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Sveriges Universitets-      2019-05-24 
och högskoleförbund     
 

 
 
 
 

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studie-
administrativa frågor 
Mötet ägde rum den 24 maj 2019 i SUHF:s lokaler på Riddarholmen, Stockholm. 
 
Närvarande ledamöter/adjungerade:  
Ann Cederberg, förvaltningschef, Mälardalens högskola (p. 7-12 och 14-19) 
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, verkställande ledamot 
Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet 
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet 
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef Universitets- och högskolerådet (p. 1-6 och 13) 
Tarmo Haavisto, Lunds universitet, deltar som ordförande i Samordningsgruppen för 
högskoleprovet 
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet 
Mia Oldenburg, chef Studentavdelningen, Luleå tekniska universitet 
Marie Eslon, Linköpings universitet, deltar som ordförande i nationella bedömningsgruppen för 
antagning (NBA) 
Christina Murray, Internationell strateg vid Kungl. tekniska högskolan, adjungerad ledamot utsedd 
av Expertgruppen för internationaliseringsfrågor 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 
 
Frånvarande ledamöter: 
Jörgen Tholin, ordförande 
Brita Lundh, chef Studerandeavdelningen, Högskolan i Halmstad  
Elisabet Lövkvist, Sveriges förenade studentkårer 
 
Övriga deltagare:  
Inga övriga deltagare. 
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1. Välkommen 
Ordförande hälsade alla välkomna. Christopher (p. 1-6 och 13) och Ann (p. 7-12 och 14-
19) ersatte Jörgen som ordförande under mötet p.g.a. att den senare fått förhinder. 

2. Dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor (p. 17) 

3. Justeringsperson 
Cilla utsågs till mötets justeringsperson. Stående justeringsperson under 2019 är Brita 
som tyvärr hade förhinder idag. 

4. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. Vissa punkter följdes upp 
under andra punkter under mötet. 

5. Meddelanden och information. 
a) SUHF har yttrat sig över Internationaliseringsutredningens slutbetänkande Ökad 

attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78). 
b) SUHF har även yttrat sig över remiss från UHR om förslag till ändringar i föreskrifter 

om högskoleprovet. 
c) SUHF har överlämnat en skrivelse till Ladok och UHR om så kallade 

förutbildningspoäng. Skrivelsen är ett resultat av den utredning som Expertgruppen 
tillsatt där man tittat närmare på frågan om behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning och redovisningen i Ladok och konsekvenser i 
NyA vid registrering av så kallade förutbildningspoäng. Expertgruppen behandlade 
rapporten från utredningen på sitt möte den 22 mars. 

d) SUHF har överlämnat skrivelse till planeringschefernas nätverk om terminstider. 
Christopher har haft kontakt med nätverket som meddelat att de återkommer i 
ärendet. 

e) UHR har ändrat sina instruktioner till lärosätena om slutredovisning av 
Erasmusmobilitet och tillgodoräknanden. Frågan lyftes av Expertgruppen och UHR 
följde i stort Expertgruppens linje. 

f) SUHF har lämnat yttrande över Styr- och resursutredningens betänkande En 
långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). 

g) Susanne informerade om UHR:s arbete att svara på det uppdrag myndigheten fått att 
ta fram förslag till höjda krav för särskild behörighet till vissa yrkesutbildningar.  

SUHF:s remissyttranden finns att läsa på www.suhf.se/publicerat/remissyttranden. 

6. Förankring av Migrationsverkets checklistor för studieintyg 
Christopher redogjorde för frågan som Expertgruppen hade tagit emot från SUHF:s 
generalsekreterare Marita Hilliges efter det senaste mötet med Forum för 
internationalisering. Forums arbetsgrupp för migrationsfrågor (där Migrationsverket är 
sammankallande) har tagit fram checklistor för särskilda studieintyg med de uppgifter 
som Migrationsverket behöver för handläggning av uppehållstillstånd för studier på 
forskarnivå eller för studier på grundnivå och avancerad nivå. Checklistorna har även 
översatts till engelska. Checklistorna har tagits fram eftersom uppgifterna på maskinellt 
framtagna intyg ur Ladok inte motsvarar Migrationsverkets behov. Frågan är om en 

http://www.suhf.se/publicerat/remissyttranden
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lämplig väg för att kommunicera checklistorna med SUHF:s medlemmar vore att ta 
fram en rekommendation om att lärosätena bör använda sig av dessa checklistor. 

