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Riktlinjer för studentrepresentation vid beslut på 
akademinivå 

Dessa riktlinjer utgår från vad som sägs om studentrepresentation i 1 kap. 4a 
§ och 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 14 § och 2 kap. 14 § 
högskoleförordningen (1993:100), 7 § studentkårsförordningen (2009:769), 
Beslut- och delegationer vid Kungl. Musikhögskolan samt KMH:s lokala 
samverkansavtal. 

Bakgrund 
KMH har en lång tradition av att främja studenternas inflytande i olika fora 
då studenternas inflytande i utbildningsfrågor och över sin studiesituation 
bidrar till att skapa en utbildning som står sig väl i den nationella och 
internationella konkurrensen. 
Från personalorganisationer lyftes under 2017 behovet av ett förtydligande 
av studentens roll i olika fora på KMH och inom ramen för central 
samverkan (CSG) fördes diskussioner mellan arbetsgivaren, 
personalorganisationer och studentkåren. Diskussionerna välkomnades av 
alla parter och föranledde en översyn av studenters deltagande i olika fora, 
översyn av antal studentrepresentanter och ersättningsnivåer för studenternas 
medverkan i olika organ (se dokument rörande timersättning och arvode för 
studenter på KMH, dnr 18/15). 
För alla parter var det viktigt att poängtera att studenter inte ska närvara när 
det gäller rena arbetsplatsträffar för personalen, i ärenden som enbart ska 
behandlas mellan arbetsgivare och personalorganisationer och inte heller när 
det rör myndighetsutövning mot enskild. I KMH:s Riktlinjer för 
studentrepresentation vid beslut på högskoleövergripande nivå finns 
beskrivet hur samråd med studentrepresentanter ska ske på 
högskoleövergripande nivå. 

Former för samråd 
När beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av akademichefen eller 
studierektor, ska information lämnas till och samråd ske med 
studentrepresentanter i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen 
för att därmed ha möjlighet att påverka beslutets utgång.  
Detta sker genom respektive akademis webbplats. 
Samråd kan också ske mellan akademichef och studentrepresentanter i 
särskilda möten inför beslut, när så är lämpligt. 
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Utseende av studentrepresentanter 
Kungl. Musikhögskolans studentkår (KMS) avgör vem som ska företräda 
studenterna. KMS ska varje termin meddela akademicheferna vilka som 
företräder studenterna vid respektive akademi. 

Beslut inför vilka samråd med studenter ska ske 
I dokumentet Beslut och delegationer vid Kungl. Musikhögskolan finns en 
beskrivning av vilka beslut som åvilar akademichefen. Samråd med 
studenter ska ske bl.a. när det gäller följande ärenden: 
- Ändring av innehåll eller lärandemål i kurs- eller utbildningsplaner 

(inför beslut av Utbildnings- och forskningsnämnden) 
- Framtagande av nya kurser och utbildningsprogram (inför beslut av 

Utbildnings- och forskningsnämnden) 
- Övriga betydande förändringar i utbildningssituationen 
- Frågor avseende studiemiljö/arbetsmiljö 
- Åtgärder med anledning av kursvärderingar  
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