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Sammanfattning 

Här följer en kortfattad sammanfattning av de förändringar som påverkar 2019 års verksamhetsplanering 
vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Utförligare motiveringar och resonemang finns att läsa 
under respektive avsnitt. 

I normalfall ska regeringens budgetproposition lämnas till riksdagen senast den 20 september varje år. 
Budgetpropositionen ska innehålla regeringens förslag till statens budget samt övriga förslag och bedöm-
ningar som följer av riksdagsordning och budgetlag. Vid tidpunkten för färdigställandet av denna verk-
samhetsplan har ingen budgetproposition lämnats till riksdagen.  KMH har istället valt att som utgångs-
punkt använda de belopp som anges för kommande år i den senast beslutade budgetpropositionen (prop. 
2017/18:1). 

Enligt den förra budgetpropositionen framhålls vikten av att förbättra kunskapsresultaten i den svenska 
skolan. Regeringen menar att nyckeln till förbättrade resultat är skickliga och engagerade lärare och har 
därför beslutat om en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningar i hela Sverige. Regeringen har beslu-
tat att tilldela KMH medel för en utbyggnad av ämneslärarutbildningen. I verksamhetsplanen föreslås att 
Akademin för musik, pedagogik och samhälle tilldelas uppdraget och övriga akademiers påverkan av lärar-
utbildningsutbyggnaden har beaktats. Andra förutsättningar för utbildningens dimensionering är beslutet 
gällande omfördelning av utbildningsplatser från Institutionen för klassisk musik till Institutionen för Mu-
sik- och medieproduktion. Vidare har dimensionering av utbildningsuppdraget påverkats av studenternas 
efterfrågan, arbetsmarknadens behov och akademiernas önskemål.

Regeringens målsättning är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationslän-
der och en ledande kunskapsnation. För KMH:s del har målsättningen resulterat i ett utökat basanslag för 
forskning och utbildning på forskarnivå. Internt planerar KMH en fortsättning av satsningen på att fors-
kande lektorer/professorer bör kunna ägna minst 20 % av anställningen till forskning. Det utökade basan-
slaget möjliggör dessutom strategiska satsningar för att bygga upp samt stärka KMH:s utvecklingsområden 
inom forskning samt satsningar för förstärkning av viss forskningsinfrastruktur.

Medelsfördelning och verksamhetsmål som finns beskrivna i verksamhetsplanen för 2019 utgår från reger-
ingens övergripande mål, KMH:s vision samt de strategiska målen i KMH:s strategi. 
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1. Verksamhetsstyrning 

1.1 Inledning
KMH är en myndighet underställd regeringen och finansieras till övervägande del av statliga anslag. Re-
gering och riksdag har därför stort inflytande över hela verksamheten och har flera styrformer till sitt för-
fogande. Utöver ekonomistyrning, som inkluderar resultatstyrning och finansiell styrning, förekommer or-
ganisationsstyrning, styrning via utnämningar av ledande befattningshavare samt procedurstyrning det vill 
säga regler för hur myndigheter ska arbeta. Verksamhetsplanering används för att planera och styra verk-
samheten på ett sådant sätt att uppställda mål och förväntningar nås inom fastställda ekonomiska ramar. 
Verksamhetsplanen ska utgå från övergripande mål och strategier och på ett konkret sätt beskriva vilka mål 
och åtgärder som ska prioriteras under kommande år. 

1.2 Resultatstyrning   
Resultatstyrning innebär att ange mål för vad en verksamhet ska uppnå och att verksamhetens resultat följs 
upp och analyseras i förhållande till målen. Syftet med resultatstyrning i staten är att bedriva myndighe-
ternas verksamhet så effektivt som möjligt. Det är riksdag och regering som beslutar om de övergripande 
målen och resultatstyrningen bygger på delegerat ansvar och förtroende, kombinerat med regelbunden 
återkoppling. I alla myndighetsinstruktioner framgår huvudsakliga uppgifter, ledningsformer och mål 
för verksamheten. Regleringsbrevet kan också innehålla särskilda uppdrag med krav på återrapportering. 
Myndighetsledningen har sedan ansvar att utforma, leda och genomföra sin verksamhet så att den på bästa 
sätt bidrar till de beslutade målen. Myndigheten måste dock hålla sig inom ramen för gällande regler och 
tilldelade finansiella medel.

1.3 Finansiell styrning
Finansiell styrning innebär att verksamhet styrs med hjälp av ekonomiska ramar samt olika restriktioner 
och villkor knutna till finansieringen. Den finansiella styrningen ska leda till att statens medel utnyttjas på 
ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och att de fördelas enligt politiska prioriteringar. Effektivitet i staten 
definieras vanligen i termer av graden av måluppfyllelse, uppnådda effekter i relation till använda resurser, 
eller som relationen mellan kostnad och kvalitet. Ökad effektivitet innebär att en verksamhet utförs till en 
minskad kostnad med oförändrad kvalitet, eller att kvaliteten ökar till samma kostnad. 

