018.  
 
SAMMANFATTNING 
Enligt den tilldelning som föreslås är intäkterna nästan oförändrade mot 2017 men ram-
kostnaderna ökar med 357 tkr, personalkostnaderna med 142 tkr. Det blir därmed 
mycket problematiskt att lägga en budget i balans och budgeten föreslås lämnas obalan-
serad med ett minusresultat om 488 tkr. Detta trots att nästan 1,2 milj kr (2,8%) av bud-
geten är externfinansierad. 
 

FRAMTID 
MUKY:s utbildningsnämnd ser mycket allvarligt på hur fakultetens nya beräkningsmo-
dell slår mot Musikhögskolans grundutbildningsekonomi och kan konstatera att det är 
svårt att budgetera och att planera för utbildning utan att ha klarhet i hur många prestat-
ioner uppdraget omfattar. Skulle den föreslagna fördelningen för 2018 beslutas i fakul-
tetsstyrelsen i december slår den mycket hårdare mot MUKY än mot någon annan ut-
bildning inom fakulteten.  
 
Finansieringen långsiktigt för grundutbildningarna är fortsatt mycket bekymmersam, 
vilket den varit sedan 2012. Fördelningsmodellen då avsättningar till universitets- och 
områdesgemensamma ramar görs innan medel fördelas till utbildning och forskning gör 
att institutionen ständigt måste spara inom utbildning och forskning för att ”få budgeten 
att gå ihop” i slutändan. Hur länge detta kan pågå innan kvaliteten i utbildningarna risk-
eras blir en allt angelägnare fråga. 
 
 
Anna Cronberg 
Utbildningsledare  
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LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

Budget 2018
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna

Grundutbildning

2018 2017 2016
INTÄKTER
Grundutbildningsanslag 41 117 41 078 40 551
Kompensation för lärares medverkan i nämnder 0 55 0
Lunds stift 400 400
Oscher Foundation 43 97
Betalstudenter 137 137
Externt bidrag,  Sten K Johnsons stiftelse Professur 500 375 500
Externt bidrag,  Sten K Johnsons stiftelse Playing w History 115 180 110
Extra anslag från institutionen 0
Summa intäkter 42 312 42 322 41 161

KOSTNADER
Lokalkostnader (86% av totalen) 5 577 5 529 5 317
Lokalvårdskostnader (86% av totalen) 604 548 532
Avsättning Universitetsgemensamma kostnader inkl Helsin 5 427 5 208 4 942
CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildn 103 99 100
Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) ande 248 240 239
Avsättning  Fakultetsgemensamma kostnader 2 203 2 244 2 116
Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (86% av tot 6 916 6 811 6 566
Delsumma ramarna 21 078 20 678 19 812

Personalkostnader
Administration, 86% av totalen 2017 2 495 2 365 2 332
Lön Osher Foundation 43 97
Lärare (exkl forskningsdel ? tkr, fakultetsmedelsanslag) 13 076 12 762 12 577
(Sten K Johnsson professur)

Ersättning till ML - personalkostnader 450 500 400
Intermittenta lärare, inkl reseersättningar 4 030 4 227 3 985
Delsumma personalkostnader 20 094 19 952 19 294

Projekt och drift MUKY
Orkesterverksamhet 390 400 400
Projekt/Gästlärare 270 300 405
Antagning 120 130 130
Driftskostnader 260 330 390
Personalutveckling (även KY) 100 40 100
Externa kurser. 320 290 350
Särskilda projektmedel 0 0 110
Internationalisering/stimulansmedel 47 38
Delsumma driftkostnader 1 507 1 528 1 885

Avskrivningar gemensam verksamhet 6
Avskrivningar grundutbildning 164 164 164
Delsumma  avskrivningar 164 164 170

Summa kostnader 42 843 42 322 41 161

RESULTAT  GRUNDUTBILDNINGSMEDEL -531 0 0
Resultat fakultetsmedel -58 -365 0

Totala resultatet -589 -364 0
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LUNDS UNIVERSITET  BUDGET My/Ky 2018 
Musikhögskolan i Malmö  Fakultetsbudget 
 

Kommentarer till fakultetsmedelsbudget på MUKY 2018 
(Forskning och forskarutbildning) 
 

 

BAKGRUND 

Tilldelningen av fakultetsanslagen till Musikhögskolan delas mellan Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningen till forskning och forskarutbildning inom konstnärlig forskning i 
musik och till Musiklärarutbildningen inom musikpedagogik. De båda forskningsämnena är lika 
stora och fördelas med 50% till respektive forskningsämne. 
 
 
KOMMENTARER 
 
Intäkter 
Tilldelningen ökar med 393 tkr till 7 329 tkr. Externfinansierad forskning från Riksbanken 
DAPHNE ger intäkter på 270 tkr. Periodiserade anslag från Nationella forskarskolan blir 75 tkr. 
Summan av intäkterna landar på 7 674 tkr och 391 tkr högre än 2017. 
 
Fakultetsmedelsanslaget utgör 15% av MuKy:s totala budget men kostnaderna beräknas med 
14% för att fakultetsmedelsbudgeten ska landa på nära noll. 
 
Kostnader 

Lokalkostnader och lokalvårdskostnader 14%. Kostnader för hyra och städning ökar med 17 
tkr. 

 
Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift 

ökar något 
 
Fakultetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader ökar med 116 tkr.  
 
Institutionsgemensamma kostnader 14% avsättning till prefektkansliet, service-och 

teknik IT, information- och konsertverksamhet, 
internationalisering/stipendiehantering, 
ekonomi/personalplanering, schema, bibliotek och 
investeringar. Kostnaderna ökar med 17 tkr. 

 
Administration 14% avsättning till Mu/Ky:s administration. 

Ökning med 19 tkr. 
 
Konstnärlig forskning/utv arbete Kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete 

som debiteras fakultetsmedel ökar med 150 tkr mot 
2017. Detta trots att denna kostnad endast täcker en 
liten del av kostnaderna för lärares forsknings-, och 
utvecklingstid. 

 
Doktorander Lön till doktorander minskar med 341 tkr. 

Lönekostnaderna för doktorander minskar då två 
doktorander doktorerat och övriga fyra forskar på 
deltid.  
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LUNDS UNIVERSITET  BUDGET My/Ky 2018 
Musikhögskolan i Malmö  Fakultetsbudget 
 

Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare  98 tkr avsätts till lärares konstnärliga 
utvecklingsarbete.  

 
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. Driftsbudgeten blir 15 tkr högre än 
2017. 

 
 
Sammanfattning oh framtid 

De ökade kostnaderna, leder till att en budget i balans inte kan lämnas för fakultetsmedlen. 
Resultatet slutar på -58 tkr. Den driftsbudget som presenteras är beskuren och en nyrekrytering 
av doktorander efter 2017 års disputationer måste skjutas upp.  
 
Forskarutbildning bygger inom universitet- och högskolevärlden på extern finansiering i stor 
utsträckning, vilket är mycket svårt att få inom musikområdet. En ökad satsning på att finna nya 
externa finansiärer, är av största vikt liksom höjda fakultetsanslag. Den stora frågan inför 
kommande år är hur forskarutbildningen inom musik skall få resurser att finansiera minst fyra 
heltidsdoktorander, möjliggöra finansiering av professorers och lektorers forsknings- och 
utvecklingstid, driftsmedel till konstnärligt utvecklingsarbete, samt att inrätta en 
postdocanställning.  
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LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö

Budget 2018
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna

Fakultetsmedel

2018 2017 2016
INTÄKTER
Fakultetsanslag 7 329 6 936 6 668
Projektmedel Riksbanken DAPHME 270 254 242
Lärares medverkan nämnder 0 18
Anslag för doktorander från Nationella forskarskolan 0 0
Periodiserat anslag fr Nationella forskarskolan 75 75 75
Extra anslag, avveckling Nationella forskarskolan 0 0 244
Summa intäkter 7 674 7 283 7 229

KOSTNADER
Lokalkostnader  (14% av MU/KY:s totalanslag) 908 900 866
Lokalvårdskostnader  (14% av MU/KY:s totalanslag) 98 89 87
Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Hbg 521 468 488
CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbild 22 18 20
Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) ande 51 44 46
Avsättning  Fakultetsgemensamma kostnader 837 721 430
Avsättning Institutionsgemensamma kostnader  (14% av 
MU/KY:s totalanslag) 1 126 1 109 1 069
Delsumma ramarna 3 563 3 349 3 006

