PROTOKOLL
Serie A1A

KMH:s styrelse 2020:03
Sammanträdesdag den 12 juni 2020
Närvarande styrelseledamöter:
Peter Norman, ordförande
Helena Wessman, rektor
Lena Adamson
Jerry Adbo
Gun-Britt Gustafsson
Mattias Hansson
Alfons Karabuda
Elisabeth Ljungar
Anna Martinsson
Kajsa Nilsson
Björg Ollén
Linda Portnoff
Birgitta Svendén
Fredrik Ullén
Mats Widlund

Anmält förhinder:

Övriga närvarande:
Peter Liljenstolpe, högskoledirektör
Johannes Landgren, prorektor
Marie Halling, chef Samverkansavdelningen
Nina Cajhamre, planeringschef
Carin Zander, ST ATF
Bengt Stark, SACO
Filip Kvissberg, Lärarförbundet
Linda Nilsson, sekreterare

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla
välkomna.
§1

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§2

Val av justeringsperson

Gun-Britt Gustafsson utsågs att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§3

Val av vice ordförande

Föredragande: Ordförande
Styrelsen beslutade att utse Linda Portnoff till vice
ordförande.

§4

Information om KMH:s åtgärder
med anledning av coronaviruset

Föredragande: Rektor, studentkårens ordförande
Studentkårens ordförande redogjorde för
coronapandemin ur studentperspektiv. Läget var till en
början oroligt men det vände till det bättre efter att
KMH ordnade möjlighet för bl.a. hemlån av instrument
och övningsmöjligheter. Lärarna löste vidare
distansundervisningen på ett bra sätt och allt detta har
varit mycket värdefullt för studenterna.
Studentkåren har också själva försökt hjälpa
studenterna på bästa sätt och studenträttigheter blev en
stor fråga för dem att arbeta med under våren.
Rektor tog vid och lyfte först det fantastiska samarbetet
med studentkåren. Styrelsen påmindes därefter om de
åtgärder som KMH vidtog efter stängningen den 21
mars och att personal genom kreativt och hårt arbete
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snabbt gick över till digital undervisning och arbete. De
digitala mötena har dessutom medfört ett utökat antal
mötesdeltagare.
Den 4 maj öppnade KMH för övning för de studenter
som inte hade några andra övningsmöjligheter och
lösningen har hittills fungerat mycket bra. Efter
midsommar kommer det vara tillåtet att repetera flera i
samma rum m.a.a. höstens examenskonserter.
Planen är att öppna KMH till höstterminen, dock med
tydliga restriktioner. Den sedvanliga
introduktionsveckan för nya studenter får t.ex. ett annat
upplägg och undervisning som kan ges på distans
kommer fortsättningsvis också göra det.
Rektor avslutade rapporten med att framhålla
lärarkårens och förvaltningens fenomenala arbete och
hon tillade också att KMH, som en bonus, har tagit ett
enormt kliv framåt när det gäller digitaliseringsarbetet.
Ordförande öppnade för eventuella frågor och Björg
Ollén informerade styrelsen om att antagningsproven
till ämneslärarprogrammet genomfördes digitalt m.a.a.
coronapandemin. Genomförandet av de digitala proven
gick över förväntan och glädjande är också att
söktrycket ökade något.
Ordförande tackade för rapporterna.
§5

Rektors rapport

Föredragande: Rektor, prorektor
Rektor inledde rapporten med att reflektera över första
året som rektor och beskrev att hon möttes av ett
välfungerande lärosäte, som den nya organisationen
med de tre akademierna till stor del har bidragit till.
KMH har också en skicklig och effektiv förvaltning
samt en väl fungerande studentkår. Rektor beskrev
också en bra struktur för kollegialt inflytande.
Rektors fokus ligger bl.a. på att öka förståelsen mellan
förvaltning och akademi. Hon avser också öka
samhällsengagemanget och se över externa kontakter.
Andra områden som rektor avser fokusera på är
forskning och där lyfte hon prorektors roll samt det
nyligen inrättande forskningsrådet. I anslutning till
detta nämndes också de nya kandidatprogrammen,
vilka sjösattes hösten 2019, och det reviderade
ämneslärarprogrammet. KMH ger också numera
högskolepedagogisk kurs i egen regi. Rektor nämnde
vidare att det pågår diskussioner kring internationellt
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kandidatprogram, vilket hon hoppas ska kunna starta
hösten 2021.
Inför kommande läsår avser rektor synliggöra
undervisningen vid KMH och hon uppmärksammade
också att Utbildnings- och forskningsnämndens ska
börja revidera masterprogrammen.
Digitaliseringsfrågan är vidare mer aktuell än någonsin
och likaså studentrekrytering.
KMH ska utöver ovanstående slutföra strategiprocessen
samt verksamhetsplanearbetet för 2021.
Rektor fortsatte med sedvanlig rapportering över
senaste tiden och redogjorde för
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) pågående
granskning av KMH:s kvalitetssystem. Första
platsbesöket ägde rum i början av maj och det andra
besöket kommer att ske den 25-26 augusti.
Alf Karlsson, särskild utredare åt regeringen avseende
ett utvecklat innovationsstöd, har gått in med en
hemställan till regeringen om uppdrag till KMH att i
samarbete med Beckmans designhögskola utveckla
förslag till en innovationsstödjande funktion. Karlsson
gick in med en tidig hemställan då han ville föregripa
forskningspropositionen.
Regeringen har vidare med anledning av ökad
arbetslöshet gjort en tilldelning av extra studieplatser
till universitet och högskolor. KMH ingick med inlaga
och har till hösten tilldelats tre tillfälliga platser och fem
lärarutbildningsplatser. KMH har också tilldelats elva
permanenta platser till nästa år.
KMH har mottagit ytterligare en donation från Barbro
Osher och denna gång avsåg donationen stöd till
körsalen. Rektor framförde KMH:s stora tack för
donationen.
Rektor avslutade rapporten med att tillsammans med
högskoledirektören redogöra för status avseende
ridhusprojektet, ett ärende som varit uppe för
information vid ett flertal styrelsemöten.
Prorektor hade inga tillägg till rektors rapport.
Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och
diskuterade bl.a. ridhuset och kvalitetsgranskningen.
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§6

