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Ärende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande Ordftirande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Daniel Hjorth.

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.

4 Föregående protokoll Musiker- och þrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd.

Protokoll från senaste mötet ännu inte justerat. Vi går istäl-
let igenom dagordningen och besluten från senaste mötet.

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen.
https ://www.mhm. lu.se/s i-
tes/mhm.lu.se/fi lesþrotokolLis_inklbi-
laea l8l205.pdf

Protokollet lades till handlingarna.

6 Ärende l:
Budget 2019

Se bilaga 6 a.

Utbildningschefen füredrar budgeten ftir MUKY.
UN uttrycker stor oro ftir att kostnaderna för löneök-
ningar inte kompenseras, vilket drabbar grundutbild-
ningen. Ovissheten om hur stort utbildningsuppdraget är
gör det svårt att planera en budget.

UN villbetona att beräkningsmodellen ftir fordelning
inom fakulteten slår mycket hårt mot MUKY. UN har
svårt att ftirstå hur beräkningsmodellen har kunnat god-
kännas och ställer sig bakom reservationen som represen-
tanter från Musikhögskolan uttryckte mot beräkningsmo-
dellen när den antogs av fakultetsstyrelsen.

UN önskar en översyn av de fakultetsgemensamma kost-



naderna, eftersom Musikhögskolan missgynnas av fakul-
tetens nya beräkningsmodell.
Med dessa kommentarer tillstyrker UN budgeten.
Punkten iusteras omedelbart.

7 Arende 2:
Juryunderlag vid antagningsproven 20 19 Underlag delas ut under sittande möte. Beslut tas enligt

bilaga 7 a.

Ordft)rande berättar om rutiner ftir juryn vid diplomprov
UN ger utbildningsledningen i delegation att fastställa

iurvinstruktioner ftir antagningsproven für diplomander.
8 Arende 3:

Befordringsärende
Se bilaga 8

LiN tillstyrker ärendet.

9 Information/meddelanden/di skussion.
- Reflektioner från lärardagen 24 oktober 2018

- MUKY-kansliet

På lärardagen diskuterades hur vi jobbar med det sce-
niska arbetet på utbildningarna och idén väcks att inklu-
dera det som en temadag under fürsta terminen. Studeran-
derepresentanten füreslår modellen att jobba med en port-
folio. Presentationsteknik och kommunikation med
publik skulle eventuellt kunna formuleras som ett mo-
ment i kursplaner. UN får till uppgift atttankapå hur
detta kan fotydligas i undervisningen.

Ola Elleström anställs som utbildningsadminstratör på
MUKY I jaruari2Dl9.

Björn Elmgren kommer attvaradänstledig under februari

- augusti 2019 för att prova ett nyttjobb. Johan Antoni
blir vikarierande projektledare under denna tjänstledig-
het.

Ett vikariat ligger ute ftir tjänsten utbildningssamordnare
ftir de klassiska utbildningarna.

l0 Studeranderepresentanten informerar.

ll Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

12 Ovriga ärenden. Inga övriga ärenden.

Nr
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Ärende, bilagor Beslut, füredragande

Vid protokollet Justerat
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INLEDNING

Beslut om budget for Musikhögskolan (MHM) 2019 har fattats av Musikhögskolans Institutions-
styrelse 20 december 2018. 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 für
en budget i balans 2019. För aft 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.

Sedan 2015 har LU gett MHM möjlighet att minska det sammanlagda utbildningsuppdraget med
motsvarande 20 utbildningsplatser/helårsprestationer per år med bibehållen ekonomisk tilldel-
ning. Detta för att underlätta ftir institutionen att minska volymen och genomföra besparingar
utan att riskera att bli återbetalningsskyldig für "tomma" utbildningsplatser. LU har tagit beslut
att forlänga tiden fram till2020.

MHM har arbetat intensivt de senaste fem åren med olika åtgärder lor att få bukt med obalansen
mellan intäkter och utgifter. De svåraste frågorna i det arbetet har varit att säkerställa kvaliteten i
framfür allt grundutbildningarna, trots besparingar. Även inom forskarutbildningarna har kostna-
derna under flera år överstigit intäkterna vilket fatt konsekvenser für anställningar och ftir drifts-
budget. Besparingsåtgärder har också genomfiirts på de s k Gemensamma enheterna, i administ-
ration och i driftbudgetar.

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

rÖnurSÄTTNINGAR

Uppdrag

Musikhögskolan har sedan flera år planerat verksamhet och budget efter 530 helårsstudenter
(HST). Av dessa har Musiklärarutbildningen haft ett uppdrag pä 304 HST och Musi-
ker/Kyrkomusikerutbildningen 226 }{ST.I samband med aff Musikhögskolan fick lättnaden av
LU med minskade krav på prestationer men med en bibehållen tilldelning für att lättare komma i
ekonomisk balans, så sänktes uppdraget med2 miljoner d v s till ca 510 HST. I samtal med pla-
neringsenheten och med fakultetsledingen har det framgått att det i fürsta hand inte ska redovisas
helårsprestationer utan redovisas pengar. (Se vidare budgettexterna für respektive utbildning).
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Fr o m 2018 har Körcentrum Syd att flyttat över till Musikhögskolan. KCS finansieras av fakul-
tetsmedel sedan starten 2008. Medlen och kostnaderna für KCS är separerad från MHM:s övriga
utbildningar men ingår i Musikhögskolans totala budget.

Intäkter och kostnader

Bruttoramen (grundutbildnings- och fakultetsanslag) ftir MHM 2018 uppgår till 110 334 tkr (107
056 tkr 20 I 8) d v s en ökning med 3 278 tkr. I samband med att Körcentrum Syd flyttats över till
Musikhögskolan från den fakultetsövergripande nivån har fakultetsmedel floljt med som ska fi-
nansiera Körcentrum Syds verksamhet.

Grundutbildningsanslagen (GU) och fakultetsmedelsanslagen (FU) ftirdelas mellan Musiklärar-
utbildningen och Musiker-/kyrkomusikerutbildningarna procentuellt efter hur stora utbildningar-
na är i törhällande till hur tördelningen skett tidigare är. Alltså en tördelning som står i relation
till helårsstudenter och i relation till historik. 2019 är fordelningen av GU-medlen 54% till ML
och 469/o till MUKY medan fakultetsmedlen lordelas 509/o + 509/o till de båda forskarutbilclning-
arna, Musikpedagogik och Musik. Körcentrum Syds tilldelning ligger vid sidan om.