KMH:s finansiella styrmodell utgår från att all verksamhet ska behandlas enhetligt oavsett finansierings-
form. I enlighet med gällande redovisningsprinciper indelas verksamheten i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (UGA) samt forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Verksamheten finansieras 
direkt genom statliga anslag samt externa bidrag och avgifter. Den högskolegemensamma verksamheten 
(HG) erhåller sin finansiering indirekt genom att ett procentuellt påslag belastar verksamheten baserat på 
andelen personal- och driftskostnader. De statliga anslagen fördelas av regeringen i regleringsbrev och de 
externa medlen erhålls främst genom bidrag för forskningsprojekt eller donationer. Intäkter från avgifter 
och andra ersättningar kommer bland annat från lokaluthyrningar, visningar och konferensarrangemang. 
Om högskolans totala resursbehov, i den anslagsfinansierade delen, bedöms vara större än det tilldelade 
anslaget kan myndighetskapital användas för att finansiera verksamheten. 

1.4 Verksamhetsplanering 
KMH:s verksamhetsplaner utgår från gällande visions- och strategidokument. Visionen beskriver vad 
KMH ska sträva emot i ett långsiktigt perspektiv. Värdegrunden beskriver vilka värderingar som ska ligga 
till grund för alla som verkar inom KMH och de strategiska målen ska verka stödjande i arbetet med att 
uppnå de övergripande målen för verksamheten. De strategiska målen bryts därefter ned i långsiktiga pla-
ner för respektive sakområde. Utifrån dessa formuleras årliga mål i en gemensam verksamhetsplan, såsom 
denna, med syfte att uppnå det strategiska målet, visionen och vårt uppdrag. KMH:s verksamhetsplan för 
det kommande året beslutas av styrelsen i november. Med utgångspunkt i den gemensamma verksamhets-
planen utformar därefter akademier och förvaltning egna verksamhetsplaner innehållande åtgärder och 
aktiviteter för de gemensamma målen.
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I april det efterföljande året redovisas resultatet av arbetet med målen i den gemensamma verksamhets-
planen. Det handlar inte nödvändigtvis om måluppfyllelse i relation till ett nyckeltal, utan även om att föra 
kvalitativa diskussioner för att ta reda på hur akademier, utbildnings- och forskningsnämnd och förvalt-
ningsavdelningar har arbetat för att uppfylla de övergripande målen. Den finansiella uppföljningen av verk-
samhetsplanen sker i samband med fastställande av årsredovisning vid högskolestyrelsens sammanträde i 
februari. Resultatindikatorer och nyckeltal används för att systematisera uppföljningen så att jämförelser 
över tid och mellan verksamheter möjliggörs men de kan inte ersätta den kunskap som krävs för en djupare 
analys av verksamheten. Fastställande av vision, strategi och verksamhetsplan kan sägas vara högskolesty-
relsens beställning till rektor att inom givna ramar utföra det som anges.

1.5 Framtagning av mål 
Tanken med målformulering är att skapa transparens i verksamhetsstyrningen och att undvika att mål-
konflikter uppstår. De mål och aktiviteter som finns beskrivna i de långsiktiga planerna gäller för perioden 
2018–2020. En del av målen i de långsiktiga planerna kräver aktiviteter som sträcker sig över flera år medan 
andra mål har aktiviteter som kan utföras under ett år. I avsnitt 3 beskrivs vilka mål som ska prioriteras 
under 2019 samt vilka aktiviteter och åtgärder som ska utföras för att målet ska nås.

För att kunna följa upp om arbetet med att nå målen har gett önskad effekt måste målen vara uppföljnings-
bara, gärna med någon form av mätbarhet. Tidigare verksamhetsplaner har innehållit en rad nyckeltal, 
kopplade till tidigare strategidokument. Dessa är i flera fall relativt allmänt hållna och fortsatt intressanta 
att följa som indikatorer för verksamhetsstyrning. Indikatorerna redovisas på institutionsnivå och här finns 
en tidsserie sedan 2012. Ansvariga för uppföljning inom respektive område är de handläggare och referens-
grupper som utsågs i samband med strategiarbetet. 

1.6 Verksamhetsplaner för akademier och förvaltning 
De mål som presenteras i avsnitt 3 gäller för hela KMH. Såväl akademier som avdelningar inom förvaltning-
en måste förhålla sig till de prioriterade målen för att önskade effekter av KMH:s verksamhet ska kunna 
uppnås. Som ett led i verksamhetsstyrningen ska akademier och förvaltningsavdelningar/högskolebiblio-
tek göra egna verksamhetsplaner där de prioriterade målen i den gemensamma verksamhetsplanen bryts 
ned och kombineras med akademi- och avdelningsspecifika mål och aktiviter för det kommande året. Den 
finansiella styrningen ska gå i linje med prioriteringarna i verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanering innebär att målens innebörd för akademins och avdelningens verksamhet diskute-
ras. Syftet med diskussionerna är att komma fram till vilka utvecklings- och förbättringsområden som bör 
prioriteras i den egna verksamheten för att målen ska kunna nås. Diskussionerna bör fokusera på vilka pre-
stationer och aktiviteter som ska genomföras, prestationernas volym samt vilken kvalitet som är tillräcklig 
för att uppnå de effekter som regeringen önskar se.
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2. KMH:s förutsättningar 