Personalkostnader
Administration (14% av totalen) 405 386 378
Lön Daphme 259 254 242
Lärare konstnärlig forskning 1 764 1 614 1 477
Doktorander 1 369 1 710 1 613
Delsumma personalkostnader 3 797 3 964 3 710

Övriga kostnader
Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel professorer) 98 105 118
Konstnärligt utvecklingsarbete (lärare) 29 0 80
Handledning doktorander 30 30 75
Drift, Konstnärlig forskning 100 tkr + 40 tkr i kringmedel för 140 125 165
Drift, doktorander Nationella forskarskolan 75 75 75
Delsumma övriga kostnader 372 335 513

Summa kostnader 7 732 7 648 7 229

RESULTAT  FAKULTETSMEDEL -58 -365 0
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Postadress   Box 8203, 200 41 MALMÖ  Besöksadress Ystadsvägen 25  Telefon   040-32 54 10  E-post   ann-charlotte.carlen@mhm.lu.se  
Webbadress http://www.mhm.lu.se/  

Prefekt /Rektor   

Ny inrättandeperiod för Körcentrum Syd 

Bakgrund 

Körcentrum Syd inrättades av rektor vid Lunds universitet 2007-11-22 (dnr RÄ 
2007/245). I föreskrifterna för Körcentrum Syd, beslutade av rektor 2008-03-13 
(dnr RÄ 2007/245), beskrivs Körcentrum Syds syfte och uppdrag. Körcentrum Syd 
ska genom samverkan mellan fristående utbildnings- och kulturinstitutioner och i 
dialog med körlivets olika aktörer främja och utveckla körlivet. Genom utbildning, 
projekt-/konsertverksamhet ska Körcentrum Syd medverka till pedagogisk och 
konstnärlig förnyelse och kunskapsutveckling inom körområdet. Körcentrum Syd 
ska också initiera samarbeten inom körforskningsområdet.  

Körcentrum Syd är nu inne i sin tredje verksamhetsperiod som sträcker sig fram 
till och med 2017-12-31. Under den första perioden tillhörde Körcentrum 
Syd det så kallade tionde området i universitetets särskilda verksamheter (USV). 
Inför den andra perioden, 2012-2014, flyttades Körcentrum Syd över till den 
Konstnärliga fakulteten. I samband med att Körcentrum Syd fick en ny 
organisatorisk placering skrevs föreskrifterna om. 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutade 22 november 2017 att Körcentrum Syd fr 
o m 2018-01-01 ska vara organisatoriskt placerad vid Musikhögskolan i Malmö
(dnr STYR 2017/1476). I samband med den ändrade organisatoriska placeringen
för Körcentrum Syd krävs beslut om nya föreskrifter och beslut om en ny
inrättandeperiod.

Det föreslås att Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan fattar beslut om ny 
inrättandeperiod som sträcker sig över tre år. 

Förslag till beslut 

Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan beslutar att ny inrättandeperiod för 
Körcentrum Syd ska vara 1 januari 2018 till och med 31 december 2020. Inför ny 
inrättandeperiod ska Körcentrum Syd utvärderas. 

Ann-Charlotte Carlén 
Prefekt 

2017-12-06 

1 

Dnr STYR 2017/1666 
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INSTITUTIONSSTYRELSEN 

FÖRSLAG TILL BESLUT Dnr STYR 2017/1666 

2017-11-27 

Föreskrifter för Körcentrum Syd 
(Southern Choral Centre) 

Bakgrund 

Körcentrum Syd inrättades av rektor vid Lunds universitet 2007-11-22, Dnr RÄ 2007/245. För 
Körcentrum Syd ska föreskrifter fastställas. 

Körlivet i södra Sverige har genomgått en stark utveckling under de senaste åren. Behov av 
utvecklings- och förnyelsearbete samt samordningsbehov inom såväl det pedagogiska som det 
konstnärliga området har identifierats. Körcentrum Syds uppdrag är att fungera som ett 
kraftcentrum och ett nav i detta arbete och vara en mötesplats för körlivet i samarbete framför 
allt med regionala, nationella, men även och internationella verksamheter. Körcentrum Syd har 
sedan det inrättades konsoliderat verksamheten och utgör nu en bas i körlivet inom framförallt 
utbildning och utvecklings/konsertprojektproduktioner men också för att stimulera till 
körforskning. 

Organisatorisk placering 

Körcentrum Syd tillhör sedan 1 januari 2018 Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten 
vid Lunds universitet, som en självständig centrumbildning med egen styrelse. 

Syfte 

Genom samverkan mellan utbildnings- och kulturinstitutioner och i dialog med körlivets olika 
aktörer, nationellt och internationellt, ska Körcentrum Syd främja och utveckla körlivet i 
regionen och medverka till pedagogisk och konstnärlig förnyelse och kunskapsutveckling inom 
körmusikområdet. Körcentrum Syd ska också vara en mötesplats, ett resurscentrum och en 
inspirationskälla. Körcentrum Syd ska även uppmärksamma barns och ungas körsjungande och 
spegla den kulturella mångfalden i dagens samhälle. 

Uppdrag 

Körcentrum Syd ska 

- stimulera till samarbete i den södra regionen och driva kontinuerlig dialog med körlivet,
- fungera som en gemensam plattform för de i centrumet medverkande organisationerna

institutionerna,
- utveckla olika nätverk lokalt, regionalt, och nationellt och internationellt
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- samordna, initiera och utveckla utbildning och kompetensutveckling i körrelaterade
ämnen,

- stimulera till samverkan inom forskning och forskarutbildning med konstnärlig,
musikpedagogisk och musikvetenskaplig inriktning inom körområdet,

- vara en pådrivande kraft för körsjungandets och vokalmusikens roll och utveckling i
skola och samhälle,

- verka för nya koncept och uttrycksformer samt nykomposition inom körmusik och
ensemblesång,

- medverka i produktion av konserter utvecklings/konsertprojekt konsertserier och
festivaler.

Styrelse 

Körcentrum Syd leds av en styrelse och är placerad under Musikhögskolans Institutionsstyrelse 
som en självständig styrelse. Styrelsen består av fem till sju åtta ledamöter varav: två till tre 
ledamöter från Lunds universitet, tre till fyra ledamöter från annat universitet/högskola, 
kulturinstitutioner och/eller musik- och kulturlivet. Studenterna har rätt att vara representerade 
med en ledamot. Suppleanter ska inte utses. Vid behov kan extern kompetens bjudas in. Den 
inbjudne ges då närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötet. Prefekten vid Musikhögskolan i 
Malmö är en av ledamöterna från Lunds universitet och tillika styrelsens ordförande. 
Körcentrum Syds föreståndare är föredragande och Körcentrum Syds producent är sekreterare 
i styrelsen. 

Ledamöterna till Körcentrum Syds styrelse utses av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i 
Malmö efter förslag från i samråd med Musikhögskolans prefekt i samråd med och Körcentrum 
Syds föreståndare. Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 

Vid sammansättningen av styrelsen ska en könsmässig balans eftersträvas. Mandatperioden för 
styrelsen är i normalfallet tre år. I styrelsen är Körcentrum Syds föreståndare föredragande och 
Körcentrum Syds producent är sekreterare.  

Styrelsens uppgifter 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna 
och fastställer årlig verksamhetsplan och fördelning av medel i samband med att ny budget 
beslutas av Institutionsstyrelsen. Budgeten baseras på de medel budgetramar som de 
medverkande organisationerna bidrar med samt de medel som Institutionsstyrelsen vid 
Musikhögskolan avsätter varje år i samband med budgetbeslut. Årsredovisning sker enligt vad 
som gäller för universitetets verksamhet.  

Föreståndare 

Föreståndaren vid Körcentrum Syd leder verksamheten på uppdrag av Körcentrum Syds 
styrelse. Föreståndaren bör vara verksam lärare/forskare eller administratör med 
ämneskännedom i musik/kör vid Lunds universitet. Föreståndaren utses av Institutionsstyrelsen 
vid Musikhögskolan i Malmö på förslag från Körcentrum Syds styrelse. Vid Om behov av att 
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rekrytera föreståndare externt sker beslut om anställningen enligt gällande 
delegationsordningar.  

Föreståndarens ansvarar för uppgifter är att 

- leda Körcentrum Syds verksamheten,
- förbereda styrelseärenden,
- se till att styrelsens beslut verkställs,
- fördela arbetsuppgifter och arbetsleda personal,
- de ekonomiska ramarna hålls ansvara för ekonomin,
- kontinuerligt följa upp arbetsmiljöfrågor och miljö enligt miljölagstiftning och

delegation,
- ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, regler och policies, samt
- verka för anställdas kompetensutveckling

Föreståndarens ansvar och befogenheter för övrigt framgår av Musikhögskolans 
delegationsordning och särskild delegation för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning 
av uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från prefekt till föreståndare vid 
Körcentrum Syd). 

