
BESLUT 

Rektor RF 2022:12 
Diarienummer 22/187 
2022-03-30 

Samverkansavdelningen 
Marie Halling 
chef för samverkansavdelningen 

 
 

Långsiktig plan för samverkan med det omgivande 
samhället 2021–2026 
Denna långsiktiga plan utgår från den vision och strategi som högskolestyrelsen 
fastställt för KMH 2021–2026 samt KMH:s externa krav för samverkan med det 
omgivande samhället utifrån aktuella lagar och förordningar. 

Bakgrund 
I högskolelagen står det till dags dato följande: I högskolornas uppgift ska det ingå att 
samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för 
att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.  

Det finns dock ett förslag från regeringen om att högskolelagen ska ändras så att det 
anges att det i högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället 
för ömsesidigt utbyte och att verka för att den kunskap och kompetens som finns vid 
högskolan kommer samhället till nytta. Detta formuleras i den senaste 
forskningspropositionen tillsammans med ett antal åtgärder som rör 
samverkansuppgiften. Sammanfattningsvis föreslås tydligare uppföljning av 
samverkansuppgiften och fler krav på att synliggöra samverkan på olika sätt.  

KMH har en rad externa krav från sina olika uppdragsgivare som berör samverkan med 
det omgivande samhället och nyttoaspekter på KMH:s utbildningen och forskning. Hur 
KMH arbetar med dessa krav framgår av nedanstående frågor och svar och omhändertas 
även i form av utvecklingsinsatser i handlingsplanen.  

x Hur informeras det omgivande samhället om KMH:s utbildning och forskning? 
Det omgivande samhället informeras om KMH:s utbildning och forskning genom olika 
insatser som sker genom samarbeten mellan akademi och högskoleförvaltning. Det 
handlar om konserter, evenemang, utställningar, öppna föreläsningar och 
kommunikationsinsatser riktade till olika målgrupper. 

x Hur bidrar forskningsresultat framtagna vid KMH till samhällsnytta? 
KMH:s forskningsresultat bidrar till samhällsnytta på en rad olika sätt och KMH:s avsikt 
är att prioritera samverkansprojekt som skapar ett mervärde för samhället. Dessa projekt 
är också dem vi vill prioritera att berätta om i vår forskningskommunikation.  



x Vilka studentrekryteringsinsatser planeras? 
Utifrån bedömningar och behovsanalyser som görs vid översyn av KMH:s 
utbildningsutbud ska relevanta rekryteringsinsatser planeras. Utbildningar som visar 
minskat söktryck eller lägre antagningskvalitet men som anses strategiskt viktiga för 
KMH bör prioriteras i rekryteringsarbetet. KMH ska definiera hur arbetet med breddad 
rekrytering ska bedrivas och vilka målgrupper som prioriteras inom detta fält. För att 
lyckas med den breddade rekryteringen krävs en utvecklad samverkan inom KMH där 
beslut om utbildningsutbudet också beaktar den aspekten. KMH ska också aktivt arbeta 
med breddad rekrytering i samverkan med andra aktörer.  

 

Prioriterade områden och handlingsplan 

Strategi 1. Stärka våra utbildningar genom ökad samverkan inom KMH 
Detta innebär att vi ska:  

x främja och utveckla konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig excellens inom KMH,  

x utveckla musiker- och musiklärarrollerna för framtidens musikliv och skolvärld,   

x stärka våra lärarutbildningar och pedagogiska fortbildningar.  

Prioriterade områden: 
 
1. Säkerställa god styrning och organisation 

KMH ska skapa långsiktiga akademiövergripande samarbeten samt kvalitativa 
samarbeten mellan förvaltning och akademi i syfte att öka samverkan med det 
omgivande samhället.  
 

Handlingsplan: 
x Utveckla festivalkonceptet och sträva efter att också ha en högskolegemensam 

festival. 
Ansvarig: Samverkansavdelningen 
 

x Utveckla former och incitament för lärares och forskares samverkan med det 
omgivande samhället.  
Löpande arbete: Akademier 
 

Strategi 2. Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på ett sätt som 
genomsyrar all verksamhet 
Detta innebär att vi ska:  

x kontinuerligt se över utbildningsutbudet,   

x skapa en jämlik miljö utan klyftor och informella hierarkier,  

x stärka banden mellan konstnärlig praktik och forskning.  



Prioriterade områden: 
1. Fortsatt implementering och utveckling av KMH:s kvalitetssäkringsmodell  

KMH ska utöka samverkan med det omgivande samhället som ett led i 
kvalitetsutveckling av undervisningen.  