Grundutbildningstilldelningen 2019 for uppdrag innan pris- och löneuppräkning och extra sats-

ningar, är 94 561tkr (91 831 tkr 2018).

Grundutbildningsanslag et 2019 är 93 6 I 0 tkr (92 397 tkr 20 I 8) efter pris- och löneuppräkningen
på I 155 tkr, extra satsningar och kvalitetsförstärkning till musiklärarutbildningen på I 343 tkr
och 186 tkr samt 250 tkr till musiklärarutbildningen för kvalitetsutvärdering.

Fakultetsmedelsanslagen inklusive pris och löneomräkning ökar från 16 343 tkr 2018 till 16725
tkr 2019 inklusive Körcentrum Syd, en ökning pä 382 tkr. Fördelningen mellan Musiklärarut-
bildningen och Musiker/kyrkomusikerutbildningen sker lika; 7 509 och till Körcentrum Syd
I 706 tkr.

Det finns ett fortsatt behov av ökande fakultetsmedel ftir forskarutbildningen och ftir att kunna
delfinansiera mer av det forsknings- och utvecklingsarbete som ska planeras i lärares tjänster
enligt arbetstidsavtalet. I nuläget finansieras lärares forsknings- och utvecklingsarbete av grund-
utbildningsmedel med nägra fä undantag.

Ersättningen ft)r pris- och löneomräkning 2019 är l,22yo (l,84yo 2018) är ftir liten ffir att täcka
de ökade personalkostnaderna som i genomsnift ligger på drygt 2Yo.Infür 2019 ár Musikhögsko-
lans ekonomi fortsatt mycket ansträngd framlor allt p g a att Musikhögskolan inte får täckning
für lönekostnadsökningar.

Jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö och kompetensutveckling

Vid Musikhögskolan är hållbarhet, demokrati, jämställdhet, likabehandling och mängtbld viktiga
utvecklingsområden. Ätgarder inom dessa områden beskrivs i strategidokument och handlings-
planer. Arbetsmiljöarbetet regleras i särskild handlingsplan für Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM) som årligen arbetas fram och beslutas. Den beskriver konkreta åtgärder ftir att ftirbättra
arbetsmiljön.

Medel avsättts for dessa områden 2019. Detta märks framftir allt i avsatt arbetstid für administra-
tiv personal och for lärare men också i driftsbudgetamapä utbildningarna.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Arbete med strategiskt jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete fortsätter i enlighet
med Musikhögskolans och de Konstnärliga fakultetens strategiska plan. Kostnaderna flor jäm-

t (t)
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ställdhetsarbetet ligger främst på avsaff tid i tjänster lor lärare och övrig personal samt i drifts-
budgetarna motsvarande sammanlagt I 000 tkr. Exempel på detta är

o arbete i den Lokala sþddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten.

r arbete i Lunds universitets Ledningsgruppför jdmställdhet och likabehandling där fakul-
tetens representant kommer från Musikhögskolan.

o Musikhögskolans Nämndenför jdmstrilldhet, likabehandling och mångfald

¡ deltagande i internationella konferenser, nätverk och projekt

o Genus Conference 2019 i Kristiansand, Norge.

. personaldagar

o arbetsgrupper

En grov uppskattning av kostnaderna för ovannämnda tid i tjänster, ftjr nätverkande, projekt,
personaldagar och genuskonferensen minst 800 arbetstimmar. Utöver detta finns medel avsatt i
driftsbudgetarna ftir respektive utbildning/forskningsämne, motsvarande 500 tkr.

Arbetsmiljö och miljö

Musikhögskolan har en miljö där hög kvalitet och stort engagemang präglar verksamheten. För
att ftirbättra den psykosociala och fusiska arbetsmiljön fürs regelbundna utvecklingssamtal, sam-
tal vid personal- och studiedagar, möten i styrelser, nämnder och arbetsgrupper och med studen-
ter och studentkår.

o 2019 avsätts medel inom prefektens drift och på utbildningarnas och forskarutbildning-
arnas driftsbudgetar ftir arbetsmiljö, miljö och personalvård.

o Det systematiska arbetsmiljöarbetets årscykel samt arbetsmiljödelegationen ftiljer fakul-
tetens och LU:s rekommendationer och füreskrifter.

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

Kompetensutveckling

¡ I utvecklingssamtalen genomförs planering av varje anställds kompetensutveckling uti-
från såväl den enskilde medarbetarens eget utvecklingsbehov som Musikhögskolans be-
hov av kompetensutveckling/forskning och ftjrändring.2019 avsätts mer medel ftir kom-
petensutveckling och fortbildning. Se vidare respektive budget.

¡ I alla adjunkts-, lektors- och professorstjänster finns dessutom omfattande timresurser
avsatta fü r kompetensutveckling.

3 (t)
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KOMMENTARER TILL BUDGET FOR DE GEMENSAMMA ENHETERNA

a

Finansieringen från utbildningarna till de Gemensamma enheterna ligger på istort set

samma nivâ2019 som 2018 tack vare en stram återhållsamhet. För Musiklärarutbild-
ningen minskar kostnaderna med 45 tkr och ftir Musiker/Kyrkomusikerutbildningarna
ökar kostnaderna med 43 tkr jämftirt med 2018. För Körcentrum Syd ökar kostnaderna
med l8 tkr.

Intäkterna och kostnaderna für lokaler och lokalvård ligger på utbildnings- och forskar-
utbildningsbudgetarna och på Körcentrum Syds budget.

a

Kostnader

Då personalkostnaderna successivt ökat i samband med de årliga lönerevisionerna, har tjänste-
omfattningar setts över i kombination med en organisationsöversyn inom de Gemensamma en-

heterna.

r Personalkostnaderna ökar med 87 tkr.

o Kostnaderna für drift ökar med 130 tkr.

o Kompetensutvecklingskostnaderna ligger på 150 tkr jämfort med 145 tkr 2018

o Avskrivningskostnaderna ökar med 42 tkr.

Sammanfattning om de Gemensamma enheterna

De Gemensamma enheternas uppgift är att ge stöd och service till utbildningarna och forskning-
en och utgör en forhållandevis stor del av den totala budgeten. Den totala budgeten på de Ge-

mensamma enheterna är 18 827 tkr (18 565 tkr 2018) en ökning med262 tkr. För att inte utbild-
ningarna och forskningen ska drabbas hån av fler besparingar än de redan gjort, kommer de Ge-

mensamma enheterna att hålla tillbaka kostnaderna så mycket som möjligt under 2019. Detta
riskerar dock att avspeglas i minskad service, minskade inköp och investeringar samt ökad ar-

betsbelastning med större risk für ohälsa.