Finansiering 

Körcentrum Syd finansieras med grundutbildnings- och fakultetsmedel som beslutas av 
Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö, samt med medel som de medverkande 
organisationerna bidrar med.  

Personal 

Anställda vid annan institution/organisation t.ex. gästforskare, gästlärare och övriga anställda 
som utför arbetsuppgifter inom ramen för Körcentrum Syds verksamhet TA-personal som 
tillförs centrumet, är fortsatt organisatoriskt placerad vid det ställe där man har sin anställning. 
Inrättande och tillsättning av anställning vid Körcentrum Syd sker i samma ordning som i 
övrigt inom universitetet.  

Administration 

Musikhögskolan i Malmö stödjer centrumet i allmänna administrativa frågor samt med 
budgetarbete och ekonomihantering. Mera verksamhetsanknuten administration sköts inom 
centrumets ram.  

Verksamhetsplan, budget och årsredovisning 

Verksamhetsåret är kalenderår. 

Föreståndaren ska, så snart styrelsen fastställt verksamhetsplan, budgetfördelning och 
årsredovisning, överlämna dessa till Institutionsstyrelsen. Verksamhetsplanen ska innehålla en 
konkret beskrivning av årets mål. Målen ska vara kopplade till uppdraget och till budget. 
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Årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av det gångna årets verksamhet och en 
ekonomisk redovisning.  

Utvärdering 

Centrumbildningen är inrättad för perioden 2018-01-01 till och med 2020-12-31. En 
utvärdering ska göras innan beslut fattas om en eventuell ny verksamhetsperiod. Utvärderingen 
ska påbörjas senast 6 månader ett år före utgången av perioden och genomföras av två till tre 
externa personer med god kännedom om körområdet. En av gruppens medlemmar är 
sammankallande. Utvärderingen initieras av prefekten vid Musikhögskolan. 

Ändring av föreskrifter 

Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i 
Malmö. 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö 2017-12-
06 efter beredning och diskussion i Körcentrum Syds styrelse.  

2017-11-27 

Ann-Charlotte Carlén 

Prefekt Musikhögskolan i Malmö 

Bilaga 8



 
 

Postadress Box 8203, 200 41 Malmö Besöksadress Ystadvägen 25  Telefon växel 040-325450  Webbadress http://www.mhm.lu.se/ 

Mus ikhögskolan i  Malmö 
Rektor /prefekt  

Föreståndare vid Körcentrum Syd 

Musikhögskolans institutionsstyrelse beslutar att Lena Ekman Frisk, 620428-0041, 
från och med 1 januari 2018 tills vidare dock längst till och med 31 december 2020 
har uppdrag som föreståndare vid Körcentrum Syd, Musikhögskolan i Malmö, 
Konstnärliga fakulteten. 

För uppdraget betalas lönetillägg med 4 300 kronor i månaden. 

På universitetets vägnar 

Ann-Charlotte Carlén 
Rektor/prefekt 

Jenny Svensson 
Personalsamordnare 

Kontering: 
458574/114515/21 

2017-12-06 

Lena Ekman Frisk 
Oxelgatan 3 
243 34 Höör 

1 

Dnr P 2017/1666 
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Postadress   Box 8203, 200 41 MALMÖ  Besöksadress Ystadsvägen 25  Telefon   040-32 54 00  Webbadress http://www.mhm.lu.se/ 

Delegationsordning vid Musikhögskolan 

Reviderad delegationsordning - förslag till Institutionsstyrelsen 2017-11-08. 
Fastställd av Musikhögskolans institutionsstyrelse 2017-12-06. Detta beslut ersätter 
dnr STYR 2016/1401. 

INSTITUTIONSSTYRELSEN OCH PREFEKT 

Institutionsstyrelsen är Musikhögskolans i Malmö högsta beslutande organ och har 
ett samlat ansvar för utbildning, forskning och kvalitets- och utvecklingsfrågor på 
institutionen enligt den delegationsordning som konstnärliga fakulteten vid Lunds 
universitet har beslutat (dnr STYR 2017/25). Institutionsstyrelsen består av 7 lärare, 
3 gruppsuppleanter, 2 ledamöter för övriga anställda, 1 suppleant för övriga anställda, 
2 studeranderepresentanter och 1 doktorand. Företrädare för personalorganisationerna 
samt skyddsombud har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Prefekt är 
ordförande.  

5. Institutionsstyrelsens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga
fakultetens delegationsordning

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

av sådana organ

2. beslutar om lokalförsörjningsfrågor inom institutionen

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

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

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

2017-12-06 

1 

Dnr STYR 2017/1473 
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Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o Körcentrum Syds inrättandeperiod samt fastställer centrumbildningens 

föreskrifter och dess styrelsesammansättning 

o  Utseende av föreståndare vid Körcentrum Syd samt beslut om 
eventuellt lönetillägg 

 

Ekonomi  

6. beslutar om verksamhetsplan och förslag till resursfördelning inom 
institutionen  
 

7. beslutar om bokslut och årsredovisning  
 

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

Personal  

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

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

Utbildning  

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

Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o system för utvärdering och kvalitetsarbete 

 
 
Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten till respektive utbildningsnämnd rörande 
utbildning (punkt 12-20) att besluta om, se sid 3 – 4. 
 
Forskning och forskarutbildning  

21. beslutar om konstnärligt utvecklingsarbete  
 
22. beslutar om kursutbud inom utbildning på forskarnivå  
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UTBILDNINGSNÄMNDEN (UN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat två utbildningsnämnder; utbildningsnämnden för 
musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för 
lärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna är beredande och beslutande organ 
för grundutbildningsfrågor och placeras i organisationen under Institutionsstyrelsen. 
Utbildningsnämnderna har som övergripande uppgift att planera, stödja, utveckla och 
följa upp den konstnärliga och pedagogiska verksamheten inom respektive 
utbildning. Nämnderna består av 5 lärare (varav en ledamot är ordförande som utses 
av UN) och minst 2 gruppsuppleanter samt 1-2 studeranderepresentanter. 
Utbildningsledarechefer är föredragande.  
 
 
Grundutbildning 

12 a. beslutar om kursutbud inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
12 b. arbetar fram underlag till förslag till fastställande av utbildningsplaner på 
grund- och avancerad nivå 
 
13. beslutar om kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå 
samt timplaner 
 
14. fastställer särskilda behörighetskrav för utbildningsprogram på grundnivå 
som inte vänder sig till nybörjare, för utbildningsprogram på avancerad nivå och 
för kurser på grundnivå och avancerad nivå 
 
15. fastställer antagningstal på program och kurser  
 
16. beslutar om antagning av studerande till utbildningsprogram och kurser. Kan 
delegeras vidare till annat beslutande organ eller till utbildningschef på 
institutionsnivå  
 
17. beslutar i enskilda antagningsärenden som rör kompletterande antagning, 
anstånd, studieuppehåll eller antagning till senare del av program, rörande 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kan delegeras vidare till annat 
beslutande organ eller utbildningschef på institutionsnivå.  
 
18. beslutar i övriga enskilda antagningsärenden. Kan delegeras vidare till annat 
beslutande organ eller utbildningschef på institutionsnivå. 
  
19. beslutar om individuella dispenser från grundläggande och särskilda 
behörighetskrav för antagning till samtliga utbildningar på grund- och avancerad 
nivå av studerande till utbildningsprogram och kurser med undantag av 
musiklärarutbildningen. Kan delegeras vidare till annat beslutande organ eller 
utbildningschef på institutionsnivå.  

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

o antagningsorganisation och kriterier för bedömning i samband med 
antagningsprov 

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

 
 
Ekonomi 

- respektive utbildningsverksamhet utifrån av institutionsstyrelsen fastställda 
ekonomiska ramar 

 
 
Personalfrågor 

- generella kompetensutvecklingsfrågor 
 

 
Övrigt 

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

o handlings-/verksamhetsplan för respektive utbildning  
o budget och ekonomisk uppföljning 
o dimensionering (helårsstudenter och helårsprestationer)  
o system för kvalitetsarbete och utvärderingar 
o befordringsärenden  
o förslag till inrättande av nya läraranställningar 
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FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN (FUN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat en Forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN är ett 
beredande och beslutande organ för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och 
den Konstnärliga forskningen i musik (Musik) och placeras i organisationen under 
Institutionsstyrelsen. Nämnden består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig 
(ordförande/vice ordförande), 3 lärare/forskare och 3 doktorander. Prefekten 
adjungeras till nämndens sammanträden. Studierektor/ämnesansvarig är 
ordförande/vice ordförande. 

Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten av nedanstående punkter rörande 
forskarutbildning till Forskarutbildningsnämnden (FUN) (punkt 23 - 25) 
 
Forskarutbildningen 
 
23. lämnar förslag till beslut om kursplan på forskarnivå 
 
24. utser examinator för kurser och andra poänggivande moment inom 
forskarutbildning  
 
25. beslutar om minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och 
om ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga 
 

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

spridande av forskningsresultat 
 

Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden 
o lämna förslag om kursutbud på forskarnivå (till Institutionsstyrelse) 
o bereda antagningsfrågor till forskarutbildningarna i Musikpedagogik och Musik 
o bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forskningsområdena  
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KÖRCENTRUM SYD OCH FÖRESTÅNDARE  
 
Institutionsstyrelsen beslutar om centrumbildningens inrättandeperiod, fastställer 
centrumbildningens föreskrifter och dess styrelsesammansättning. 
 
Körcentrum Syd leds av en självständig styrelse placerad under Musikhögskolans 
institutionsstyrelse. Körcentrum Syds styrelse har ett samlat ansvar för verksamheten, 
och dess kvalitets- och utvecklingsarbete. Föreståndaren ansvarar för ledningen av 
den dagliga verksamheten. 
 
Se vidare föreskrifter för Körcentrum Syd.  
 
Nedanstående punkter och numreringar följer Konstnärliga fakultetsstyrelsens 
delegationsordning. 
 
4. Föreståndare vid centrumbildningar  
 
Ekonomi inom centrumbildningen  
 

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

 
Personalfrågor inom centrumbildningen 
 

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

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

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

9 beslutar om korttidsanställning av teknisk/administrativ personal  

10 fördelar anställdas arbetstid och ledighet  

11. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet  

12. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran  

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

Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från prefekt till föreståndare 
vid Körcentrum Syd). 
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PREFEKTEN 
 
6. Prefektens beslutsbefogenheter enligt Konstnärliga fakultetens 
delegationsordning 
 
Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur 
inom institutionen  
 
1. fastställer regler och arbetsinstruktioner  
 
2. beslutar i lokalfrågor  
 
3. beslutar i inrednings- och utrustningsärenden  
 
4. beslutar om omfattning av och ärenden avseende lokalvård och övriga 
servicetjänster, renhållning samt miljöfarligt avfall (se 5.5) 
 
Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från dekan till prefekt). 
 
Ekonomi inom institutionen  
 
5. beslutar i ekonomiska och finansiella frågor som inte behandlas i annan instans  
 
6. beslutar om bidragsavtal under 8 mnkr  
 
7. godkänner uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal under 800 tkr  
 
 
Personalfrågor inom institutionen  
 
8. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som universitetsadjunkt, 
postdoktor och doktorand  
 
9. beslutar om anställning av universitetsadjunkt och postdoktor  
 
10. beslutar om att informera om ledig anställning/utlysning som 
teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar  
 
11. lämnar förslag till dekan rörande omreglering av anställningen för 
universitetslektor och professor  
 
12. omreglerar anställningens omfattning för universitetsadjunkt och postdoktor  
 
13. beslutar om lön i lönerevision. Fattar även andra lönebeslut för anställda bortsett 
från universitetslektor och professor (se punkt 6.14 och 6.15)  
 
14. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av universitetslektor  
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15. lämnar förslag till dekan om lön vid nyanställning av professor  
 
16. beslutar om lönesättning vid nyanställning av universitetsadjunkt och postdoktor  
 
17. beslutar om anställning av doktorand efter antagningsbeslut i fakultetsstyrelsen  
 
18. beslutar om förnyelse och förlängning av anställning som doktorand  
 
19. beslutar om anställning av teknisk/administrativ personal utan ledningsansvar  
 
20. föreslår sakkunniga för läraranställningar samt ansvarar för att vidtala dessa  
 
21. beslutar om korttidsanställning av lärare och teknisk/administrativ personal 
(alternativt närmsta underställd chef) 
 
22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet (alternativt närmsta 
underställd chef) 
 
23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet (alternativt närmsta underställd chef) 
 
24. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran (alternativt närmsta 
underställd chef) 
 
25. bedömer bisyssla för institutionens anställda  
 
26. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid institutionen, såsom 
utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom ramen för gällande 
kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder (alternativt närmsta underställd chef) 
 
27. föreslår ledamöter i fakultetsgemensamma organ  
 
 
Utbildning inom institutionen  
 
28. förordnar examinator för kurs (alternativt närmsta underställd chef)  
 
29. utfärdar examensbevis på grund- och avancerad nivå  
 
30. utfärdar examensbevis för forskarutbildning ledande till licentiatexamen  
 
 
Forskning och forskarutbildning inom institutionen  
 
31. föreslår utseende av studierektor/ämnesansvarig eller motsvarande för varje ämne 
som forskarutbildning anordnas i  
 
32. föreslår handledare och handledarbyte för beslut i KFS  
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33. beslutar om studierektors/ämnesansvarigs eller motsvarandes omfattning 
 
 
Prefekten ansvarar också för 
 

o riktlinjer för institutionens övergripande arbetsmiljö- och miljöfrågor 
samt brand- och säkerhetsfrågor 
o riktlinjer för institutionens jämställdhetsarbetet 

 
 
7. Chefer vid Musikhögskolan förutom prefekt  
Avser vidaredelegation från prefekt 
 
Personalfrågor inom utbildning/enhet  
 
13. beslutar, i samråd med prefekt, om lön i lönerevision. Fattar även andra 
lönebeslut, i samråd med prefekt, för anställda bortsett från universitetslektor och 
professor (se punkt 6.14 och 6.15) 
 
21. beslutar om korttidsanställning av lärare och teknisk/administrativ personal  
 
22. beslutar om fördelning av anställdas arbetstid och ledighet  
 
23. beviljar/avslår ansökan om tjänstledighet 
  
24. beslutar om entledigande på den anställdes egen begäran 
 
26. beslutar i övriga frågor rörande anställning för personal vid utbildning/enhet, 
såsom utbetalning av lön, förläggning av anställds arbetstid inom ramen för gällande 
kollektivavtal, anställds fullgörande av arbetsuppgifter, semester, 
rehabiliteringsåtgärder etc. 
 
 
Särskild delegation finns för arbetsmiljö och brandskydd (Vidarefördelning av 
uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete från prefekt till underställd chef). 
 
 
Utbildning inom institutionen 
 
28. förordnar examinator för kurs  
 
Se vidare Konstnärliga fakultetens delegationsordning.  
 
http://www.performingarts.lu.se/sites/performingarts.lu.se/files/delegationsordning_fo
r_konstnarliga_fakulteten_2017.pdf  
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Önskemål om översyn av organisation, arbets- och studiemiljö vid Musikhögskolan i 
Malmö. 

Under personaldagen 2017-10-24 lyftes frågan angående en översyn vad gäller organisation, 
arbets- och studiemiljö vid MHM. 
Bakgrunden är ökad arbetsbelastning, bristfällig möjlighet till kommunikation inom lärarkåren på 
Musiklärarutbildningen samt accelererad stressnivå på MHM. Detta framkom vid den diskussion 
som uppstod under personaldagen i Arbetsgruppen: Organisation, arbets- och studiemiljö.

Utgångspunkten för diskussionen var Handlingsplan 2017-2021 Musikhögskolan i Malmö 
(beslutad av Institutionsstyrelsen 2017-09-20): Fokusområde; Organisation, arbets- och 
studiemiljö, där det står skrivet: 

”Musikhögskolan har en tydlig organisationsstruktur där nya och förbättrade arbetsmetoder 
leder till högre kvalitet i arbets- och studiemiljön. 
Mål: Om 5 år har en genomlysning av nuläge och förändringsbehov på Musikhögskolan skett i 
relation till verksamhetens behov, önskemål och yttre krav. 
Aktivitet för att nå målet inom 3 år: 
• Det genomförs en översyn av olika arbetsmetoder och arbetsprocesser för att identifiera

arbetsmängd, sårbarhet samt skapa jämnare arbetsmängd över läsåret. 
• Funktions- och arbetsbeskrivningarna för TA-personal förbättras.”

