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Rutiner i samband med samverkansprocessen 
Ersätter tidigare rutiner med dnr 13/432. 
 
Beslut 
Rektor fastställer rutiner i samband med samverkansprocessen enligt följande: 
 

Beslutsfattare Förberedning/beredning/ 
expediering 
  

Samverkan Information 

Högskolestyrelsen Rektor/högskoledirektören (eller  
av denne utsedd tjänsteman). 

Centrala samverkans- 
gruppen (CSG). 
 

Protokoll på hemsidan, i 
förekommande fall  
nyhetsbrev. 
 

Rektor (rektorsföre-
dragningar) 

Högskoledirektören (eller av  
denne utsedd tjänsteman). 

Personalorganisationer  
(PO) får handlingar och  
har möjlighet att yttra sig.  
Studenter medverkar. 
 

Protokoll på hemsidan, i 
förekommande fall  
nyhetsbrev. 

Högskoledirektör I förekommande fall tjänsteman  
utsedd av högskoledirektören. 

Samverkan med 
avdelningschefer på 
avdelningschefsmöten  
samt i förekommande fall  
på förvaltningsmöten.  
Samverkan med studenter  
och lärare kring frågor som har 
betydelse för utbildningen  
och studenternas situation. 
 

Beslutsprotokoll sändes till 
berörda parter, i 
förekommande fall 
nyhetsbrev. 

Akademichef I förekommande fall tjänsteman  
utsedd av högskoledirektören. 

Samverkan med lärare  
på akademimöten samt i 
förekommande fall med  
berörda lärare.  
Samverkan med  
studenter kring frågor  
som har betydelse för 
utbildningen och  
studenternas situation. 
 

Minnesanteckningar  
samt protokoll sändes  
till berörd personal. 
Beslut diarieförs i 
förekommande fall. 

Utbildnings- och 
forskningsnämnden  
(UF-nämnden) 

Chefen för Utbildnings- och 
forskningsavdelningen (på  
uppdrag av högskoledirektören)  
eller av denne utsedd tjänsteman. 

PO har närvaro- och  
yttranderätt i UF-nämnden. 
Eventuell lokal samverkan 
innan ärenden tas till  
nämnden (görs av 
akademichefen). 

Beslutsprotokoll sändes till 
berörda parter och  
läggs ut på hemsidan, i 
förekommande fall 
nyhetsbrev. 

 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Cecilia Rydinger Alin, i närvaro av prorektor 
Staffan Scheja, efter föredragning av högskoleledningens samordnare Linda Nilsson. 
Studentrepresentant har haft möjlighet att yttra sig i ärendet.  
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Cecilia Rydinger Alin 
      Linda Nilsson 
 
 
 
Delges: samtliga akademichefer och avdelningschefer samt personalorganisationer och 
studentrepresentanter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 