RISKANALYS

Grund- o c h þrs karut b ildningen

GU-anslagen har under flera år inte stigit i takt med pris- och löneomräkningen vilket
lett till årliga 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 minskade GU-anslagen p g a av en ny omfordelningsmo-
dell inom fakulteten vilket drabbade Musikhögskolan.

Musikhögskolans forskningsmiljö är flor liten i förhållande till grundutbildningens stor-
lek, vilket avspeglar sig i att det endast går att avsätta en liten del av fakultetsmedlen for
att finansiera del av tid i lärares tjänster für forskning-/ konstnärligt utvecklingsarbete.
Vidare kan Musikhögskolan inte anställa några postdocs med nuvarande budgetläge.

Att inte ha intäkter som täcker de fasta kostnaderna für 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.

a
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Ekonomi och personal

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

Lokalisering

Musikhögskolans arbete med en omlokalisering av institutionen är sedan 2015 flyttad till
fakultetsnivån for 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 genomflord.

Kv al it e tsuM e ckl ing i admin is tr at ionen

Under flera år har institutionen arbetat med att minska den administrativa personalen så

mycket som verksamheten tålt. För närvarande finns inga möjligheter att göra fler bespa-
rande åtgärder här. Däremot behöver en översyn ske på fakultetsnivå som kan komma att
leda till fürbättrade stödfunktioner och samordning inom fakulteten.

Hrilsa

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. Fortsatt höjda grundutbild-
nings- och fakultetsanslag är av största vikt für att stabilisera grundutbildningen och
forskningen vid institutionen. Likaså behövs finansiering av professorers och lektorers
forsknings- och utvecklingstid som nu finansieras till största del av grundutbildningsan-
slagen.

En ökad externfinansiering behövs framfürallt 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 20 I 9.

Ann-Charlotte Carlén
Rektor

a

a

a

a

a

a

a
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INTAKTER

Finansieringsbidrag från Musiklärarutbildnin gen

Finansieringsbidrag från Musiker/kyrkomusikerutbildningen

Finansieringsbidrag från Körcentrum Syd

Intäkter försäljning/lokallorhyrning mm

Externt bidrag JAA (John Andersson i Anderslöv)

Externa periodiserade medel fÌir avskrivn ingskostn./ny fly gel

Externa periodiserade medel ftir avskrivn ingskostn./fly gel mm

Externa periodiserade medel Nordplus 20 I 8-201 9

Externa bidrag LAN

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER

Serviceenheten

Personal

Drift

Kompetensutueckling

Delsumma serviceenheten

Bibliotek

Personal

Drift

Kompetensutveckling

Delsumma bibliotek

Teknik IT
Personal

Drift (It 450, AV 300 varav 100 är ofÌirutsedda investeringar)

FileMaker-kostnader (kostnaden flyttad till Ekonomi/Personal/Schema)

Kompetensutveckling

Pian otekn ik/In strum entv ård

I)elsumma teknik-it

Ekonomi/Personalnlan erin gy'Sch ema

Personal

Drift

Kompetensutveckling

FileMaker kostnader (kostn aden fl yttad till Ekonom i/Personal/Schema)

Delsumma personalplanering

2019 2018 2017

9 594

8 085

287

200

r00

75

23r
175

80

t8827

9 639

8 042

269

200

100

9 488

7 920

115

200

100

231 231

2 658

920

30

3 608

I 8s6

230

20

2 t06

2 563

750

30

300

3 643

83

18 564

2992

I 120

30

4142

I 809

230

20

2 059

83

18 137

2 852

I 150

4002

I 646

250

I 896

300

4 142

2 584

450

892

450

500

2

30

300

3 364

2 t73

20

20

400

2 613

I 940

20

20

500

2 480

I 97t
40

2 0lt
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2018 2018 2017
Information& konsertverksamhet

Personal

Drift - Konsertverksamhet

l)rift - In form ationsverksamh et

Kompetensutveckling

Delsumma information&konsertverksamhet

Internation aliserinq/stipend iehanterins

Personalkostnader internationell koordinator

Drift

Kompetensutveckling

Delsu mma in tern ation aliserin g

Prefektkansli

Personalkostnader

Drift

Låigenhet/hotell

Kompetensutveckling

Dels u mma prefekt-kan sli

Externa period iserade medel Nord nlus 201 8-201 9

Investerinsar - kostnadsftirda
Korttidsinventarier enl beslut

Korttidsinventarier oftjrutsedda, budget 100 tkr pâlT 2019

Delsumma investeringar - kostnadsftirda

Investerinqar - avskrivn inssbara
Avskrivning på tidigare års investeringar enligt plan

Av skrivn ing ny investeringar 5 års av skrivnin g

Avskrivning på externt finansierad ny flygel 20år (Crafoord)

Avskrivning på externt finansierade flyglar 20år (Crafoord)

Delsumma avskrivningar

SUMMA KOSTNADER

RESULTAT

Summ a p er s onalka s tn ad er

Summa drirtskastnader

S umm a komp etens utvecklin g
S umm a avs b iwùngs ko s tna der

Summn koslnøder:

2 tl4
120

240

20

2 494

423

50

10

483

2 000

340

r00

20

2 460

175

100

r00

414

35

5

454

20

23ls

752

120

231

I 103

18 564

0

13 701

3 615

145

I 103

18 s64

406

I 942

871

120

231

I 222

18 137

0

13 27s
3 640

I 222

I8 137

2 068

120

240

20

I 897

130

2s0

2 448 2277

40

446

1 89s

400

I 612

270

60

r00
100

200

100

100

200

719

120

75

231

I 145

18827

0

13 787

3 745

150

I 145

I8 827
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Kommentarer till grundutbildningsbudget ML 20 19

BAKGRI.IND OCH UPPDRAG

Utbildningsuppdraget ftir 2019 uppgår till totalt 51 376 tkr vilket är en ökning med 659 tkr
(50 7l1tkr ?,018). Antalef HST (helårsstudenter) för musikläranrtbilclningen (ML) inkluderar
studerande i såväl programutbildning som i fristående kurser. På grund av fakultetens nya
fördelningsmodell är uppdraget i antal HST ftir 2019 oklart och ML önskar få besked om hur
många helårsprestationer ML ska prestera 2019 utöver de 199,5 HST som ML erhåller
konstnärlig prislapp for. Det är dock klart att det uppdrag om 304 HST som vi haft tidigare har
minskat. Det är framforallt uppdraget med finansiering av s k "Övrig prislapp" för t ex
fristående kurser, som minskar. Det är problematiskt for utbildningen att inte veta hur stort
utbildningsuppdraget är, inte minst vid budgetering och antagning av nya studenter.