Det behövs en genomlyssning av den psykosociala miljön på skolan för all personal och 
studenter. Detta för att förbättra kvaliteten i undervisningen och arbetet i stort, förbättra 
strukturen i organisationen, främja kommunikationen inom institutionen samt undvika och 
minimera den psykosociala problematiken. 

Lärare vid Musiklärarutbildningen menar att utbildningen är splittrad. Det behövs en förenklad 
och tydlig struktur för att både behålla spetskompetens och bredd, samt att dessa båda 
kompetenser befruktar varandra.
Den administrativa arbetsbelastningen för lärare ökar för varje år.  

Samtidigt som TA-personalen arbetar med löpande verksamhet tillkommer nya arbetsuppdrag 
och implementering av nya system vilket leder till allt högre arbetsbelastning. Man saknar 
uppbackning om någon blir sjuk eller s.k. ställtid för oförutsedda händelser. 
Det finns ett behov att definiera graden av den service som förväntas av Musikhögskolans olika 
enheter.  

Med utgångspunkt från detta och med handlingsplanen som mål föreslår vi följande:

• Tillsätt en arbetsgrupp som genomlyser arbetsuppgifter, arbetsbelastning och den psykosociala
arbetsmiljön. 
Den nya arbetsgruppen bör bestå av personal från olika enheter, förslagsvis 6 personer (3 
lärare, 3 TA). Tid avsätts för detta arbete. Förslag: 20 % av heltidstjänst dvs. en (1) 
heldags arbete per vecka under tre (3) års tid.  

Bilaga 11



• Anlita en extern konsult, en organisationsexpert, för vidare analys och genomlysning. I denna 
process ska även arbetsgruppen vara delaktig. 

• Implementering av förändringsarbetet. 
• Arbetsbeskrivning av alla tjänster vid MHM. 
 
Det finns alltid en oro för att förändring inte sker efter analys och genomlysning. Därför är det 
viktigt att frågorna når Institutionsstyrelsen. Ett beslut finns redan från Institutionsstyrelsen att 
tillsätta en arbetsgrupp som skall göra en översyn av arbetsbelastning och arbetssätt rörande TA-
personalen (se protokoll från 2015-12-09). Vi menar att uppdraget behöver utvecklas och 
utvidgas till att gälla all personal och studenter vid MHM. 
 
Malmö 2017-11-08 
 
Arbetsgruppen från personaldagen 2017-10-24 för Organisation, arbete - och studiemiljö. 
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Förslag till beslut i 
Institutionsstyrelsen 
2017-12-06 

1 

FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN VID MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 

Vid Musikhögskolan i Malmö finns en forskarutbildningsnämnd (FUN) som fungerar 
som ett berednings- och beslutsorgan för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik 
och Konstnärlig forskning i musik (Musik). FUN inrättades av Institutionsstyrelsen 
2011-03-23.  

Ledamöter i forskarutbildningsnämnden ska ha en anställning vid Lunds universitet. 

Nämnden består av fem ledamöter för lärare/forskare där studierektor/ämnesansvarig 
ämnesföreträdare/ämnesansvarig är ordförande/vice ordförande för lärare, tre lä-
rare/forskare och tre ledamöter för doktorander. Prefekten kan vid behov adjungeras 
till nämndens sammanträden och ges då närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

För lärare/forskare utses tre gruppsuppleanter. De doktorander som inte är ledamöter 
utgör gruppsuppleanter för doktorandledamöterna. 

Om någon av ledamöterna avslutar sitt uppdrag i FUN ska ny ledamot inom samma 
korporation fastställas av Musikhögskolans institutionsstyrelse. 

Om studierektor/ämnesansvarig avslutar sitt uppdrag utses ny studierektor/ämnesan-
svarig av Konstnärliga fakultetsstyrelsen. Nyutsedd studierektor/ämnesansvarig blir 
därmed automatiskt ledamot och ordförande/viceordförande i FUN. Utses någon av de 
ordinarie lärarledamöterna till studierektor/ämnesansvarig måste ny lärarledamot utses 
och fastställas av Institutionsstyrelsen. 

FUN är placerad i organisationen under Institutionsstyrelsen, i likhet med de två andra 
utbildningsnämnderna vid Musikhögskolan.  

FUN är ett beredande och beslutande organ för forskarutbildningsfrågor och beslutar 
på delegation från Institutionsstyrelsen i frågor som rör forskarutbildningarnas plane-
ring och genomförande.  

Forskarutbildningsnämnden beslutar om: 

o utseende av examinator för kurser och andra poänggivande moment inom fors-
karutbildning
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o minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om er-
sättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga  

o disponerandet av tilldelade driftsmedel och ansvarar för att dessa budgetramar 
hålls 

o formerna för utvärdering, kvalitetssäkring, dokumentation samt spridande av 
forskningsresultat 

Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden till 
Institutionsstyrelsen (IS), Konstnärliga fakultetsstyrelsen (KFS) eller Konstnärliga 
fakultetsrådet (KFR): 

o lämna förslag till Institutionsstyrelsen (IS) om kursutbud på forskarnivå 
o lämna förslag till KFR om kursplan på forskarnivå före beslut hos dekan 
o bereda antagningsfrågor till forskarutbildningarna i Musikpedagogik och Mu-

sik  
o bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forskningsområdena  
o bereda doktorandanställningsärenden  

 
 

Ledamöterna i FUN föreslås utses av prefekten i efter samråd med ordförande/vice 
ordförande och fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år. 

Vid utseende av nämndens ledamöter skall en jämn könsfördelning eftersträvas liksom 
i största möjliga mån jämn fördelning mellan forskarutbildningsämnena. 

FUN-nämndens mötesprotokoll läggs ut på Musikhögskolans hemsida anslås och 
skickas till Institutionsstyrelsen. 
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FUNs ledamöter efter årsskiftet 

Ordförande /vice ordförande (skiftar på läsårsbasis) 
Eva Sæther  
Stefan Östersjö 

Ledamöter lärare/forskare 
Anna Houmann 
Anders Ljungar-Chapelon  
Kent Olofsson  

Gruppsuppleanter lärare/forskare (3st) 
Karin Johansson  
Hans Hellsten 
Håkan Lundström 

Ledamöter doktorander (3st) 
Markus Tullberg 
Halla Steinunn Stefansdottir 
David Johnson  

Gruppsuppleanter doktorander 
Adriana Di Lorenzo Tillborg 
Camilla Jonasson 
Katt Hernandez 
Francisca Skoogh 
Than Thuy Nguyen 

Övriga 
Ann-Charlotte Carlén, adjungerad ledamot, prefekt 
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Till  
Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan  

Me too och Musikhögskolan 

Alla har väl blivit berörda av kraften och omfattningen i #MeToo-rörelsen, som visat på 
övergrepp i hela samhället. På senare tid har kulturinstitutionerna i Sverige också varit i 
fokus och KMH har figurerat i media. 

Nu undrar jag hur det står till på vår skola – speglas situationen i samhället även i 
förhållandena här? Eller? Vad vet vi? Vad gör vi?    

Jag föreslår att styrelsen diskuterar frågan, utbyter erfarenheter, uppdaterar vår kunskap och 
vid behov fattar erforderliga beslut. 

Malmö den 16/11 2017 
Med vänliga hälsningar 
Håkan Rydin
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VERSION: 2017-11-22 

FÖREBYGGANDE ARBETE MOT TRAKASSERIER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER 

Fråga: Vad har Lunds universitet för rutiner för hantering av sexuella trakasserier? 

Svar: Det finns ett chefsstöd för hantering av trakasserier och sexuella trakasserier 
(http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/diskriminering/hantera-trakasserier-och-sexuella-
trakasserier), samt ett för hantering av kränkande särbehandling (http://www.hr-
webben.lu.se/arbetsmiljo/krankande-sarbehandling/hantera-krankande-sarbehandling) på HR-
webben. Eftersom det ibland kan vara en situation som både innehåller inslag av 
trakasserier/sexuella trakasserier och kränkande särbehandling när det rör anställda, så är det 
bra att känna till båda. 

Sektionen Personal håller, sedan våren 2017, workshops kring hanteringen av trakasserier, 
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, för chefer och HR-personal. I skrivande 
stund har workshopen hållits vid 12 olika tillfällen inom Lunds universitet. 

Fråga: Vad kan jag ge för information till mina anställda? 

