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Beslut fattade av rektor 

Beslutsfattare, stf. rektor Stf. högskoledirektör Övriga närvarande 

Johannes Landgren Nina Cajhamre Kajsa Nilsson, 
studentrepresentant 
Linda Nilsson, sekreterare 

Föredragande 

p.1-2 Magnus Dyberg 

p.3-4 Carolina Källgren 

p.5 Per Sjöberg 

p. 6 Nina Cajhamre 

p. 7 Thomas Berggren 

Nr Ärende Anteckning/beslut 

1. Tilldelning av KMH-stipendium 2022 – 
fonden Franz Berwalds minne 

Rektor beslutar att tilldela noter ur fonden 
Franz Berwalds minne enligt bilaga p. 1 
(dnr 22/23). 

2. Tilldelning av resestipendium Rektor beslutar att bevilja ansökan om 
resestipendium enligt bilaga p. 2 (dnr 
22/23). 

3. Fastställande av riktlinje om hantering av 
misstanke om avvikelser från god 
forskningssed 

Rektor beslutar att fastställa riktlinje om 
hantering av misstanke om avvikelse från 
god forskningssed enligt bilaga p. 3 (dnr 
21/601). 

4. Inrättande av utskott till Forskningsrådet 
avseende god forskningssed 

Rektor beslutar att inrätta ett utskott till 
Forskningsrådet med uppdrag att vara 
rådgivande i frågor om misstänkta 
avvikelser från god forskningssed enligt 
bilaga p. 4 (dnr 22/624). 

5. Samverkansavtal mellan KMH och 
Kulturskolan Stockholm 

Rektor beslutar om samverkansavtal mellan 
KMH och Kulturskolan Stockholm enligt 
bilaga p. 5 (dnr 22/650). 

6. Beslut om ändring av kursklassificering Rektor beslutar att ändra 
kursklassificeringen gällande kurser enligt 
bilaga p. 6 (dnr 22/16). 

7. Svar på ”Remiss av promemorian Elever i 
grundskolan, specialskolan, sameskolan 
och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå” 

Rektor beslutar att avge svar till 
Utbildningsdepartementet avseende 
”Remiss av promemorian Elever i 
grundskolan, specialskolan, sameskolan 
och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå” enligt 
bilaga p. 7 (dnr 22/434). 
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Justeras 

Johannes Landgren 

Stf. rektor 

Föredragande 

p.1-2. Magnus Dyberg 

p.3-4. Carolina Källgren 

p.5. Per Sjöberg 

p.6. Nina Cajhamre 

p.7. Thomas Berggren 
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