ML har erhållit extra platser for KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och kommer att
anta caZ 0 nya studerande ht 19. ML har också ffitt 3 ämneslärarplatser med nästan full
musikprislapp. Samtliga platser fasas in succesivt under några år enligt separat forslag från
ämneslärarutbildningens samordningsgrupp. För 2019 uppgår detta extra anslag till I 343 tkr.
ML ffir också 186 tkr for kvalitetsfürstärkning av lärarutbildningen. ML har också fått en lättnad
i kravet på prestation med 1,1 milj kr av Universitetsstyrelsen.

KOMMENTARER

För 2019 har fakulteten valt att fortsätta med modellen ftir resursflordelning som bygger på att
de konstnärliga prislapparna ftirdelas till respektive institution med i princip full prislapp.
Övriga prislappar såsom UVK, VFU och N-prislappar ftjrdelas med en betydligt lägre
ersättning. Eftersom Musikhögskolan har en stor andel s k Övriga prislappar med väsentligt
lägre prislapp som ska täcka kostnaderna ftjr de konstnärliga ämnena, än de övriga
institutionerna inom fakulteten, så slår denna nya ft)rdelningsmodell extra hårt mot
Musikhögskolans- och Musiklärarutbildningens ekonomi.

Pris- och löneomräkning (POL) für grundutbildningen uppgår 2019 till 1,22 yo, motsvarande
624 tkr (919 tkr 2018). Beräknade löneökningar for 2019 pä ca 2,1%o innebär att vi inte får full
kompensation für våra ökade lönekostnader.

Utbildningsuppdraget for 2019 uppgår till totalt 51 376 tkr vilket är en ökning med 659 tkr (50
717 tkr 2018). Detta inkluderar en extra ersättning for Ämneslärar- och KPU-platser med 1 343
tkr, kvalitetsflorstärkning ilärarutbildningen med 186 tkr, SAS-kurser 19 tkr (138 tkr 2018),
medel for kvalitetsutvärdering 250 tkr, pris och löneuppräkning624 tkr samt stimulansmedel fiir
internationalisering med 45 tkr (56 tkr 2018). Förutom ovanstående intäkter tillkommer
överföring från Mu/Ky med 450 tkr. ML finansierar universitetsgemensamma satsningar med
1794 tkr (l 803 tkr 2018). Sammanlagd intäkt blir tkr 51 826 (51 167 tkr 2018) vilket är en
ökning med 659 tkrjämfort med 2018.

Budgetposten für musiklärarutbildningens kansli uppgår till 3 486 tkr vilket är en minskning
med 3 tkr jämñrt med friregående år. ML kansliet består av en utbildningschef 80 Yo, en
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biträdande utbildningschef 75 o/0, en VFU-samordnare 75 yo, tvä utbildningssamordnare 100 o/o,

en utbildningsadministratör på 100 % sammanlagt 530 % (550 % 2018).

Budgetposten für lärare på ML uppgår till l6 735 tkr (17 l3l tkr 2018) vilket är en minskning
med 396 tkr jämfört med füregående år beroende framforallt på tjänstledigheter,
pensionsavgångar och minskade undertider.

Projektmedlen uppgår till 315 tkr vilket är en ökning med 50 tkr jämftt med füregående år
Gästlärarresurser och projekt har även ñtt något ökade resurser.

Budgetposten für universitetsgemensamma kostnader inklusive Campus Helsingborg, CFL och
lokal avgift, uppgår till 6733 tkr (6 893 tkr 2018) en ökning med 160 tkr. De
fakultetsgemensamma kostnaderna uppgår till 3 057 tkr, en ökning med 428 tkr. Totalt ökar
avsättningarna till universitet (283 + 160 tkr) och fakulteten (428 tkr) med 871 tkr.
De institutionsgemensamma kostnaderna uppgår till S 347 vilket är en minskning med 135 tkr.

Budget 2019 àr i balans

FRAMTID

Musikhögskolans besparingspaket som sträcker sig fram till2019 har möjliggjort en budget i
balans 2019. Dock innebär fakultetens nya resursfrirdelningsmodell, där inte alla prislappar
hanteras likvärdigt, en stor utmaning für ämneslärarutbildningen. Musikhögskolans uppdrag
behöver tydliggöras långsiktigt och nya sparpaket kan i nuläget inte uteslutas. På sikt är det en
ohållbar situation für grundutbildningen med minskade intäkter och ökade kostnader samt
otillräcklig kompensation ftir löneökningar.
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Budgetöversikt - övriga kommentarer

Projekt

VFU

Driftskostnader

Lars Andersson
Utbildningschef ML

315 tkr är avsatta till området "projekt" och ftjrdelar sig pa
nedanstående områden:

1. Resurser övrigt" akt27
2. Gästlärarresurs

125 tk
190 tkr

l. "Resurser övrigt" avser kostnader ftir kammarmusik, logopedi,
examenskonserter, stödundervisning, reseersättning ftir lärare samt
medel för att täcka kostnader für konsertprojekt och turnéer. Det
omfattar även kursplanebundna proj ekt såsom introduktionsvecka,
skolkonsertproj ekt samt övriga fasta proj ekt.

2. "Gastläranesurs".
Gästlärarresurserna avser medel ftjr tillfÌilliga gästlärare samt
kostnader für ljud- och ljusteknik i samband med
konsertproduktioner.

Klassiskt område, akt28 20 000
Rytmik, akt29 l0 000
Jazz,akt3D 25 000
Rock, akt 31 30 000
Folkmusik, akt32 l0 000
Kör, akt 34 l0 000
Songwriter, akt 49 20 000
Övriga gästlärare/projekt 0

Seminarieserie - UVIIAU 45 000
Summa: 190 000

VFU-budgeten är beräknad på en uppskattning av antalet studenter
i respektive årskurs. 738 tkr är avsatt till området "VFU" och
fürdelar sig på nedanstående områden;

vFU ML, akt4l 428 000
Resor stud/lärare MI-, akt 44 280 000
Handledarutbildning, akt 43 30 000

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

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

BUDGET 2OI9
Musiklärarutb ildn in gen
Grundutbildning

oq
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2019 2018 2017

INTÄKTER

Grundutbildningsanslag inkl.pris o löneomr. l,22yo (201s: l,s4 vqzltl:t5t%)