2.1 Övergripande för myndigheten
Som förvaltningsmyndighet under regeringen verkar KMH i första hand inom ramen för vad som sägs i 
högskolelagen och högskoleförordningen. Även förvaltningslagen har stor inverkan på KMH:s agerande i 
sin kapacitet som myndighet. Regeringen tilldelar årliga uppdrag och anslag via myndighetens reglerings-
brev samt i regleringsbrev som är generella för alla lärosäten med staten som huvudman. En viktig förut-
sättning för KMH:s möjligheter att agera utgörs av samverkan med det omgivande samhället genom de 
starka kopplingarna som föreligger såväl institutionellt som mellan enskilda personer till kultursektorn, 
konsert- och operahus, symfoniorkestrar, länsmusikorganisationerna, privata musiklivet, offentlig sektor 
och näringslivet i övrigt.

2.2 Politikens inriktning
Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främ-
sta forskningsländer. Utbildning och forskning av internationellt sett hög kvalitet ska bedrivas effektivt vid 
universitet och högskolor. Den högre utbildningen ska finnas tillgänglig i hela landet och den ska möjlig-
göra ett livslångt lärande samt bidra till hållbar utveckling, tillväxt och jämlikhet. Utbildningarna ska möta 
studenternas efterfrågan och det ska gå att studera i olika takt på campusförlagd utbildning men också 
genom nätburen utbildning. Universitet och högskolor ska utbilda både för dagens och för morgondagens 
arbetsmarknad. Utbildningarna ska förnyas, vara långsiktigt hållbara, arbetsmarknadsanknutna, tillgäng-
liga för många samt vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Regeringens utbildningspolitik vill skapa 
förutsättningar för att ta till vara allas kompetens och möjligheter att skaffa sig ny kompetens. Genom ut-
bildning som ger rätt kompetens ökar möjligheten till etablering på arbetsmarknaden och till omställning 
under arbetslivet, vilket medför att fler kan bidra till det gemensamma samhällsbygget. 

2.3 Budgetpropositionens betydelse för KMH
Varje år lämnar regeringen en budgetproposition för kommande år till riksdagen.Budgetpropositionen ska 
innehålla regeringens förslag till statens budget samt övriga förslag och bedömningar som följer av riks-
dagsordning och budgetlag. I budgetpropositionen beskrivs den politiska inriktningen samt utgiftsramar 
för olika utgiftsområden. Resultatet från riksdagsvalet i september har lett till ett komplicerat parlamenta-
riskt läge och vid tidpunkt för framtagande av denna verksamhetsplan fanns inte någon ny budgetpropo-
sition. KMH har därför valt att använda den senast beslutade budgetpropositionen (prop. 2017/18:1) som 
utgångspunkt för verksamhetsplaneringen. I enlighet med den föreslås KMH en tilldelning om 134 360 
tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 20 117 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå,  
samt 26 978 tkr för särskilda åtaganden. 

De tilldelade anslagen baseras på en ökning som kan härledas till pris- och löneomräkningen som för 2019 
beräknas till 1,22 %, vilket är lägre än 2018 års uppräkning om 1,84 %. I tilldelningen för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå ingår extra medel som anvisas för utbyggnad av lärarutbildningen. Regering-
ens satsning på forskning och utbildning på forskarnivå, som för 2018 gav ett utökat basanslag om 10 000 
tkr, väntas kvarstå. Budgetpropositionen ger ingen vägledning för kommande års tilldelning av särskilda 
åtaganden men KMH gör antagandet att tilldelningen kommer att uppgå till samma nivå som tidigare år.

2.4 Högskolestyrelsens uppdrag
I högskolestyrelsens uppdrag ingår att besluta om mål för verksamheten samt fördela de anslag som re-
geringen har tilldelat KMH. Målen ska ha sin utgångspunkt i regeringens uppdrag samt KMH:s vision och 
strategi. Anslaget fördelas till akademierna utifrån en förväntat produktion av såväl antagna studenter och 
deras prestationer som förväntade prestationer inom forskning. Vidare fastställer högskolestyrelsen ramen 
för högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader samt beslutar om hur dessa ska fördelas. Även de 
särskilda åtaganden som KMH ansvarar för regleras i högskolestyrelsens beslut. Målformuleringar och 
medelsfördelning beskrivna i verksamhetsplanen motsvarar styrelsens uppdrag till respektive akademi och 
högskolegemensam verksamhet för kommande år.
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3. KMH:s prioriterade mål för 2019 
I detta avsnitt presenteras de mål som KMH ska prioritera att arbeta med under 2019 i syfte att nå de 
övergripande målen. Prioriteringarna har tagits fram i dialog med rektors ledningsråd, utbildnings- och 
 forskningsnämnden samt med de handläggare och referensgrupper som utsågs till strategiarbetet. 