Svar: Du kan skicka ut länken till sidan med information till medarbetare, på 
Medarbetarwebben (adress till sidan:  
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/trakasserier-och-
sexuella-trakasserier Sidan är tänkt som stöd för medarbetare som utsatts för eller är vittne till 
trakasserier eller sexuella trakasserier och som undrar vad de kan göra och vilket stöd de kan få. 
Informationen finns även på engelska på Staff Pages: http://www.staff.lu.se/employment/work-
environment-and-health/health-and-wellness/harassment-and-sexual-harassment  

Fråga: vad kan jag ge för information till mina studenter? 

Svar: du kan skicka ut länken till sidan om trakasserier och sexuella trakasserier på  
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student .  Sidan 
är tänkt som stöd till studenter som utsatts för eller är vittne till trakasserier eller sexuella 
trakasserier och som undrar vad de kan göra och vilket stöd de kan få. 

Fråga: Vad är universitetets ställningstagande i frågan kring sexuella trakasserier? 

Svar: I Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald accepteras inte 
någon form av trakasserier. Respekt och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt 
ansvarstagande gentemot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. 

20 november lyfte rektor frågan i blogginlägget” #Metoo sätter ljuset på en ohållbar situation” 
(https://rektor.blogg.lu.se/metoo-satter-ljus-pa-ohallbar-situation/), där han trycker på att 
arbetet med att komma tillrätta med problemet är prioriterat. 

I Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 
(http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/strategisk_plan_20
17-2026_2.pdf) är två av de sex prioriterade utvecklingsområdena :

Bilaga 15 a2

http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/diskriminering/hantera-trakasserier-och-sexuella-trakasserier
http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/diskriminering/hantera-trakasserier-och-sexuella-trakasserier
http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/krankande-sarbehandling/hantera-krankande-sarbehandling
http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/krankande-sarbehandling/hantera-krankande-sarbehandling
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/trakasserier-och-sexuella-trakasserier
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/trakasserier-och-sexuella-trakasserier
http://www.staff.lu.se/employment/work-environment-and-health/health-and-wellness/harassment-and-sexual-harassment
http://www.staff.lu.se/employment/work-environment-and-health/health-and-wellness/harassment-and-sexual-harassment
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
https://rektor.blogg.lu.se/metoo-satter-ljus-pa-ohallbar-situation/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/strategisk_plan_2017-2026_2.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/strategisk_plan_2017-2026_2.pdf


• Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer – vilket – innebär
att Lunds universitet ska arbeta för och utveckla ett aktivt och ansvarsfullt
medarbetarskap som genomsyras av att vi är ett universitet med en stor mångfald bland
medarbetarna.

• Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer – vilket innebär att
Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra
likabehandling för både studenter och medarbetare. vilka båda har betydelse för
möjligheterna att minska risken för trakasserier och sexuella trakasserier.

Enligt strategiska planen är Lunds universitets värdegrund också förankrad i de lagar som en 
svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri 
åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer 
och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla 
delar av vår verksamhet. 

Fråga: Vilket arbete görs för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier? 

Svar: Lunds universitet har arbetet med frågan kring sexuella trakasserier i flera år med 
utgångspunkt i Likabehandlingsplaner och Jämställdhetsplaner. Från och med årsskiftet pågår 
implementeringen i verksamheten av det i diskrimineringslagen fastslagna nya sättet att 
systematisera de aktiva åtgärderna, systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering 
(SFAD http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/diskriminering/systematiskt-forebyggande-
arbete-mot-diskriminering). Sektionen Personal erbjuder sedan årsskiftet workshops kring 
implementeringen av SFAD till fakulteterna, gärna i kombination med en uppdatering kring det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. I skrivande stund har workshopen hållits vid 10 olika tillfällen 
inom Lunds universitet. 

Fråga: Kan man anmäla sexuella trakasserier anonymt? 

Svar: Ja, det kan man göra. Lunds universitet kan göra generella insatser för att motverka och 
förebygga sexuella trakasserier. Däremot kan universitetet inte driva ett ärende mot en enskild 
utpekad, eller grupp av enskilda utpekade, baserat på en anonym anmälan. 
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Vad är diskriminering och trakasserier ?                 
Vad gör jag om jag blir utsatt? 
                   
EN GUIDE FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN I MALMÖ

 Vad gör jag om jag blir utsatt? 
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2  KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Innehåll: Konstnärliga fakultetens jämlikhetsnämnd

Grafisk form: Jessica Arwidsson, Kansli K
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3KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Inledning

SYFTE
Med denna guide vill konstnärliga fakulteten beskriva den värdegrund som råder vid Lunds 

universitet och konstnärliga fakulteten samt ge dig den kunskap som du behöver om du blir 

utsatt för diskriminering eller trakasserier.

VÄRDEGRUND
Verksamheten vid Lunds universitet och därmed konstnärliga fakulteten ska värna demokrati, 

legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service 

samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald 

är grundläggande principer för alla delar av verksamheten.

Alla möten mellan anställda och studenter ska präglas av ömsesidig respekt och det råder 

nolltolerans mot diskriminering och övrig kränkande särbehandling.

STUDENTERNAS ARBETSMILJÖ
Studenter omfattas av arbetsmiljölagen och har rätt till en god arbetsmiljö, både fysiskt och 

psykosocialt. Det är rektorn vid din skola som har ansvaret för din arbetsmiljö. 

Denna guide fokuserar på det skydd som du har genom diskrimineringslagen och vad du 

kan göra om du blir utsatt. Det finnas kränkande beteenden och situationer som inte går att 

hänföra till en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen och som därför inte klassas som 

diskriminering eller trakasserier. 

Om du känner dig utsatt eller kränkt, oavsett på vilket sätt, är det viktigt att komma ihåg att 

du har rätt till en god arbetsmiljö. Konkret innebär det att du kan ta kontakt med skolans 

rektor eller annan anställd enligt information i guiden för att få hjälp oavsett om det rör sig 

om en händelse/situation som diskrimineringslagen omfattar eller inte. 

Guiden är ursprungligen framtagen vid Lunds Tekniska Högskola och presenteras här i om-

arbetad form för konstnärliga fakulteten.  
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4  KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

”Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling”

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) finns det olika typer av diskriminering.

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än hur någon annan behandlas, har behandlats 

eller skulle behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfarings-

sätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande 

identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som 

används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Bristande tillgänglighet är när någon med funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har 

vidtagits i tillräcklig omfattning. 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. 

Instruktioner att diskriminera är order eller instruktioner att diskriminera någon och som lämnas åt någon som står i 

lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att 

fullgöra ett uppdrag. 

DE SJU DISKRIMINERINGSGRUNDERNA:

1. KÖN
2. KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK
3. ETNISK TILLHÖRIGHET
4. RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING
5. FUNKTIONSNEDSÄTTNING
6. SEXUELL LÄGGNING
7. ÅLDER

Det är förbjudet att utsätta någon som har anmält 
diskriminering för repressalier. Det är också för-
bjudet att straffa någon för att hon eller han har 
medverkat i en utredning om diskriminering.
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5KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Exempel

Följande exempel (s.5) är hypotetiska exempel på situationer då vi alla bör fundera på vad vi kan göra för att 
stödja utsatta personer och för att bidra till en god studie- och arbetsmiljö.  Det är viktigt att veta och tänka på 
att det finns anställda på skolan som är ansvariga för studenternas arbets- och studiemiljö och som därför ger 
stöd och är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs.

och får höra direkt från dem att hon uppträder ojust. Flera 

av hennes kvinnliga kurskamrater utsätts också för samma 

sak, men menar att man ”får tåla lite” eller att ”så här är det 

och det är inget att bry sig om”. Hon slutar så småningom 

att gå på fester på skolan, känner sig utanför och ensam ef-

tersom hon ännu inte har några vänner utanför skolan i den 

nya staden. 

Eva tycker inte att hon passar in på sin högskola och fun-

derar på att sluta efter första året trots att hon trivs med 

utbildningen. Hon tar kontakt med anställda på skolan och 

får efter ett samtal bekräftat att hon har utsatts för sexuella 

trakasserier och att det inte är någonting hon ska acceptera. 

Hon får också veta att de som är ansvariga för arbets- och 

studiemiljön nu är skyldig att starta en utredning. Eva får reda 

på att om hon vill vara anonym kan de ansvariga endast vidta 

generella åtgärder. Eftersom frågan är både allvarlig och viktig 

hoppas de ansvariga att Eva orkar att gå vidare. Eva känner 

sig orolig och är rädd för att bli ännu mer utsatt men kommer 

fram till att det känns viktigt för henne att stå upp för sig själv. 