Balansering av anställningar MU/I(Y

Extema bidrag, LP, periodiserade medel

Extema bidrag

Lärares medverkan i

5t376

450

s07t7

4s0

0
-0-

0

49880

500

150

-- (t-
53

KOSTNADER
Lokalkosûrader

Lokalvårdskostnader

Avs äthing Univers ites gemens amma kostnader inkl Campus Hels ingborg

CFL (centralt funktionsansvar ftir centrala nät) andel utbildning

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

Fakultetsgemensamma kostnader andel utbildning

Avsättning Institutionsgemensamma kosfrader (87%o av totalen)

Avskrivningar

Delsumma ramarna

Perconalkostnader

Kansli ML - personalkostnader

Larare

Intermittenta lärare

Befordringar

Delsumma personalkostnader

Driftskostnader

Driftskostnader (inkl. reseersätbringar )

Projekt

Drift och projektkosûrader externfinansierade (LP)

Verks amhets forlagd utbildning

Utvecklingsresurser

Kvalitetsarbete och granskning 20 1 9

Drifts kosûrader intemationellt

Delsumma driftkostnader

6791

724

6318

116

299

3057

8347

0

25652

3486

1673s

38s0

0

24071

6808

737

6475

123

296

2629

8482

0

25550

3489

17r31

3 100

0

23720

6776

67t

6238

118

287

2687

8349

0

25126

650

315

0

738

150

100

150

2103

490

265

0

l0l0
t2s

150

56

2096

3125

17945

2465

80

23615

537

270

100

765

125

1842

45

RESULTAT GRUNDUTBILDNINGSMEDEL 0 -199 0
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Kostnader

Lokalkostnader och
tetsmedel Lokalvårdskostnader

Universitetsgemensamma kostnader

Debitering av lokal avgift

Fakultetsgemensamma kostnader

Institutionsgemensamma kostnader

Administration

Professorer/lektorer

BUDGET ML2OIq
Fakultetsmedel ML

l3%o av ML:s totala kostnader bekostas av fakul-
for hyra och städning.

till LU, Campus Helsingborg och CFL ökar margi-
nellt.

für sociala avgifter till bl a Arbetsgivarverket, och
Trygghetsstift elsen minskar något.

ML:s fakultetsgemensamma kostnader minskar
med hela 416 tkr.

l3o/o avsättning av totalen till delfinanisring av
prefektkansliet, service-, teknik och IT, informat-
ion- och konsertverksamhet, international-
isering/stipendiehantering, eko-
nomi/personalplanering, schema, bibliotek och in-
vesteringar. Posten ökar med 90 tkr.

l3o/o avsättning till ML:s administration. Ökning
med 80 tkr.

del av kostnader för forsknings- och utvecklingsar-
bete inom tre lärartjänster

delar av lön ftir en professor och en seniorprofessor
i musikpedagogik

+(r)

Kommentarer till fakultetsmedelsbudgeten på ML 2019
(Forskning och forskarutbildning)

BAKGRUND

Fakultetsmedelsanslaget till forskning och forskarutbildning på ML har de senaste åren ökat i
linje med den nationella styrningen für att fürstärka 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 2019
forsat delas lika.

KOMMENTARER

Intåikter

2019 ökar fakultetsanslagen till ML med 180 tkr och uppgår till 7 509 tkr (7 329 tkr 2018).

Professor
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Doktorander

Konstnärligt utvecklingsarbete

Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare

lön doktorander i musikpedagogik

4 professorers kringmedel

Medlen ökar med 106 tkr och fürdelas av utbild-
ningschef.

Drift Musikpedagogik Driftskostnaderna avser lönekostnader für gästfore-
läsare, språkgranskning, kostnader i samband med
disputationer, extern handledning, konferenskostna-
der och resekostnader för lärare och doktorander
sanrt översättnings- och tryckkostrnder. Dtiftsbud-
geten blir 68 tkr högre än 2018.

Sammanfattning och framtid

Tack vare forbättrad intäktssida 2019 läggs en fakultetsmedelsbudget med ett överskott pâ 162
tkr.

Forskarutbildning bygger till stor del inom universitet- och högskolevärlden pâ extern fìnansie-
ring vilket är svårt att fä inom musikområdet. Den stora utmaningen infor kommande år är hur
forskarutbildningen skall ñ resurser att finansiera minst ffra heltidsdoktorander, möjliggöra
större del av professorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid, samt kunna inrätta någon
postdocanställning.

Ann-Charlotte Carlén
rektor
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Fakultetsmedel

g

2019 2018 2017

INTÄKTER
Fakultetsanslag

Lärares medverkan nämnder

7 509

0

50

7 329

0

6 936

t7

Externa

KOSTNADER
Lokalkostnader (l3o/o av ML:s totalanslag)

Lokalvå¡dskostnader (l3o/o av ML:s totalanslag)

Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingborg

CFL (centralt funktionsansvar ftir centrala nitt) andel utbildning

Debitering av lokal avgift

F akultetsgemensamma kostnader

Institutionsgemensamma kostnada (l3o/o av totalen)

Delsumma ramarna

Personalkostnader

Administration (13%o av kostnadema) akt.122540

Professorer/lektorer (del av forskning inom tjänster) akt. I 14883

Professorer musikpedagogik

Doktora¡rder akt. I 14884

Delsumma perconalkostnader

Övriga kostnader

Extema projekt

Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel professorer)

Konstnärligt utveckl ingsarbete (l¿irare) I I 4905

Drift Musikpedagog 170 tkr samt 4,5 x l5tkr/doktorand akt. I14890

Delsumma övriga kostnader

l 015

108

525

24

48

42t

I 247

3 388

444

4ll
787

I 848

3 490

50

53

188

228

s19

928

l0l
521

22

51

837

I r57

3 617

924

92

560

22

52

863

1 139

3 6s3

436

267

739

| 961

3 403

53

50

130

233

364

273

740

2 040

3 417

53

82

160

295

RESULTAT F'AKULTETSMEDEL r62 0 -335
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Kommentarer till grundutbildningsbudget MUKY 2019

BAKGRUND OCH UPPDRAG

Utbildningsuppdraget uppgår ftir 2019 till totalt 42 233 tkr vilket är en ökning 553 tkr (2018:
41 680 tkr). Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas (MuKy) antal HST (helårsstudenter)
inkluderar studenter i både programutbildning och fristående kurser. Den nya fordelningsmodell
som fakulteten tagit fram gör att uppdraget i antal HST är oklart ftjr 2019. MuKy avvaktar be-
sked om hur många helårsprestationer som ska presteras 2019 utöver de 184,5 HST som MuKy
erhåller konstnärlig prislapp for. Det står dock klart att tidigare uppdrag om 226 HST har mins-
kat, vilket framförallt påverkar uppdraget med så kallat "Övrigprislappar" och ffir till ñljd att
antalet t e x fristående kurser behöver minska. Ovissheten kring hur stort utbildningsuppdraget
är skapar problem vid budgetering och antagning av nya studenter.