Tina kompletterade bilden med att berätta att arbetet har genomförts med syfte att 
hanteringen av studieintyg i detta sammanhang ska kunna bli mer enhetlig och att det i 
första hand är riktat mot doktorandernas behov av särskilda studieintyg. 

Expertgruppen konstaterade att checklistorna kommer att vara en bra hjälp för 
lärosätena att formulera särskilda studieintyg med uppgifter som Migrationsverket 
behöver. Migrationsverket äger checklistorna och SUHF kan vid behov bistå med 
kontaktuppgifter så att Migrationsverket kan nå ut med informationen till lärosätena. 
Tina och Cilla kommer att ta med Expertgruppens synpunkter till kommande möte med 
Forum för internationalisering. 

7. Konsekvenser av domen i Högsta domstolen mot Mälardalens högskola – förbättring 
av information till betalande studenter 
Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation (NIMK) har skrivit ett 
underlag till Expertgruppen med vägledning för information kring vad 
studieavgiftsbetalande studenter kan förvänta sig av lärosätet. 

Expertgruppen tackade för vägledningen och diskuterade innehållet. Bland annat 
framkom följande synpunkter: 
− Det är viktigt att det tydligt framgår vad syftet med dokumentet är. 
− Webblänkar är inte hållbara över tid utan informationen behöver skrivas ut. 
− Vissa formuleringar behöver ändras, t.ex. gällande Studenthälsan och formalia kring 

regler för betalning av studieavgifter. 

Expertgruppen utsåg Jerker att ta kontakt med NIMK och diskutera hur dokumentet 
ytterligare kan förbättras. Tina erbjöd sig att vara bollplank i arbetet. Expertgruppens 
ledamöter får i uppdrag att skicka eventuella synpunkter på dokumentet till Jerker 
senast före midsommar. Christopher kontaktar NIMK:s ordförande och informerar om 
detta. Ärendet ska tas upp igen på något av Expertgruppens möten i höst. 

8. Brexit 
Det hade inför detta möte inte tillkommit någon ny information i frågan om Brexit eller 
om lärosätenas och UHR:s beredskapsplanering vid händelse av en avtalslös Brexit. 

9. Koder för att beskriva kursers placering i utbildningssystemet 
Frågan behandlades vid Expertgruppens möte den 22 mars. Arbetsutskottet fick 
uppdrag att överväga behovet av en översyn av SUHF:s rekommendation på området 
och återkomma till Expertgruppen med förslag om hur och när en sådan översyn skulle 
kunna genomföras. Christopher meddelade att AU avser återkomma till frågan efter 
sommaren. 

10. Hantering av studenter med skyddade personuppgifter 
Christopher har tidigare meddelat att SUHF har beslutat utredningsdirektiv och utsett 
Jörgen Tholin till särskild utredare av frågan. Med anledning av att direktivet nämner en 
referensgrupp har Jörgen frågat om Expertgruppen skulle kunna vara en sådan grupp. 

Expertgruppen diskuterade frågan och menade att det skulle bli svårt att både vara en 
utsedd referensgrupp och samtidigt vara mottagare av utredningen. Expertgruppen 
uttalade att så som utredningsarbetet nu är upplagt, i samråd med Ladok och UHR, 
räcker det att utredaren själv tar initiativ till dialog med de referenspersoner 
(funktioner) inom sektorn som han bedömer relevanta, samt att han delrapporterar till 
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Expertgruppen under arbetets gång. Expertgruppen ser därmed inte något ytterligare 
behov av att utse en särskild referensgrupp till utredningen. 

11. Ledamöter till Ladokkonsortiets och UHR:s grupper 
SUHF presidium har beslutat om nominering av ledamöter till UHR Tillträdesråd. 
Presidiet har också fått förslag från Expertgruppens arbetsutskott på personer att 
nominera till UHR Antagningsråd och Ladok Verksamhetsplaneringsgrupp. 

Christopher informerade om de överväganden arbetsutskottet har gjort när man har 
tagit fram förslag på nomineringar. Målet har varit att de olika grupperna ska vara 
välbalanserade vad gäller jämn könsfördelning, spridning mellan stora och små 
lärosäten, samt lärosäten av olika typ. Dessutom har en sammanvägd bedömning gjorts 
så att uppdragen i dessa – samt även andra grupperingar inom området – är spridda 
över ett flertal lärosäten. 