En utredning startas som innebär att samtal förs med både 

henne själv och de studenter som har utsatt henne. Utred-

ningen visar att sexuella trakasserier har ägt rum och de 

manliga studenterna uppmanas att omedelbart sluta med 

trakasserierna. Några av studenterna ber Eva om ursäkt. 

Skolan startar upp årliga temadagar om diskriminering och 

likabehandling och efter en tid tycker Eva att stämningen har 

blivit mycket bättre.

Exempel 1

Kalle sitter med sina kursare och pluggar. Jargongen är 

vanligtvis ”rå men hjärtlig”. På senare tid har han märkt att 

skämten har blivit grövre vilket gör honom illa berörd. 

För en tid sedan började Per, som identifierar sig som homo-

sexuell, plugga på samma program som Kalle och nu haglar 

bögskämten friskt. Per berättar för Kalle att han känner sig 

utsatt och när Kalle försöker tala med sina kursare om detta 

får han höra att ”lite skämt får man faktiskt tåla”.

Kalle pratar med studentkåren och får reda på att skolans 

rektor/prefekt är ansvarig för studenternas arbetsmiljö. Kalle 

pratar med Per om sina upplevelser och föreslår att de tillsam-

mans ska prata med rektorn.

Exempel 2

Redan tidigt under Evas första vecka som student utsätts hon 

för sexuella närmanden och förslag från manliga studenter. 

Det sker främst vid olika fester, men även vid andra arrang-

emang på skolan. Ibland handlar det om direkta närmande, 

som t ex ovälkomna försök till kramar och kyssar. Det kan 

också komma förslag som t ex ”följ med mig hem efter festen 

så ska vi ha lite kul”.

Eva upplever det som obehagligt att behöva ”värja” sig och 

vara på sin vakt och märker också att det inte är accepterat att 

säga nej. Efteråt blir hon utfryst av dessa manliga studenter 
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YTTERLIGARE EXEMPEL:

• En lärare behandlar dig annorlunda pga exempelvis ålder.

• Någon kallar dig för ”slampa”, ”slyna” ”hora”, ”fitta”, ”fjolla”, ”mongo”, ”blatte”, bög eller något annat nedsättande

• Någon sätter upp bilder, märken eller symboler med rasistisk, homofob eller sexistisk innebörd eller budskap

• Någon nedvärderar dig som har en funktionsnedsättning

• Någon tafsar på dig eller på annat sätt utsätter dig för ovälkomna sexuella anspelningar

Foto: LU bildbanken/Apelöga

Bild från IDAHOT, Internationella dagen mot homofobi och transfobi, som firades för andra gången vid Lunds universitet 

den 16 maj 2014. Temadagen arrangerades av HBTQ-LU, Proud Tech och HBTQ-studenterna genom P6, i samarbete med 

universitetsledningen.

Det är alltid den person som anser sig vara utsatt som avgör vad 
som är kränkande. Det innebär dock inte alltid att förekomsten 
av en kränkning utgör diskriminering eller trakasserier.

För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga menings-
skiljaktigheter, konflikter och problem i samarbetsrelationer 
vanligtvis bör ses som normala företeelser och löses förslagsvis 
med samtal och respekt för andras rätt till sin uppfattning.
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OM DU KÄNNER DIG UTSATT

Om du känner dig utsatt – vänta inte med att söka stöd. Du har rätt att bli behandlad med respekt! 

Du kan du vända dig till vilken anställd vid konstnärliga fakulteten som helst. Den anställde är sedan skyldig att kontakta den 

person som är ansvarig för din studiemiljö vilket i de flesta fall är skolans rektor. Rektorn är skyldig att utreda omständigheterna 

kring de uppgivna sexuella trakasserierna eller trakasserierna  och i förekommande fall vidta de åtgärder som krävs för att 

förhindra fortsatta trakasserier. Om du vill vara anonym är det i de flesta fall svårt för rektorn att gå vidare med utredningen 

vilket innebär att endast mer generella åtgärder kan vidtas. 

Du kan också vända dig till din studentorganisation för att få stöd. 

Om utredningen visar att trakasserier/sexuella trakasserier har ägt rum kommer den som har utfört handlingen/handlingarna 

bli upplyst om att hen omedelbart ska upphöra med sitt beteende och att sexuella trakasserier och trakasserier är förbjudna 

enligt lag. Upprepas beteendet, eller om det från början har varit av allvarlig karaktär kan disciplinära åtgärder vidtas. 

VEM HAR ANSVAR?

Rektor vid Lunds universitet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön med det direkta ansvaret på konstnärliga fakulteten 

är delegerat till dekan och vid de enskilda skolorna till prefekter/rektorer samt övriga chefer och arbetsledare. 

Därutöver har alla anställda och studenter vid Lunds universitet ett ansvar att medverka till en god studie- och arbetsmiljö.
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KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN
Bergsgatan 31 B
Box 8084
200 41 Malmö
Tel 040-32 54 06

www.performingarts.lu.se

SE RESPEKTIVE INSTITUTIONS HEMSIDA FÖR KONTAKUPPGIFT 
TILL UTBILDNINGSLEDNING OCH REKTOR/PREFEKT

Konsthögskolan i Malmö - http://www.khm.lu.se 
Musikhögskolan i Malmö - http://www.mhm.lu.se 
Teaterhögskolan i Malmö - http://www.thm.lu.se

STUDENTHÄLSAN
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/

studenthalsan

INFORMATION OM KONSTNÄRLIGA FAKULTETENS 
JÄMLIKHETSARBETE OCH AKTUELL INFORMATION OM 

FAKULTETENS KONTAKTPERSONER FÖR LIKABEHANDLINGS- 
OCH JÄMLIKHETSFRÅGOR:

http://www.performingarts.lu.se/om-fakulteten/jamlikhet

STUDENTKÅREN PÅ RESPEKTIVE HÖGSKOLA NÅS PÅ:
Konsthögskolan - stud@khm.lu.se 
Musikhögskolan - stud@mhm.lu.se 
Teaterhögskolan - stud@thm.lu.se

STUDENTOMBUDET VID LUNDS UNIVERSITETS STUDENTKÅRER
Telefon: 070-456 66 13

MAIL: STUDENTOMBUDET@LUS.LU.SE
TWITTER: @STUDENTOMBUD
SKYPE: STUDENTOMBUD.LUS

FACEBOOK: STUDENTOMBUDET LUS
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What is discrimination and harassment ?                 
Vad gör jag om jag blir utsatt? 
                   

A GUIDE FOR STUDENTS AT THE FACULTY OF FINE AND PERFORMING ARTS IN MALMÖ

 What do I do if it happens to me? 

Bilaga 15 b2



2 FACULTY OF FINE AND PERFORMING ARTS

Content: Gender equality and equal opportunities committee at the Faculty of Fine and Performing Arts 

Graphic design: Jessica Arwidsson, Faculty Office
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Introduction

PURPOSE
This guide aims to describe the core values that apply at Lund University and at the Faculty 

of Fine and Performing Arts, and to provide the knowledge you need if you are subjected to 

discrimination or harassment.

CORE VALUES
Activities at Lund University, and thereby at the Faculty of Fine and Performing Arts, are to 

safeguard democracy, legality, impartiality, freedom of opinion, respect for everyone’s equal 

value, efficiency and service, as well as democratic principles and human rights and freedoms. 

Gender equality and diversity are basic principles for all parts of the organisation. All meetings 

between employees and students are to be characterised by mutual respect and there is zero 

tolerance for discrimination and other forms of victimisation.

THE STUDENTS’ WORK ENVIRONMENT
Students are covered by the Swedish Work Environment Act and are entitled to a good work 

environment, both physical and psychosocial. The principal at your academy is responsible for 

your work environment. This guide focuses on the protection you are afforded by the Work 

Environment Act and what you can do if you are subjected to discrimination or harassment. 

Some victimising behaviours and situations cannot be referred to one of the grounds for 

discrimination in the Discrimination Act and are therefore not categorised as discrimination or 

harassment. If you feel mistreated or offended, regardless of how, it is important to remember 

that you are entitled to a good work environment. In practice, this means that you can contact 

the academy’s principle or another employee according to the information in this guide to get 

help, regardless of whether or not the event/situation is covered by the Discrimination Act.

The guide was originally produced at Lund University’s Faculty of Engineering and is presented 

here in a re-worked version for the Faculty of Fine and Performing Arts
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“Discrimination, harassment and victimisation”

According to the Discrimination Act (2008:567) there are different types of discrimination.