Ordning för ekonomistyrning vid Föredragande: Planeringschefen
KMH (dnr 20/354)
Planeringschefen redogjorde för utsänt förslag till
ordning för ekonomistyrning vid KMH.
Styrelsen beslutade att fastställa Ordning för
ekonomistyrning vid KMH enligt förslag.

§7

Riksrevisionens granskning

Föredragande: Henrik Normark och Christina
Hagström (Riksrevisionen)
Riksrevisionen presenterade ett delvis nytt
revisionsteam inför kommande granskning samt
redogjorde för iakttagelser i samband med föregående
års granskning.
Ordförande tackade för presentationen och framhöll att
risken för oegentligheter minskar i en organisation som
uppvisar förtroende och god kultur. Revisorerna
bekräftade att de har förtroende för KMH och att KMH
har en god kultur som visas genom samarbetsvilja och
transparens.

§8

Presentation avseende
omvärldsanalys

Föredragande: Linda Portnoff, ledamot
Vid styrelsemötet i april presenterades Linda Portnoffs
omvärldsanalys och man beslutade att fortsätta
diskussionerna vid junimötet.
En av ledamöterna lyfte vikten av att använda sig av
olika ingångar för när en omvärldsanalys görs då det
annars finns risk för att det blir en analys av ens egen
omvärld. I anslutning till detta berörde han också det
tuffare politiska klimatet och värnandet om
yttrandefrihet och den artistiska yttrandefriheten.
Styrelsen kom med anledning av ovanstående också in
på frågan om samverkan länder i mellan och KMH:s
internationella kontakter. Rektor informerade styrelsen
om KMH:s medlemskap i olika internationella nätverk.
Styrelsen fortsatte diskussionen kring yttrandefrihetsoch demokratifrågor i anslutning till omvärldsanalysen
och en av ledamöterna tyckte att studenterna bör rustas
för en eventuell mer ”knepig” framtid och att
dimensionerna i utbildningen bör stärkas.
En studentrepresentant ställde vidare omvärldsanalysen
mot hur KMH faktiskt är samt vad högskolan behöver
arbeta på. Hon tyckte t.ex. att KMH bör arbeta på att
höja statusen för musiklärarutbildningen, detta då
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många musiklärarstudenter på KMH känner sig mindre
värda än musikerstudenterna.
En ledamot underströk KMH:s roll när det gäller den
teknologiska utvecklingen och att detta är en fråga som
kontinuerligt bör bevakas.
Ordförande tackade för rapporten samt för bra
diskussioner och lade därefter rapporten avseende
omvärldsanalysen till handlingarna.
§9

Rapport avseende strategiarbetet

Föredragande: Rektor
Rektor redogjorde för strategiarbetet status enligt
bifogad presentation.
Styrelsen kommer fortsätta diskussionerna rörande
förslag till strategi vid augustisammanträdet.
Ordförande öppnade för eventuella inspel och tackade
därefter för en bra presentation.

§ 10

Forskning vid KMH

Föredragande: Prorektor
Prorektor redogjorde för forskningsfrågor enligt
bifogad presentation.
Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och
diskuterade bl.a. frågan rörande KMH som akademisk
institution och som institution för
professionsutbildning. Prorektor tror på ett gemensamt
KMH där båda sidorna bejakas.
Ordförande tackade för en bra presentation.

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12

Nästa möte

Nästa sammanträde ska enligt planering äga rum den
27-28 augusti (internat), men styrelsen kom fram till att
även augustisammanträdet under omständigheterna bör
ske digitalt. Ordförande kommer att diskutera
upplägget med arbetsutskottet och återkomma till
styrelsen.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden önskade glad sommar och avslutade
mötet.
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Vid protokollet
Linda Nilsson
sekreterare

Justeras
Peter Norman
ordförande
Gun-Britt Gustafsson
justerare
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