3.1 Utbildning i musik med musikalisk bredd och spets

Strategiska mål 2018-2020:

KMH ska leda utvecklingen av utbildning i musik

Forskningsanknytningen ska stärkas i all utbildning

Ett entreprenörskapsperspektiv ska främjas och utvecklas i all utbildning

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2019 prioritera: 

Att fastställa nya kursplaner för att därigenom stärka utbildningens kvalitet, dess forskningsanknytning 
och för att ge ett effektivt resursutnyttjande.
Att skapa förutsättningar för att ge internationella program på grundnivå.
Att samarbeta med andra lärosäten för att hitta former för utbildning på grund- och avancerad nivå som 
tydligt knyter an till KMH:s utvecklingsområden för forskning.

Nyckeltal och målvärde: Ökad andel lärare med doktorsexamen.

3.2 Forskning inom musik

Strategiska mål 2018-2020:

KMH ska utveckla en excellent forskningsmiljö inom de utvecklingsområden för forskning   
s om  högskolestyrelsen identifierat.

KMH ska ha varaktiga samarbeten kring utbildning på forskarnivå med framstående lärosäten.

KMH ska bygga starka allianser med andra organisationer, med målsättningen att skapa ett  
centrum för interdisciplinär forskning i musik och musikpedagogik i Sverige. 

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2019 prioritera:

Att skapa fler diskussionsfora inom KMH i syfte att stärka det kollegiala engagemanget för KMH:s 
 utvecklingsområden för forskning.
Att fördjupa de pågående samarbetena med andra lärosäten i syfte att arbeta för ett centrum för 
 forskning i musik.

Nyckeltal och målvärde: Ökad andel externfinansierad forskning och ökat antal doktorander, oavsett 
 finansieringskälla 
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3.3 Samverkan genom musik genomsyrar all verksamhet på KMH

Strategiska mål 2018-2020:

KMH ska sprida kunskap och aktivt bidra till samhällsnytta, samt skapa intresse och engagemang  
för musiken i samhället som helhet.

KMH:s samverkansprojekt ska genomföras så att de stärker såväl KMH:s, som   
samarbetspartners  renommé, med utgångspunkt i KMH:s verksamhet.

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2019 prioritera: 

Att formulera en kommunikationsplattform med fokus på hur och vad KMH ska kommunicera med 
utgångspunkt i KMH:s kärnvärden. 
Att kartlägga och utvärdera befintliga samverkansprojekt utifrån perspektivet att stärka KMH:s 
 renommé som en högskola med spetsutbildning och forskning i framkant.

3.4 Kvalitetsfrämjande verksamhetsområden 
För att uppnå de strategiska målen för kvalitetsfrämjande verksamhetsområden ska KMH under 2019 
 prioritera: 

3.4.1 Kompetensförsörjning:
Att skapa systematik i kartläggning och översyn av verksamhetens kompetensbehov. 

3.4.2 Studentrekrytering:
Att analysera framtida behov i utbildningsutbudet samt hur det svarar mot samhällets och arbets-
marknadens efterfrågan. 

Nyckeltal och målvärde: Andel förstahandssökande till KMH:s utbildningsprogram ska kvarstå på samma 
nivå.

3.4.3.Studentinflytande:
Att studenternas kursutvärderingar ska genomföras med en ökad svarsfrekvens.

3.4.4 Kvalitetssäkringsarbete:
Att implementera en kvalitetssäkringsmodell som tydliggör hur KMH:s beslutsdokument och beslutande 
och rådgivande organ hör samman. 

3.4.5 Internationalisering:
Att uppmuntra initiativ för ökad internationalisering samt införa tydliga rutiner och transparenta  strukturer 
för återförande av internationella erfarenheter och ny kunskap till verksamheten. 

Nyckeltal och målvärde: Ökad andel in- och utresande studenter och lärare.

3.4.6 Arbetsmiljö:
Att främja det positiva bemötandet och att fortsätta implementeringen av vår värdegrund inklusive lika 
rättigheter och möjligheter.

3.4.7 Effektiv och hållbar administration:
Att digitaliseringens möjligheter till effektivisering beaktas.

3.4.8 Jämlikhet:
Att fortsätta det systematiska jämlikhetsarbetet genom uppföljning och åtgärder kopplat till KMH:s 
 handlingsplan för jämställdhetsintegrering. 

Nyckeltal och målvärde: Lika stor andel kvinnor och män bland personal och studenter

3.4.9 IT:
Att KMH:s anställda och studenter ska tillägna sig de IT-kunskaper som krävs för att ta del av information, 
genomföra arbetsuppgifter digitalt samt ha kunskaper om gällande lagar och förordningar inom området. 
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4. Uppdrag till akademierna
I de föregående avsnitten presenteras förutsättningar för en fungerande verksamhetsplanering vid KMH. 
Såväl akademier som förvaltningsavdelningar förväntas  arbeta aktivt utifrån dessa förutsättningar i syfte 
att nå önskade effekter av vår verksamhet. Akademierna ansvarar för att dimensionera utbildningen med 
utgångspunkt i den gemensamma verksamhetsplanen. Akademierna ansvarar också för att möjliggöra ut-
veckling av en stadigvarande forskningsmiljö och en forskande kultur inom de områden där akademin är 
verksam samt att samverka med det omgivande samhället. Akademiernas verksamhetsplaner ska innehålla 
förslag till åtgärder och aktiviteter som bidrar till att målen i den gemensamma verksamhetsplanen nås.