Direct discrimination is when someone is disadvantaged by being treated less favourably than someone else 
is treated, has been treated or would have been treated in a comparable situation, if this disadvantaging is 
associated with sex, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual 
orientation or age. 

Indirect discrimination is when someone is disadvantaged by the application of a provision, a criterion or a 
procedure that appears neutral but that may put people of a certain sex, a certain transgender identity or 
expression, a certain ethnicity, a certain religion or other belief, a certain disability, a certain sexual orientation 
or a certain age at a particular disadvantage, unless the provision, criterion or procedure has a legitimate 
purpose and the means that are used are appropriate and necessary to achieve that purpose.

Inadequate accessibility is when a person with disability is disadvantaged through a failure to take sufficient 
measures for accessibility.

Harassment is conduct that violates a person’s dignity and that is associated with one of the grounds of discrimination sex, 

transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation or age.

Sexual harassment is conduct of a sexual nature that violates someone’s dignity.

Instructions to discriminate are orders or instructions to discriminate against someone that are given to someone who is in a 

subordinate or dependent position relative to the person who gives the orders or instructions or to someone who has com-

mitted herself or himself to performing an assignment for that person.

THE SEVEN GROUNDS OF DICSCRIMINATION:
1. GENDER
2. TRANSGENDER IDENTITY OR EXPRESSION
3. ETHNICITY
4. RELIGION OR OTHER BELIEF
5. DISABILITY
6. SEXUAL ORIENTATION
7. AGE

Subjecting a person who has reported discri-
mination to reprisals is prohibited. Punis-
hing someone for taking part in an investi-
gation of discrimination is also prohibited.
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Exempel

The following examples (p.5) are hypothetical situations in which we should all think about what we can do 
to support the person subjected to the behaviour and to contribute to a positive study and work environment. 
It is important to know and remember that there are employees at the University who are responsible for the 
students’ work and study environment and who therefore provide support and have an obligation to take any 
necessary measures.

students and is told by them directly that her behaviour isn’t 

fair. Several of her female fellow students are also subjected to 

the same treatment, but they think that they just have to “deal 

with it” or that “this is nothing to worry about”. Gradually, 

Eva stops going to parties connected to the faculty, feeling 

left out and lonely as she doesn’t yet have any friends outside 

her studies in the new city. Eva thinks that she doesn’t fit in at 

her university and considers dropping out after the first year, 

even though she likes the programme. She contacts university 

staff and after a meeting, she gets confirmation that she has 

indeed been subjected to sexual harassment and that this is 

something she should not accept. 

She also finds out that those responsible for the work and stu-

dy environment now have an obligation to start an investiga-

tion. Eva is informed that if she wants to remain anonymous, 

those responsible can only take general measures. Since the 

issue is both serious and important, those responsible hope 

that Eva will decide to pursue her case. Eva is worried and 

afraid of being even more victimised, but she arrives at the 

conclusion that it is important to stand up for herself.

An investigation begins, which entails discussions with both 

Eva herself and the students who subjected her to the be-

haviour. The investigation shows that sexual harassment has 

taken place and the male students are requested to cease their 

harassment immediately. Some of the students apologise to 

Eva. The academy launches annual thematic days on discrimi-

nation and equal opportunities and, after a while, Eva finds 

the atmosphere to be much improved.

Example 1

Kalle is sitting with his fellow students, studying. Their banter 

is usually “coarse but cordial” but lately he has noticed that 

the jokes have got cruder, which worries him. 

A while ago, Per, who is openly homosexual, started studying 

on the same programme as Kalle and now a lot of gay jokes 

are flying around. Per tells Kalle that he feels victimised and 

when Kalle tries to talk to his fellow students about this, he is 

told “come on, you have to be able to take a joke”.

Kalle talks to the students’ union and finds out that the 

principal/head of department is responsible for the students’ 

work environment. Kalle talks to Per about his experiences 

and suggests that they go and talk to the principal together.

Example 2

Already early on, in her first week as a student, Eva was sub-

jected to sexual advances and propositioned by male students. 

This happened mostly at various parties, but also at other 

events at the academy. Sometimes, the advances are direct, 

such as unwelcome attempts at hugs and kisses. Or they are 

suggestions such as “Come home with me after the party and 

we’ll have a bit of fun”.

Eva finds it unpleasant to have to “defend herself” and be on 

her guard, and she also notices that a refusal on her part is 

not taken well. Subsequently, she gets excluded by these male 
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Photo: LU image bank/Apelöga

Image from IDAHOT, the International Day against Homophobia and Transphobia, which was celebrated for the second time 

at Lund University on 16 May 2014. The theme day was organised by HBTQ-LU, Proud Tech and the HBTQ students through 

P6, in cooperation with the University management.

It is always the person who feels discriminated against that deter-
mines what is offensive. However, this does not always mean that 
the offence constitutes discrimination or harassment.

For the sake of clarity, it should be mentioned that temporary 
differences of opinion, conflicts and problems in collaborative rela-
tionships should usually be considered normal and solved through 
discussion and respect for other people’s right to their opinion, for 
example.

FURTHER EXAMPLES:

• A lecturer treats you differently because of your age, for example.

• Someone calls you ”slut”, ”tart”, ”whore”, ”pussy”, ”faggot”, ”retard”, ”paki” or any other insulting term.

• Someone posts pictures, symbols, etc. with racist, homophobic or sexist content or meaning.

• Someone makes a disparaging remark about your disability.

• Someone gropes you or in some other way subjects you to unwelcome sexual advances.
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IF YOU FEEL VICTIMISED

If you feel victimised – don’t wait to ask for support. You are entitled to be treated with respect!

You can turn to any employee at the Faculty of Fine and Performing Arts. The employee then has an obligation to contact 

the person responsible for your study environment, who is usually the principal. The principal is obliged to investigate the 

circumstances around the alleged sexual harassment or other form of harassment and, where appropriate, take the measures 

required to prevent further harassment. If you wish to remain anonymous, in most cases it will be difficult for the dean to 

pursue the investigation, which means that it will only be possible to take general measures.

You can also turn to your student organisation for support.

If the investigation shows that harassment/sexual harassment has taken place, the perpetrator will be advised to cease the 

behaviour immediately and that sexual harassment and other forms of harassment are prohibited by law. If the behaviour 

continues, or if it was of a serious nature from the start, disciplinary measures may be taken.

WHO IS RESPONSIBLE?

The vice-chancellor of Lund University has overall responsibility for the work environment, but the direct responsibility at 

the Faculty of Fine and Performing Arts has been delegated to the dean, and at the individual academies, to the heads of 

department/deans and other managers and work leaders.

In addition, all employees and students at Lund University have a responsibility to contribute to a positive study and work 

environment.
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FACULTY OF FINE AND 
PERFORMING ARTS
BERGSGATAN 31 B
BOX 8084
200 41 MALMÖ
TEL 040-32 54 06

www.performingarts.lu.se

SEE THE WEBSITE OF EACH DEPARTMENT FOR CONTACT 
DETAILS OF THE PROGRAMME MANAGEMENT AND THE 

PRINCIPAL/HEAD OF DEPARTMENT

Malmö Art Academy - http://www.khm.lu.se 
Malmö Academy of Music - http://www.mhm.lu.se 
Malmö Theatre Academy - http://www.thm.lu.se

STUDENT HEALTH CENTRE
http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/health-care/

student-health-counselling

INFORMATION ABOUT GENDER EQUALITY WORK AT THE 
FACULTY OF FINE AND PERFORMING ARTS AND CURRENT 

INFORMATION ABOUT THE FACULTY’S CONTACT PERSONS FOR 
EQUAL OPPORTUNITIES AND GENDER EQUALITY ISSUES:

http://www.performingarts.lu.se/om-fakulteten/jamlikhet

FIND THE STUDENTS’ UNION FOR EACH ACADEMY ON:
Malmö Art Academy - stud@khm.lu.se 

Malmö Academy of Music - stud@mhm.lu.se 
Malmö Theatre Academy - stud@thm.lu.se

STUDENT REPRESENTATIVE OF LUND UNIVERSITY 
STUDENTS’ UNION

Telephone: 070-456 66 13

EMAIL: STUDENTOMBUDET@LUS.LU.SE 
TWITTER: @STUDENTOMBUD 
SKYPE: STUDENTOMBUD.LUS

FACEBOOK: STUDENTOMBUDET LUS
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