KOMMENTARER

Den beräkningsmodell som fakulteten valt for 2019 bygger på att de konstnärliga prislapparna
ftirdelas till respektive institution med i princip full prislapp. Detta slår mycket hårt mot Musi-
ker- och kyrkomusikerutbildningarna eftersom MuKy har en stor andel Övriga prislappar med
väsentligt lägre prislapp for utbildning inom de konstnärliga ämnena, än de övriga institutioner-
na inom fakulteten.

Intäkter

Förutom anslaget ingår medel från bl a Lunds stift, Oscher Foundation och Sten K Johnsons
stiftelse. Utöver grundutbildningsanslaget tillkommer alltså | 241 tkr i intäkter från externfinan-
siering.

Personalkostnader
Pris- och löneomräkningen for grundutbildningen uppgår till l,22yo. Beräknade löneökningar
lor 2019 med ca 2,1 yo innebär att kompensation für ökade lönekostnader inte ges i tilldelning-
en.

Kostnaderna ftir MuKy-kansliet ökar med 270 tkr till följd av anställning av utbildningssamord-
nare.

Lärarkostnaderna ökar totalt med 525 tl<r till fiöljd av löneökningar. De intermittenta kostnaderna
minskar då flera anställningar som universitetsadjunkter av mindre omfattning har inrättas. De
intermittenta lönerna har därfür minskat. Delar av lönekostnaderna ftir konstnärligt utvecklings-
arbete/forskning för framftir allt professorer, fl¡rttas från grundutbildningsmedel till fakultetsme-
del.

Projekt- och driftskostnader
Eftersom budgeten är mycket ansträngd måste projekt- och driftskostnaderna minska. Totalt
minskas de med 20 tkr. En kraftig minskning gjordes 2017 och det är därftir mycket svårt att
minska mer än de foreslagna2D tkr ftir 2019.

Budget 2019 ar i balans trots mycket snäva ramar
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FRAMTID

MuKy:s utbildningsnämnd ser mycket allvarligt på hur fakultetens nya beräkningsmodell slår
mot Musikhögskolans grundutbildningsekonomi och kan konstatera att det är svårt att budgetera
och att planera fiir utbildning utan att ha klarhet i hur måLnga prestationer uppdraget omfattar.
Fördelningen slår i år hårdare mot MuKy än mot någon annan utbildning inom fakulteten.

Finansieringen långsiktigt ftir grundutbildningarna är fortsatt mycket bekymmersam, vilket den
varit sedan 2012. Situationen med minskade intäkter och ökade kostnader samt otillräckligt
kompensation for löneökningar är ohållbar. Hur länge detta kan pågå innan kvaliteten i utbild-
ningama riskeras blir en allt angelägnare fråga.

Berth Lideberg
Utbildningschef
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Musiker/kyrkomusikerutbildningama

Grundutbildning
Musikhögskolan i Malmö

INTAKTER
Grundutbildningsanslag

Kompensation för lä¡a¡es medve*an i nåmnder

Lunds stift

Ersättning sommarkurser

En ordftimnde Lj udmilj ocentrum

Oscher Foundation

Betalstudenter

Períodisemt Wilhelmsons stiftelse

Periodiserat Sten K Johnsons stiftelse Professur

Periodiserat Playing with History

Summa intäkter

KOSTNADER
Lokalkostnader (86% av totalen)

Lokalvårdskostnader (86% av totalen)

Avsåttning Universiletsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingborg

CFL (centr¿lt funktionsansva¡ fÖr c€ntrala nät) andel utbildning

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

Avsättning Fakultetsgemensamma kostnader

Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (86% av totalen)

Delsumma ramarna

Personalkostnader

Administration, (86% av totalen 2018)

LÖn Osher Foundation

Lärare

Periodiserat Sten K Johnsons stiftelse Professur

Eßättning till ML - penonalkostnader

Intermittenta lärare, inkl reseenättningar

Delsumma personalkostnåder

Projekt och drift MUKY

C)rkesterverksamhet

ProjekVGætlârarc

Antagning

Driftskostnader

Kvalitessakring och granskning 201 8

Personal utveckl ing (även KY)

Extema kurser

Intemational isering/stimulansmedel

Periodiserat Wilhelmsons stiftelse

Periodiserat Playing with History

I)elsumma driftkostnader

Avskrivningar grundutbildning

I)elsumma avskrivningar

Summa kostnader

RESULTAT GRUNDUTBILDNINGSMEDEL

2019 2018 2017

la

42233

0

400

250

26

200

0

30

529

tt2
437E0

5 718

609

5 381

99

255

2 604

6 953

21 619

2765

200

l3 601

529

450

2 762

20307

430

260

120

250

0

130

320

38

30

lt2

1 690

164

164

43 780

0

41 680

0

400

0

0

43

137

0

500

ll5
42875

5 577

604

5 427

103

248

2203

6 9t6
2t 078

2 495

43

13 076

450

4 030

20094

390

270

120

260

230

100

320

47

41 078

55

400

0

0

97

137

0

375

180

a3?:2

5 529

548

5 208

99

240

2244

68ll
20 678

2 36s

97

t2 762

500

4227

t9 9s2

400

300

130

330

I 528

164

t64

42322

0

40

290

38

I 737

164

t64

43 073

-198
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Kommentarer till fakultetsmedelsbudget på MUKY 2019
(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 fürdelas med 50Yo till respektive forskningsämne.

KOMMENTARER

Intäkter

20 l9 ökar fakultetsanslagen till MU/KY med I 80 tkr och uppgår till 7 509 tkr (7 329 tkr 20 I 8).

Utöver fakultetsanslagen tillkommer externa medel pä 591 tkr från bl a
Wallenbergstiftelsen. Periodiserade anslag från Nationella forskarskolan blir 100 tkr. Summan
av intäkterna landar på 8 200 tkr (7 674 tk 2018) och är en ökning pà 526 tkr jämftirt med 2018.

Fakultetsmedelsanslaget utgör 2018 l5Yo av MUKY:s totala anslag. Vissa gemensamma
kostnader har fortsatt att ftirdelas enligt 2018 års ftjrdelning och flordelas med l4%o (86% påt

grundutbildningen och | 4Yo på fakultetsmedlen).