4.1 Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion
Utbildningsuppdraget för Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion  motsvarar          
40 045 tkr.  Formulerat som antal helårsstudenter och deras förväntade prestationer motsvarar upp draget 
189-199 HST. Forskningsuppdraget formuleras i avsnitt 5.2.3 vilket för akademin motsvarar 5 605 tkr. 
 Akademins andel av de särskilda åtagandena motsvarar 6 414 tkr. Underlag till beräkning av medelsfördel-
ning finns i bilaga 1.

4.2 Akademin för musik, pedgogik och samhälle
Utbildningsuppdraget för Akademin för musik, pedagogik och samhälle motsvarar 27 999 tkr. Formulerat 
som antal helårsstudenter och deras förväntade prestationer motsvarar uppdraget   171-180 HST. I upp-
draget och medelstilldelningen ingår den beslutade utbyggnaden av lärarutbildningen. Forskningsuppdra-
get formuleras i avsnitt 5.2.3 vilket för akademin motsvarar 6 656 tkr. Akademins andel av de särskilda 
åtagandena motsvarar 4 123 tkr. Underlag till beräkning av medelsfördelning finns i bilaga 1.

4.3 Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori
Utbildningsuppdraget för Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori motsva-
rar 66 317 tkr. Formulerat som antal helårsstudenter och deras förväntade prestationer motsvarar uppdra-
get 276-291 HST. Forskningsuppdraget formuleras i avsnitt 5.2.3 vilket för akademin motsvarar 3 169 tkr. 
Akademins andel av de särskilda åtagandena motsvarar 16 440 tkr, vilket inkluderar det i regleringsbre-
vet formulerade särskilda åtagandet för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition. 
 Underlag till beräkning av medelsfördelning finns i bilaga 1.
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5.1 Interna resultat 

5.1.1 Produktion av helårsstudenter
Sammantaget för KMH har de senaste fyra åren gett en överproduktion som lett till sparade prestationer. 
Enligt regler för anslagsredovisning kan överproduktion, upp till tio procent av takbeloppet, utnyttjas under 
år med underproduktion som annars skulle betyda att takbeloppet inte uppnås. De sparade prestationerna 
kan ses som en buffert men när överproduktionen hamnar över det tillåtna produktionstaket innebär det att 
undervisning har bedrivits utan möjlighet till ersättning. Prognosen för 2018 visar på en underproduktion 
vilket är i linje med uppdraget som var att vända tidigare års trend att producera över produktionstaket. 
Den modell för fördelning av produktionsuppdrag som infördes 2018 har gett resultat och modellen har vi-
dareutvecklats till 2019. Modellen innebär att akademiernas uppdrag ges i form av ett produktionsintervall 
för antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom vilket det tilldelade takbeloppet är oförändrat. En 
återrapportering och avstämning rörande detta intervall sker i samband med bokslut och årsredovisning.

5.1.2 Ekonomiskt resultat
KMH:s campusprojekt kommer att avslutas under 2018 och det kan konstateras att projektet har hållits 
inom givna ekonomiska ramar. En större del av campusinvesteringarna redovisas i den interna redovis-
ningen som lokalkostnader. Avskrivningstiden varierar beroende på investeringens förväntade ekonomiska 
livslängd vilket betyder att kostnaderna fördelas över tre till tjugo år. Under kommande fem år påverkas 
det ekonomiska resultatet positivt av att de ökade lokalkostnaderna till viss del kan finansieras genom ian-
språktagande av donationsmedel. Därefter måste de ökade lokalkostnaderna finansieras med anslagsmedel 
om inte nya donationsmedel kommer in. En kapitaluppbyggnad för att kunna täcka framtida lokalkostnader 
är därför nödvändig. I enlighet med den av styrelsen beslutade finansieringsplanen för nya campus ska ka-
pitaluppbyggnaden ske genom att ackumulerade underskott regleras och att interna kostnader för lokaler 
höjs. Anledningen till dessa åtgärder är att lokalkostnadernas andel av anslagstilldelningen inte ska blir 
alltför stor när donationsmedel och kapital är förbrukade längre fram i tiden.

5.1.3 Redovisningsmodellen
Som förutsättning för medelsfördelning kan även nämnas Sveriges universitets- och högskoleförbunds re-
dovisningsmodell (SUHF-modellen). KMH införde modellen 2012 vilket innebar en förändring för budge-
tering och redovisning. Enligt modellen ska alla lärosätets tilldelade anslagsmedel föras ut till akademierna 
varifrån medel sedan förs tillbaka för att täcka högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader. Mo-
dellen bidrar till att särskilja de olika verksamhetsområdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
och forskning och utbildning på forskarnivå. Inom såväl budgetering som redovisning måste intäkter och 
kostnader för dessa verksamhetsområden hållas åtskilda. Tilldelning som är under utredning fördelas i 
särskild ordning i samband med att beslut fattas.