Ann berättade att frågan om ledamöter till olika grupper också helt kort behandlades 
på förmiddagens möte i Samverkansgruppen för SUHF och UHR. 

12. Grupperingar, former och samordning för dialog mellan lärosätena och UHR 
Lärosätena, som antagningsmyndigheter, kan anses behöva viss samordning för att äga 
inflytande över strategiska eller operativa frågor om kvalitet och inriktning på UHR:s 
service och systemstöd till lärosätenas samordnade antagning. Christopher redogjorde 
för den kartläggning av förekommande grupperingar och deras sammansättning som 
tagits fram. Hur sker samordningen av de 37 berörda lärosätenas röst avseende frågor 
om samordnad antagning och den service och systemstöd som UHR tillhandahåller på 
uppdrag åt lärosätena? Hur sker rapporteringsvägarna för lärosätesrepresentanterna ut 
mellan de olika grupperingarna? Vilken roll fyller det nya antagningsrådet? Hur 
fungerar samordningen inom UHR, mellan olika avdelningar, för att möjliggöra en 
effektiv och sammanhållen dialog med lärosätena? 

Ann redogjorde för samtal på senaste mötet med Samverkansgruppen för SUHF och 
UHR i liknande riktning; om önskemål att tydliggöra organisationen för samordning av 
samordnad antagning till högre utbildning i Sverige. 

Expertgruppen diskuterade frågorna. Materialet och frågorna kommer även lyftas vid 
mötet med lärosätenas studieadministrativa chefer och UHR som ordnas på Arlanda 
den 28-29 maj, samt tas med i SUHF:s fortsatta samverkan och dialog med UHR. 

13. Hantering av ärenden om vilseledande vid antagning p.g.a. fusk på högskoleprovet 
a) Aktuella överklaganden och rättsliga avgöranden 

Expertgruppen tog del av Förvaltningsrätten i Stockholms beslut i mål nr 4381-19. 

b) Tilläggsdirektivet (2019:11) till Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U2018:07) 
Frågan diskuterades kort. Expertgruppen enades om att man gärna vill träffa 
utredaren för att lämna inspel. 

c) UHR:s nya rutiner gällande återkallande av resultat på högskoleprovet 
Christopher berättade om den information som UHR har skickat ut till lärosätena 
angående nya rutiner gällande återkallande av resultat på högskoleprovet. P.g.a. 
domstolsbeslut kommer UHR från och med nu informera personer som fått sitt 
resultat på högskoleprovet återkallat att det går att överklaga beslutet. Christopher 
har lyft frågan med några lärosätesjurister som pekar på att lärosätena bör vänta 
med åtgärder mot berörda studenter till dess att beslut om återkallande av resultat 
på högskoleprovet har vunnit laga kraft. 
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Expertgruppen diskuterade om och hur lärosätena bör göra någon åtgärd för de 
berörda studenter som fått sina resultat på högskoleprovet återkallade efter att den 
nya förvaltningslagen trädde i kraft och före att UHR införde sin nya rutin. I de fall 
möjligheten att överklaga inte meddelats de berörda personerna kan det anses vara 
oklart om eller när besluten vinner laga kraft. Expertgruppen noterar också att 
lärosätena i nuläget visar varierande förhållningssätt till denna fråga samt även i 
andra avseenden har varierande syn på vilka åtgärder som bör vidtas i detta läge. 
Expertgruppen avser bevaka och återkomma till frågorna. 

14. Hearing om ökad rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan 
Mia inledde med att rapportera från hearingen den 15 maj då Anita Hansbo 
presenterade den utredning hon gjort på uppdrag av SUHF och Myndigheten för 
yrkeshögskolan. Rapporten finns att ladda ner på www.suhf.se/publicerat/rapporter. 

Expertgruppen diskuterade rapporten. Expertgruppen uttryckte viss oro för att 
möjligheten att gå vidare från en yrkeshögskoleutbildning till högskoleutbildning kan 
vara mer komplex än vad rapporten redovisar. Helt nödvändigt för att vara behörig till 
(och kunna tillgodogöra sig) en utbildning på avancerad nivå är att man genomfört ett 
självständigt arbete på grundnivå med godkänt betyg eller har motsvarande kunskaper. 
Förslaget om att en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som omfattar minst 600 
yrkeshögskolepoäng bör ge grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå 
riskerar vidare att kunna upplevas vilseledande om inte studenten även uppfyller den 
särskilda behörigheten till den aktuella utbildningen.  