Kostnader

Lokalkostnader och lokalvårdskostnader l4Yo av MUiKY:s totala kostnader bekostas av
fakultetsmedel.

Universitetsgemensamma kostnader till LU, Campus Helsingborg och CFL ökar
marginellt.

Debitering av lokal avgift ftir sociala avgifter till bl a Arbetsgivarverket, och
Trygghetsstiftelsen minskar något.

Fakultetsgemensamma kostnader MU/KY:s fakultetsgemensamma kostnader minskar
med hela 416 tkr.

Institutionsgemensamma kostnader l4Yo avsatlning av totalen till delfinansiering av
prefektkansliet, service, teknik och IT, information-
och konsertverksamhet, internationalisering/
stipendiehantering, ekonomi/personalplanering,
schema, bibliotek och investeringar. Kostnadema
ökar marginellt.

14% avsättning till Mu/Ky:s administration
Ökning med 104 tkr.

Administration
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Lär ar e konstnärli g forskn ing Kostnaden ökar med 653 tkr då en större andel av
professorers och lektorers forsknings- och
utvecklingstid flyttats från Grundutbildnings-
budgeten till fakultetsmedelsbudgeten.

Doktorander Lönekostnaderna till doktorander minskar med 137

tkr då två doktorander doktorerat och övriga ffra
forskar på deltid.

Konstnärlig forskning/utv arbete

Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare

I I professorers kringmedel

Metllen ökar metl 2l tkr och fünlelas av
utbildningschef.

Drift Konstnärlig forskning i musik Driftskostnaderna avser lönekostnader für
gästfiireläsare, språkgranskning, kostnader i
samband med disputationer, extern handledning,
konferenskostnader och resekostnader for lärare och
doktorander. Driftsbudgeten blir 10 tkr lägre än 2018

Sammanfattning och framtid

De ökade kostnaderna, leder till att en budget i balans inte kan lämnas flor fakultetsmedlen.
Resultatet slutar på -162 tkr. Den driftsbudget som presenteras är beskuren och en nyrekrytering
av doktorander efter 20 I 8 års disputationer måste skjutas upp till 2020.

Forskarutbildning bygger inom universitet- och högskolevärlden på extern finansiering i stor
utsträckning, vilket är mycket svårt att få inom musikområdet. Den stora frågan inför
kommande år är hur forskarutbildningen inom musik skall få resurser att finansiera minst ffra
heltidsdoktorander, möjliggöra finansiering av professorers och lektorers forsknings- och
utvecklingstid, driftsmedel till konstnärligt utvecklingsarbete, samt inrättande av en
postdocanställning.

Ann-Charlotte Carlén
rektor
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2019 2018 2017

INTAKTER
Fakultetsanslag

Proj ektmedel Riksbanken DAPHME

Extema medel : Trans lorm ations

Läraes medverkan ntimnder

Extema medel: G o I Koppelius stif

Extema medel : Performance

Periodiserat anslag fr Nationella fonkaskolan

Summa Íntåikter

KOSTNADER
Lokalkostnader (l 4o/o av MU/KY: s total ansl ag)

Lokalvårdskostnúer (l4o/o av MU/KY:s totalanlag)

Universitets gemensamma kostnader inkl C anpus FIbg

CFL (centralt funktionsansvar Íör centrala nät) andel utbildning

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

Fakultetsgemensanm a kostnader

Avsättning Institutionsgemensamma kostn úa (l 4%o av MU/KY: s totalanslag)

Delsumma ramarna

Personalkostnader

Administration (14"/o av totalen)

Lön D4hme

Extema medel : Transformations

Externa medel : Performance

Lärare konstnåirlig fonkning

Doktorander

Delsumma personalkostnader

Ovriga kostnader

Konstn2irligt utvecklingsarbete (kringmedel professorer)

Konstnärligt utvecklingsartete (låirare)

Hardledning doktorander

Drift, Konstnärlig forskning 100 tk¡ + 30 tkr i kringmedel ftir 2 dokt.

Externa medel: G o I Koppelius stif

Externa medel : Translormations

Extema medel : Performa¡rce

Periodi serat ansl ag fr Nationel I a forskarskol an

Delsumma övriga kostnader

Summa kostnader

931

99

525

24

48

421

900

89

468

18

44

721

7 509

0

300

0

28

263

100

I 200

I 132

3 180

s09

0

260

243

2 417

1 232

4 661

7 329

270

0

0

75

7 674

908

98

521

22

5l

837

1 126

3 563

405

259

6 936

254

18

'75

7 283

I 109

3 349

386

254

I 614

I 710

3 964

75

335

I 764

1 369

3 797

l13

50

40

130

28

40

20

100

521

98

29

30

140

105

0

30

125

75

372

7 7328362 7 648

--lö - i()l)RESULTAT FAKULTETSVIEDEL .152
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UPPSKATTADE INTÄKTER
Anslagsmedel (uppräknad med 1,22%o från 201 8)
Royalty A cappella
Summa intåkter

UPPSKATTADE KOSTNADER
LöNER
Lön Producent,50yo + Föreståndare 50% inkl. LPK

GEMENSAMMA KOSTNADER - 458501
Institutionsgemensamma kostnader (l,6%o av
institutionsgemensamma kostnader)
Lokalkostnader

Fak.gem. Kosürader

Univ.gem. kostnader inkl Campus Helsingborg
Campus Helsingborg
CFI,
Debiterad lokal avgift
Delsumma

DRIFT, RESOR, KOMP.UTV & ÖVRIGT - ll45t6
Drift, resor, kompetensutveckling, övrigt
Avskrivningar
Övrigt
Delsumma

SOMMARKURSER - 114518
Dirigent- och körledarkurser- Sommarkurser

SEMINARIER, KURSVERKSAMHET - II452O
Seminarieserie

KöRFORSKNING - I14521

MUSIKHÖGSKOLANS FLICKKÖR . II4522
Musikhrigskolans Flickkör
Trycksaker/Reklam
Delsumma

KOMPO SITIONSPROJEKT - I I 4523
Kostnader kring konsert
Arvoden
Övrigt
Kompositionsprojekt
Delsumma

UWECKLINGSPROJEKT - 114524
9-9-9 - Konsert med ny körmusik
Utvecklingsprojekt
Delsumma