 
Handlingsplan: 

x Se över förutsättningar för att skapa rutiner och mallar för uppföljning av 
samverkansaktiviteter. 
Löpande arbete: Samverkansrådet och Samverkansavdelningen 
 

x Arbeta med att i ökad grad få externa parters medverkan i utbildningarna. 
Ansvarig: Akademier 
 

x Bygga upp ett idéstöd för forskare och studenter för att stödja nyttiggörande 
av forskning och samverkansprojekt med omgivande samhälle. 
Ansvarig: Utbildnings- och forskningsavdelningen 
 

x Stärka kopplingen till arbetslivet för studenter genom att möjliggöra 
samverkansprojekt såsom konstnärliga exjobb, externa projektarbeten och 
arbetspraktik inom kurs. 
Ansvarig: Akademier och Utbildnings- och forskningsavdelningen 

 
2. Kartläggning och motivering av KMH:s utbildningsutbud 

KMH ska aktivt arbeta för att nå nya målgrupper genom ett attraktivt utbildningsutbud 
med fokus på det livslånga lärandet och breddad rekrytering. KMH ska utveckla 
långsiktiga samarbeten med förutbildningar. 

 
Handlingsplan: 

x Synliggöra kurser som vänder sig till målgrupper som KMH inte når idag. 
Ansvarig: Akademier 
 

x Aktivt bjuda in förutbildningar till KMH. 
Löpande arbete: Akademier 
 

x KMH-representanter ska också besöka förutbildningar. 
Löpande arbete: Akademier 
 

3. Tillvarata och synliggöra KMH:s samlade konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska 
kompetens 
KMH ska utveckla kommunikationsplattformen med tydliga prioriteringar gällande 
kanaler och målgrupper. 

Handlingsplan: 
x Utveckla webbplatsen utifrån behovsanalys genom att tillgodose önskemål 

från både interna och externa målgrupper   
Ansvarig: Samverkansavdelningen 
 



x Visa upp KMH:s verksamhet genom presentationer, filmer, konserter och 
undervisningsmoment. 
Ansvarig: Samverkansavdelningen 
 

x Arbeta med olika digitala kanaler kopplat till festivalproduktionerna. 
Ansvarig: Samverkansavdelningen 
 

x Synliggöra studenternas projekt i digitala kanaler. 
Ansvarig: Samverkansavdelningen 

 

Strategi 3. Skapa förutsättningar för att ansöka om examensrätt på 
forskarnivå  
Detta innebär att vi ska:  

x stärka forskningsmiljön vid KMH,  

x stärka forskningsanknytningen inom utbildningarna,  

 

Prioriterade områden: 

1. Skapa organisatoriska förutsättningar för att bedriva egen utbildning på 
forskarnivå i musik 
KMH ska definiera målgrupper och kanaler för forskningskommunikation. 

 
Handlingsplan: 

x Skapa en långsiktig kommunikationsplan för forskningskommunikation.  
Ansvarig: Samverkansavdelningen 

 

Strategi 4. Bidra till samhällets sociala, ekologiska och ekonomiska 
hållbarhet  
Detta innebär att vi ska:  

x stärka musikens position i samhället,  

x stärka musikundervisningens position i samhället,  

x agera i enlighet med Klimatramverket och Agenda 2030.  

Prioriterade områden: 

1. Utveckla metoder för att framhålla musikens bidrag till samhällsnyttan 
KMH ska utveckla en mer tillgänglig inramning av konsert- och eventverksamhet för 
att nå fler målgrupper. KMH:s företrädare, lärare och forskare ska uppmuntras till att 
delta i det offentliga samtalet.  

 

 



Handlingsplan: 

x KMH ska arrangera populärvetenskapliga föreläsningar/seminarier.
Löpande arbete: Akademier

x KMH ska prioritera samverkansprojekt som bidrar till samhällsnytta.
Löpande arbete: Rektor, Högskoledirektör och Samverkansrådet

x KMH ska bidra med debattartiklar och deltagande i medier, uttalanden i
media och genom remissyttranden.
Löpande arbete: Rektor, Prorektor

2. Tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter
KMH ska erbjuda digitala möjligheter för att ta del av högskolans verksamhet för
olika målgrupper.

Handlingsplan:

x Erbjuda streamade konserter, digital rundvandring, och digitala öppet
hus/infoträffar.
Löpande arbete: Samverkansavdelningen

3. Vidareutveckla KMH:s samverkansformer för extern och kollegial
samverkan
KMH:s verksamhet ska vara synlig regionalt, nationellt och internationellt i
miljöer som är nya för KMH.

Handlingsplan: 

x KMH:s pedagogdagar ska återupptas.
Ansvar: Akademin för musik, pedagogik och samhälle

x KMH ska söka långsiktiga samarbeten med aktörer som bidrar till att
utveckla högskolans verksamhet
Löpande arbete: Akademier

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Helena Wessman efter föredragning av 
planeringschefen Nina Cajhamre. Studentrepresentant har haft möjlighet att yttra sig i 
ärendet.  

Helena Wessman Nina Cajhamre 