5.2 Fördelning av anslagsmedel

5.2.1 Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå
Akademicheferna har till rektor lämna in önskemål om respektive akademis uppdrag och resurstilldel-
ning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. De olika akademiernas önskemål har stämts av mot 
produktionsutfallet för innevarande år och har sedan diskuterats gemensamt i rektors ledningsråd. Andra 
utgångspunkter för dimensionering av utbildningsutbudet har varit regeringens utbyggnad av lärarutbild-
ningen och styrelsens strategiska satsning på utbildning inom musik- och medieproduktion. Uppdrag ges i 
form av ett produktionsintervall för antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom vilket det tillde-
lade takbeloppet är oförändrat.

5.2.1.1 Interna takbelopp 
KMH:s totala takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förväntas för 2019 uppgå till   
134 360 tkr. Det interna takbeloppet beräknas genom att multiplicera det högsta antalet i uppdragsin-
tervallet (HST) med ersättningsnivåer för respektive utbildningsområde. Därtill beräknas ersättning för 

5. Medelsfördelning 
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 uppskattade helårsprestationer (HPR) på samma sätt. Summan multipliceras med institutionens avräk-
ningstal. Ett avräkningstal ökar eller minskar ersättningsnivån för HST/HPR utifrån grundtanken att olika 
kurser och därmed institutioner har olika kostnadsbild. Detta är i sin tur beroende av variationer i under-
visningsform, teknikinnehåll och historiska faktorer.

Hela takbeloppet, dvs. KMH:s totala utbildningsanslag, fördelas till akademierna och ska täcka kostnader 
för utbildning, akademigemensamma kostnader samt andel av högskolegemensamma kostnader och lokal-
kostnader som hänförs till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Vid årets slut stäms respektive akademis produktion av mot det interna takbeloppet. Underproduktion, 
dvs. att den aktuella akademin inte når upp till sitt takbelopp, innebär att medel återförs till ett centralt 
kostnadsställe för KMH för eventuell återbetalning till staten. Ersättning för överprestation utgår inte med 
samma automatik. Modellen medger heller inte att sparade prestationer redovisas per akademi för fram-
tida behov utan för KMH som helhet. Modellen ger akademierna ett uppdragsintervall vilket betyder att en 
viss töjmån i produktionen tillåts. 

5.2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 
Högskolestyrelsen har genom tidigare beslut önskat möjliggöra utvecklandet av en stadigvarande forsk-
ningsmiljö. En forskande kultur inom högskolan är av avgörande betydelse för KMH:s framtid. Forskande 
lektorer och professorer bör därför kunna ägna 20 % av anställningen till forskning.  För att kunna ta del av 
dessa medel krävs en för forskningen relevant doktorsexamen och dokumenterad progression. Progressio-
nen/forskningsaktiviteten ska återredovisas till akademichefen, som i sin tur redovisar för rektor. 
 
Dokumenterad progression avser:

• Publicering i peer review-bedömda tidsskrifter eller deltagande i peer review-bedömda konferenser. 
Artiklar och konferensbidrag ska rapporterats i DiVA.

• Aktivt deltagande i utarbetandet av ansökningar om externa forskningsmedel i syfte att förbättra forsk-
ningsmiljön vid KMH. 

5.2.2.1 KMH:s utvecklingsområden för forskning
För att på sikt bygga en excellent forskningsmiljö och ett centrum för interdisciplinär forskning i musik i 
Sverige ska KMH bygga starka allianser med andra lärosäten, som har ett intresse för att utveckla sin egen 
verksamhet genom musik. På så sätt kan forskare verksamma vid KMH även vara en del av forskningsge-
menskapen vid de lärosäten KMH har samarbetsavtal med. Som en konsekvens av vad högskolestyrelsen 
tidigare beslutat i verksamhetsplaner och budgetunderlag satsar högskolestyrelsen fortsatt på att stärka 
följande prioriterade utvecklingsområden inom forskning:

Musik som konstnärlig gestaltning
För området musik som konstnärlig gestaltning tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för två 
professorer med relevant doktorsexamen samt 50 % av heltid för lektorsforskning till Akademien för folk-
musik, jazz och musik- och medieproduktion. Till Akademien för klassisk musik, komposition, dirigering 
och musikteori tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för lektorsforskning. Dessa medel ska 
bl.a. täcka kostnader för egen forskning samt byggande av forskningsmiljö inom området samt vid KMH som 
helhet.

Musikpedagogik
För området musikpedagogik tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för professorsforsk-
ning till Akademin för musik, pedagogik och samhälle. För att stärka forskningsmiljön i musikpedagogik 
och därigenom den praktiknära vetenskapliga forskningen med anknytning till KMH:s lärarutbildning till-
delas medel för finansiering av två doktorandanställningar, motsvarande 100% av heltid, inom musikpeda-
gogik. KMH har ett ett avtal om nära samarbete med Lunds universitet, där doktoranderna kommer antas 
till utbildning på forskarnivå.

Musik och hälsa
För området musik och hälsa tilldelas forskningsmedel motsvarande 50 % av heltid för professorsforskning 
till Akademin för musik, pedagogik och samhälle. Dessa medel ska bl.a. täcka kostnader för egen forskning 
samt byggande av forskningsmiljö inom forskningsområdet samt vid KMH som helhet. Därutöver tilldelas 
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medel för en doktorandanställning inom musik och hälsa, motsvarande 100% av heltid. Anställningen är 
placerad vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle och doktoranden förväntas bli antagen till ut-
bildning på forskarnivå vid Karolinska institutet.