Totala utgifter
Beräknat budgetutfall

INTAKTER 2019

Budget 2019

Körcenhum Syd

1706
0

INTÄKTER 201S
I 684

0

r684

UTGIT,'r'riR 2ü18

706

INTÄKTER 2017
1643

2

1645

u'tGtl r'uR 2ul7

725

t3

1706

KOSTNADER 20I9

723

287
85

195

t20

269
75

200
124

I
5

l2
686

371
190

I
I

18

703

115

2

1l
700

40
J

0

43

80

20

30

0
0
0

60
60

40
0

40

l0
0

l0

40
3

0

43

80

15

30

40
5

45

40
3

6

49

100

t5

30

34
6

40

1.0

40
7

75
t32

0

0

t0
75

85

0

10

10

L20
16

136

I 706
0

I 700
-16

I 930
-285



MUSIKER- OCH KYRKOMUSIKERUTBILDNINGARNA 
Beslutad i UN för Mu/Ky- utbildningarna 2018-12-12

Juryinstruktioner vid antagningsprov 2019 
HUVUDÄMNESPROV 

1. En juryledamot är skyldig att agera sakligt och opartiskt vid bedömningen av den sökande.

2. Om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till juryledamotens opartisk-
het är han eller hon jävig och får inte delta i bedömningen av den sökande och ska omgående medde-
la detta till jurygruppens ordförande. (Med jäv avses till exempel nära släktskap eller familjerelationer,
dock ej kännedom om den sökande från undervisningssituationer eller kurser).

3. Vid sammansättning av varje jurygrupp ska jämn könsfördelning eftersträvas.

4. En jurygrupp bör vid prov i huvudämnet vara minst tre ledamöter.

5. En juryledamot ska av utbildningsledningen utses till ordförande för jurygruppen.

6. Beslut om resultat på ett antagningsprov fattas av jurygruppens ordförande efter sammanvägning
av juryledamöternas bedömning.

7. Beslut om provresultat ska dokumenteras i juryprotokoll.

8. I protokollet ska följande framgå: Antagningsprovets benämning (urvalsgrupp, kandidat/master),
namn på de sökande, datum, underskrift av juryledamöterna samt namn på jurygruppens ordförande.
I protokollet ska också ingå en bedömning av de sökandes antagningsprov, inklusive en markering om
den sökandes prov är godkänt eller underkänt.

9. Både det fastställda provresultatet och den bedömning som gjordes av de sökande ska framgå av
juryordförandes bedömningsprotokoll.

10. Juryordföranden ska ha beredskap för att vid anmodan kunna redogöra för jurygruppens bedöm-
ning av den sökande. Jurymedlemmarnas resonemang och arbetsanteckningar ska sparas för att
kunna användas vid till exempel en överklagandesituation.

11. Jurygruppens ordförande ansvarar för att samtliga juryprotokoll blir signerade och inlämnade till
musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas kansli.

12. Beslut om provresultat får endast tillkännages genom besked från musiker- och kyrkomusikerkansliet.

13. En sökande har rätt att på egen begäran få ta del av samtliga uppgifter om den sökande själv som
finns i juryprotokoll efter att provresultatet avgjorts och tillkännagivits.

14. Det ska ingå en till två studeranderepresentanter i jurygruppen. Studeranderepresentanten äger
inte rätt att påverka juryns bedömning vid en eventuell röstning eller motsvarande, utan har som främ-
sta uppgift att värna den sökandes rätt till rättvis och saklig prövning.
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Utbildningsnämnden vid Musiker-

/kyrkom usikerutbild n inga rna

och

lnstitutionsstyrelsen vid Musikhögs-
kolan i Malmö

Befordringsärende

Musikhögskolan har en tydlig strategi för kompetensförsörjning av personal. I

Musikhögskolans strategiska plan framhålls vikten av att ge stöd åt personal till
fortbildning och kompetensutveckling. I det ingår att avsätta såväl tid som eko-
nomiska resurser till olika former av kompetensutveckling, utvecklingsarbeten
och forskning beroende på befattning och funktion. För att stärka och utveckla
den konstnärliga och pedagogiska miljön vid våra utbildningar är det därför
värdefullt att våra lärare ges meriteringsmöjligheter, dels på ett personligt plan
för att stärka den egna kompetensen, men också för att säkra och utveckla kva-
liteten i grundutbildningarna och i forskarutbildningen.

Staffan Storm önskar göra en befordran från lektor till professor. Han har en
anställning som lektor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i

Malmö sedan 201.L.lnom sin anställning har Staffan bedrivit flera utvecklings-
arbeten och är idag en välrenommerad tonsättare nationellt och internationellt
Verkförteckningen omfattar bland annat ett stort antal kammarmusik-, vokal-
och orkesterverk. För att utveckla och stärka fältet musikteorioch komposition,
finner undertecknade att institutionen behöver en professor som förutom
konstnärligt och pedagogiskt arbete inom ämnesområdet komposition, också
kan stärka det musikteoretiska fältet inom "musik och samhälle" samt "form-
och stru ktu ranalys" vid M usiker- och kyrkom usi kerutbi ldn i ngarna.

Ärendet om befordringsansökan behandlas i enlighet med den Konstnärliga
fakultetens och Musikhögskolans delegationsordningar. Utbildningsnämnden
har en rådgivande/beredande funktion inför beslut i lnstitutionsstyrelsen.
Konstnärliga fakultetsstyrelsen beslutar sedan om prövning av ansökan om
befordran till anställning som professor, på förslag från lnstitutionsstyrelsen.
Dekan beslutar om att efter förslag från lärarförslagsnämnden (LFN) föreslå
rektor vid Lunds universitet att besluta om anställning av professor. Detta gäl-
ler även förslag till beslut om eller avslag på ansökan om befordran.

Posfadress Musikhögskolan I Malmö 8ox8203, 200 41 Malmö 8esöksadressYstadvägen 25, Malmö
Telefon växel 040-32 54 50, Telefon direkt 040-32 54 73, Mobil 0707-509 409 E-posf lotta.eaden(@mhm.lu.se Webbadress www.mhm.lu.se
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Undertecknade stöder Staffan Storms befordringsansökan från lektor till pro-

fessor vid Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och planerar att avsätta
medel för detta i kommande budget om förslaget tillstyrkes av lnstitutionssty-
relsen. lnstitutionens behov av undervisning och forskning inom ämnesområ-

det samt finansieringsmöjligheter skall vägas in vid bedömningen. lnstitutionen
antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten, lärarförslags-

nämnden och sakkunnigbedömning) eller avslår.

Det är viktigt att notera att Utbildningsnämnden och lnstitutionsstyrelsen inte
gör en sakkunnigbedömning.

,Cfu.Ld{t6,L
Ann-Charlotte Carlén - Rektor Berth Li rg- ef