15. Mina meddelanden 
Mia informerade om möjligheten att använda tjänsten ”Min myndighetspost” för säker 
digital myndighetspost vid utskick av beslut i fråga om exempelvis antagning, 
tillgodoräknanden, disciplinärenden eller examensbevis. LTU har initierat ett projekt för 
att närmare undersöka möjligheterna och ett par andra lärosäten är i startskedet att 
börja använda tjänsten. 

16. Rapporter från andra grupper 
a) Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA) 

Marie berättade att NBA nyligen haft ett möte. Några frågor som behandlades var: 
− Begreppen undantag, reell kompetens och motsvarande krav. 
− Skärpta krav i Engelska för sökande med meriter från Bangladesh, m.fl. länder 
Lättade verifieringskrav för meriter från vissa afrikanska länder, exempelvis Kamerun 
och Nigeria. 

b) Samordningsgruppen för högskoleprovet (HP-gruppen) 
Tarmo berättade om HP-gruppens arbete för att ytterligare åtgärder ska vidtas för 
att täppa till möjligheter att fuska vid högskoleprovet. En sådan åtgärd som 
genomförts är införandet av den nya funktionen materialsamordnare. En rapport om 
digitalisering av högskoleprovet väntas snart bli klar. 

c) Tillträdesrådet 
Christopher berättade från Tillträdesrådets senaste möte, om en ny rapport från 
Skolverket om gymnasieskolans högskoleförberedelse. Skolverket presenterade 
studien som bygger på intervjuer med några studenter och lärare vid tre lärosäten. 
Syftet med rapporten är att ge exempel på hur väl gymnasieskolan förbereder 
nybörjarstudenter för högre utbildning. Tillträdesrådet noterade att det vore 
värdefullt om Skolverket och UHR kunde genomföra en större och gemensam studie 
av denna fråga. 

http://www.suhf.se/publicerat/rapporter
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d) Forum för internationalisering 
Inget nytt att rapportera. 

e) Expertgruppen för internationaliseringsfrågor 
Tina berättade att Internationaliseringsgruppen vid sitt senaste möte bl.a. samtalade 
om en kommande vägledning som stöd för hur lärosäten ska agera i samarbeten med 
”svåra” länder (d.v.s. länder som inte följer FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheter, etc). Under mötet tog Internationaliseringsgruppen vidare upp aktuella 
frågor om EU-samarbeten såsom EUN (European University Network) och en 
rektorsresa som planeras till Bryssel i höst för att träffa nya EU-parlamentariker. 
Internationaliseringsgruppen följer även pilotprojektet gällande uppehållstillstånd 
som Migrationsverket har startat tillsammans med fem lärosäten. 

f) Samverkansgruppen SUHF – UHR 
Ann berättade från mötet i Samverkansgruppen som skedde tidigare idag, om: 
− Lärosätenas avgifter till UHR för antagningstjänster inkl NyA-systemet. 
− Ledamöter till olika råd och organisationen för samverkan mellan SUHF-UHR (se 

även ovan, p.11-12) 
− UHR har en ny styrelse från och med den 1 maj 2019 
− Högskoleprovet 
− UHR:s rapportering av regeringsuppdraget om särskild behörighet 
− En ny bedömningstjänst med information om 36 länders utbildningssystem som 

har lanserats på uhr.se. 

17. Övriga frågor 
a) E-signering. 

Ann rapporterade från förvaltningschefernas nätverk att IT-cheferna aktivt driver på 
arbetet för en ny gemensam nationell lösning för digital signering och e-legitimation. 

b) Plussning. 
Mia berättade att LTU med ett rektorsbeslut har tagit bort möjligheten att förbättra 
ett betyg på en tidigare fullgjord kurs (s.k. plussning). Det har framförts avvikande 
mening från vissa studentgrupper men beslutet står fast. 

18. Kommande möten 
Expertgruppen påmindes om kommande möten under hösten 2019:  
− Onsdag den 4 september, kl. 9:30-12:30 
− Torsdag den 17 oktober, kl. 10:00-14:30 (Tina och Marie har anmält förhinder) 
− Torsdag den 5 december, kl. 10:00-14:30 

19. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 

 

Justerad av 

Ann Cederberg Christopher Sönnerbrandt 

Linda Gerén  Cilla Häggkvist 
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