Musik och teknik
Under 2017 etablerades ett nära samarbete med KTH på temat konst, teknik och design, ett samarbete som 
under 2018 förväntas utmynna i en centrumbildning. För att möjliggöra för en senior forskare att verka 
inom centrumbildningen tilldelas medel motsvarande 50 % av heltid till Akademin för klassisk musik, kom-
position, dirigering och musikteori där forskaren verkar. Medlen ska täcka kostnader för egen forskning 
samt till byggande av forskningsmiljö inom forskningsområdet samt för KMH som helhet. Därtill tilldelas 
berörd akademi medel för att täcka kostnader för de fyra ”industridoktorander”, vilka verkar som dokto-
rander motsvarande 50% av heltid. Doktoranderna är antagna till utbildning på forskarnivå på KTH men 
verkar som lärare vid KMH.

Musik och entreprenörskap
Under 2019 ska en utredning kring utformandet av forskningen på området musik och entreprenörskap gö-
ras. Forskningsmedel motsvarande 50 % av heltidsanställning för en professor samt medel för en doktoran-
danställning motsvarande 100 % avsätts i väntan på utredningen. Ledigkungörandet av dessa anställningar 
avvaktar vidare utredning kring utformandet av forskningen på området.

5.2.2.2 Forskningsinfrastruktur och strategiska sats ningar
För 2019 avsätts medel både för strategiska satsningar och för att täcka vissa direkta kostnader för 
 forskningsinfrastruktur:

• för att kunna bibehålla prenumerationer av forskningsdatabaser och vetenskapliga tidskrifter samt 
 inköp av standardverk och e-böcker tilldelas Högskolebilioteket 800 tkr,

• för utrustning i anslutning till KMH:s ljudlaboratorium (Klangkupolen) tilldelas det särskilda 
 kostnadsstället för gemensamma inventarier 350 tkr,

• för rektors strategiska satsningar på forskningssamverkan i form av gästforskare samt postdoc-f orskning 
avsätts 600 tkr. Medlen fördelas i särskild ordning, 

• för samfinansiering för EU-projektet EASTN-DC (European Art Science and Technology Network for 
Digital Creation) tilldelas projektets kostnadsställe 300 tkr,

• för upprätthållande av avtal inom utbildning på forskarnivå för handledning m.m. avsätts 200 tkr. 
Medel fördelas i särskild ordning.

5.2.3 Särskilda åtaganden 
Budgetpropositionen ger ingen vägledning för kommande års tilldelning av särskilda åtaganden men KMH 
antar att tilldelningen kommer att uppgå till samma nivå som för 2018 vilket inklusive pris- och löneomräk-
ning är 26 987 tkr. Det särskilda åtagandet för dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk kompo-
sition har tilldelats KDM där verksamheten bedrivs. Utvecklingsmedel och medel för lokalkostnader har 
tilldelats samtliga akademier utifrån samma fördelningsnyckel som används vid fördelning av lokalkostna-
der, se bilaga 1. 

Följande anslag ingår i posten särskilda åtaganden: 

Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition – 4 070 tkr
Utvecklingsmedel – 19 730 tkr
Lokalkostnader – 3 177 tkr

5.3 Ram för högskolegemensamma kostnader och lokaler
De högskolegemensamma kostnaderna innefattar kostnader som inte är direkt hänförbara till akademierna. Till 
de högskolegemensamma kostnaderna räknas förvaltning, bibliotek och gemensamma inventarier. Till lokalkost-
nader räknas hyreskostnader, värme, kyla, avskrivningskostnader för campusinvesteringar och kostnader för cam-
pusförvaltning. Högskolestyrelsen anger en ram för högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader samt 
hur dessa förhåller sig till anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive anslaget 
för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Ramen fördelas därefter vidare till de högskolegemensamma 
verksamheterna i beslut av högskoledirektören. Den högskolegemensamma kostnadsramen uppräknas med den 
årliga pris- och löneomräkningen, på samma sätt som uppräkningen av erättningsbeloppen per utbildningområde. 
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5.3.1 Högskolegemensamma kostnader 
Kostnader för högskolegemensamma verksamheter innefattar personalkostnader för Högskoleförvaltning 
och Högskolebibliotek samt direkta kostnader för den verksamhet de bedriver, till exempel systemrelate-
rade kostnader och licenser. Avgift för studiedokumentation, extern revision samt kostnader för konsert-
produktion och administrativt stöd återfinns här, liksom kostnader för gemensam IT-utrustning,  möbler 
och större instrument. De högskolegemensamma kostnaderna uppgår 2019 till 57 796 tkr.

5.3.2 Direkta lokalkostnader 
Direkta lokalkostnader innefattar hyreskostnader inklusive värme, vatten och elkostnader, men även kost-
nader som är förknippade med högskolans investeringar i musik- och konsertsalar och kostnader för att 
hålla lokaler öppna och i brukbart skick. Direkta lokalkostnader har ökat till följd av högre hyreskostnad 
men också genom ökade avskrivningskostnader för de investeringar som har gjorts i KMH:s nya musik- och 
konsertsalar. Direkta lokalkostnader uppgår 2019 till 48 456 tkr.

