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Riktlinjer för studentrepresentation vid beslut på 
högskoleövergripande nivå 

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), 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 fackligt håll 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, de fackliga organisationerna och studentkåren. Diskussionerna 
välkomnades av alla parter och föranledde en översyn av studenters deltagande i olika 
fora, översyn av antal studentrepresentanter och ersättningsnivåer för studenterna. 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 fack och inte heller när det rör myndighetsutövning. I KMH:s 
Riktlinjer för studentrepresentation vid beslut på akademinivå finns beskrivet hur 
samråd med studentrepresentanter ska ske på akademinivå. 

Former för samråd 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska 
information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före 
beslutet eller slutförandet av beredningen.  
Sådana beslut fattas vid KMH på högskoleövergripande nivå av rektor (den s.k. 
rektorsföredragningen), högskoledirektör och avdelningschefer inom 
högskoleförvaltningen. Studentrepresentanter ska informeras i god tid (normalfallet en 
vecka i förväg) om det tänkta beslutets innehåll och inbjudas att närvara vid 
beslutstillfället. 
Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket 
högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. 
Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen. 
Sådana beslut eller slutlig beredning av beslut fattas vid KMH på 
högskoleövergripande nivå av följande grupper: 

• Högskolestyrelsen 

• Rektors ledningsråd (endast beredning) 
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• Disciplinnämnden 

• Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) 

• Lärarförslagsnämnden (LFN): möjlighet att yttra sig i anställnings- och 
befordringsärenden och delta vid intervjuer och undervisningsprov 

Studentrepresentanter ska även finnas på högskoleövergripande nivå i följande 
grupper: 

• Krisgruppen  

• Central samverkansgrupp (CSG) 

• Jämlikhetsgruppen 

• Arbetsmiljökommittén (AMK) 

• Personalansvarsnämnden (i de ärenden där studenter berörs ska en 
studeranderepresentant adjungeras) 

När det gäller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. vid antagning och examination, 
föreligger det inget studentinflytande.  
Vad gäller antagning till studier följer KMH UHR:s rekommendationer när det gäller 
studentrepresentation. Antagningsjuryn består av sakkunniga ledamöter samt 
studentrepresentanter med uppgift att bevaka urvalsprocessen och rättssäkerheten för 
de sökande. Studentrepresentanterna deltar inte i bedömning och beslut om de 
sökandes provresultat. 
Däremot har KMH beslutat att låta studentrepresentant i lärarförslagsnämnden (LFN) 
få möjlighet att yttra sig i anställnings- och befordringsärenden och delta vid intervjuer 
och undervisningsprov. 

Utseende av studentrepresentanter 
Kungl. Musikhögskolans studentkår (KMS) avgör vem som ska företräda studenterna. 
KMS ska varje termin meddela högskoleledningens samordnare vilka som företräder 
studenterna i högskolegemensamma fora och i beslutande organ.  

Beslut i vilka studenter ska medverka 
Samverkan med studenter ska bl.a. ske när det gäller följande ärenden: 
- Kvalitetsarbete  
- Övriga betydande förändringar i utbildningssituationen 
- Frågor avseende studiemiljö/ studenternas arbetsmiljö 
- Organisatoriska frågor – ej förhandlingsfrågor enligt MBL 
- Studentmobilitet  