5.3.3 Fördelningsmodell
I enlighet med SUHF:s redovisningsmodell ska varje verksamhetsgren och kostnadsbärare bära sina egna 
kostnader, både direkta och indirekta. De högskolegemensamma kostnaderna ska därför först fördelas per 
verksamhetsgren (UGA/FUF) och sedan per akademi. 

Fördelningen av de högskolegemensamma kostnaderna på respektive verksamhetsgren utförs genom av-
delningschefernas bedömning av hur deras avdelningars kostnader kan hänföras till UGA och FUF. Fördel-
ningen justeras när större verksamhetsförändringar inträffar. För 2019 har det resulterat i fördelningen: 
UGA 92% och FUF 8%. 

Beloppen fördelas därefter till akademierna genom en modell med fasta belopp utifrån respektive aka-
demis andel av personal- och driftskostnader. Fördelningsbasen för fördelning av högskolegemensamma 
kostnader till utbildning på grund- och avancerad nivå använder frysta fördelningsnycklar. De frysta för-
delningsnycklarna behålls i enlighet med KMH:s budgetordning (Dnr 11/468) som anger att fördelning av 
den ekonomiska ramen ska hållas relativt oförändrad till följande år i syfte att underlätta den ekonomiska 
planeringen över årsgränserna. Fördelningsnycklar för lokalkostnader och särskilda åtaganden presenteras 
i tabell 3, se bilaga.
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Bilaga 1: 

Beräkningsunderlag för medelsfördelning:

Beräkningsunderlag för fördelning av högskolegemensamma kostnader och lokalkostnader:

Tabell 1 2018
Uppdrag
HST/HPR

2018
Interna

takbelopp

2019
Uppdrag

 HST/HPR

2019
Interna

takbelopp 

2019
Särskilda

åtaganden

2019
Forskning &
forskarutb.

2019
Medelsfördelning

Totalt

FM  39-40  7 591     38-40  7 828     1 145     1 710     10 683    

JZ  95-98  18 598     93-98  18 825     3 436     1 371     23 632    

MoM  56-58  12 580     58-61  13 392     1 833     2 524     17 749    

Summa Ak 1:  190-196  38 769     189-199  4 045     6 414     5 605     52 064    

MPS  174-180  27 293     171-180  27 999     4 123     6 656     38 778    

Summa Ak 2:  174-180 27 293  171-180  27 999    4 123     6 656     38 778    

KK  215-221  47 933     208-219  48 078     8 247     1 358     57 683    

KDM  68-70  17 518     68-72  18 238     8 194     1 811     28 243    

Summa Ak 3:  283-291  65 451    272-291  66 317     16 440     3 169     85 926    

Vidare förd  4 687     4 687    

SUMMA  647-667  131 513     636-670  134 361     26 977     20 117     181 455    

Tabell 2 Gemensamma
kostnader

UGA

Gemensamma
kostnader

FUF

Direkta
lokalkostnader

UGA

Direkta
lokalkostnader

FUF

Summa
kostnader

UGA och FUF

FM  2 127     370     2 229     310     5 036    

JZ  5 849     324     6 687     271     13 131    

MoM  3 722     832     3 566     698     8 818    

Summa Ak 1:  11 698     1 526     12 482     1 279     26 985    

MPS  12 230     1 526     8 024     1 279     23 059    

Summa Ak 2:  12 230     1 526     8 024     1 279     23 059    

KK  19 142     324     16 049     271     35 786    

KDM  10 103     416     8 024     349     18 892    

Summa Ak 3:  29 245     740     24 073     620     54 678    

Vidare förd  -     832     -     698     1 530    

SUMMA  53 173     4 624     44 579     3 876     106 252    
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Tabell 4 Avräkningstal
UGA

FM 91%

JZ 91%

MoM 104%

MPS 89,5%

KK 104%

KDM 120%

Fördelningsnyckel för fördelning av lokalkostnader och särskilda åtaganden:

Avräkningstal:

Tabell 3
Lokaler och 
Särskilda åtaganden

Fördelningsnyckel
UGA

Fördelningsnyckel
FUF

FM 5% 8%

JZ 15% 7%

MoM 8% 18%

MPS 18% 33%

KK 36% 7%

KDM 18% 9%

Vidare förd 0% 18%

SUMMA 100% 100%
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Bilaga 2:

Akronymordbok
EAM Elekotroakustisk musik
FM Institutionen för folkmusik
FUF Forskning och utbildning på forskarnivå
HPR Helårsprestation
HST Helårsstudent
JZ Institutionen för jazz
KDM Institutionen för komposition, dirigering och musikteori
KK Institutionen för klassisk musik
KPU Kompletterande pedagogisk utbildning
MoM Institutionen för musik- och medieproduktion
MPS Akademin för för musik, pedagogik och samhälle 
POL Pris- och löneomräkning
SUHF (-modellen) Sveriges universitets- och högskoleförbunds redovisningsmodell.
UFN Utbildnings- och forskningsnämnden
UGA Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
VFU Verksamhetsförlagd utbildning
VP Verksamhetsplan
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