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Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
Mötet ägde rum den 25 maj 2018 på Wallingatan 2,UHR, Stockholm.
Närvarande ledamöter/adjungerade:
Jörgen Tholin, prorektor, Högskolan i Borås, ordförande
Yasmine Lundqvist, Mittuniversitetet, vik. verkställande ledamot
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet
Mia Oldenburg chef Studentavdelningen, Luleå tekniska universitet
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef Universitets- och högskolerådet
Elisabet Lövkvist, Sveriges förenade studentkårer
Peder Tjäderborn, Umeå universitet, deltar som ordförande i Samordningsgruppen för
högskoleprovet
Marie Eslon, Linköpings universitet, deltar som ordförande i nationella bedömningsgruppen för
antagning (NBA)
Frånvarande ledamöter:
Ann Cederberg, förvaltningschef, Mälardalens högskola, deltog via telefon ( punkt 5)
Brita Lundh, chef Studerandeavdelningen, Högskolan i Halmstad
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli
Christina Murray, Internationell strateg vid KTH, är adjungerad ledamot utsedd av expertgruppen
för internationaliseringsfrågor

Övriga deltagare:
Mauritz Danielsson ( punkt 6)
1. Välkommen!
Jörgen hälsade alla välkomna.
2. Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes. En övrig fråga:
a. Urval i den internationella omgången gäller HT 2019
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
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4. Meddelande och information
a. CSN:s remiss - Ändring i föreskrifter o allmänna råd om beviljande av studiemedel
Yasmine Lundqvist meddelade att SUHF avstått från att svara och hänvisar till vad
våra medlemslärosäten svarar.
b. Adjungerad till internationaliseringsgruppen
Christoffer Sonnerbrandt ingår i gruppen och deltar också på mötet den 7 juni.
c. Möte med arbetsförmedlingen och digital plattform.
Jerker Dahne berättad om mötet som varit med AF. Det handlar inte bra om
utbildningsinformation utan om vägledning i stort dvs det livslånga lärande. Focus
ligger också på myndigheter i samverkan. Uppdraget som Arbetsförmedlingen fått
skall vara klart 31/8. Nytt möte är planerat den 11/6. Expertgruppen föreslår att
Linda tillfrågas att delta. Powerpointbilder från mötet bifogas protokollet.

d. Ersättare NYA:s förvaltningsråd.
Yasmine Lundqvist berättade att Lotta Garvill, Örebro universitet, tackat ja och att
Lotta Wiik, Högskolan i Gävle, har tackat nej att ingå i NYA:s förvaltningsråd. Rasmus
Lilja, UHR, skulle höra bland sina kollegor och se om de kan få fram ytterligare en
person och återkomma till Linda Gerén .
e. Valideringsdelegationen betänkande – Validering i högskolan
Valideringsdelegationens betänkande har kommit. En grupp bestående av en från
den studieadministrativa expertgruppen, någon från flyktinggruppen men en
förvaltningschef och kanske någon som är extra bra vad gäller tillgodoräknande
(examenschef) ska tillsättas. Ett första telefonmöte planeras i början av juni.
Expertgruppen beslutar att Mia Oldenburg deltar från expertgruppen.
f.

Förslag till skrivelse till Danske Bank
Det finns nu ett förslag till skrivelse till Danske Bank om problemet för de utländska
studenterna.

5. HD-domen – Återkallande av del av studieavgift
Ann C reflekterar över domen och menar att det finns tre aspekter på problemet
nämligen kopplingen till studieadministration, kommunikation internationalisering och
kvalitetsarbetet. Gruppen diskuterar dess konsekvenser. Diskuteras huruvida
expertgruppen borde ta fram ett förslag till en mall på hur ett avtal skulle kunna se ut
samt att ge förslag på hur informationen skulle kunna se ut till avgiftsstudenterna om vad
som gäller.
Expertgruppen enas om att den studieadministrativa gruppen borde få ett uppdrag från
SUHF där gruppen får titta på konsekvenserna av HD-domen. Expertgruppen avvaktar
styrelsens diskussioner om frågan.
6. Hantering i Ladok av uppgifter för skyddsvärda personer - förtydligande
Mauritz D går igenom det reviderade underlaget. Gruppen beslutar att anta dokumentet
efter några små språkiga justeringar. Frågan lyftes också hur vi kan gå vidare och i så fall
vem/vilka som kan utreda fortsättningen då det gäller Alias. Gruppen föreslår att en
ensamutredare tillsätts och att uppdraget skall vara klart i januari 2019 och då
presenteras för expertgruppen på deras januarimöte 2019. Marie Eslon återkommer med
förslag på namn och ett förtydligande av uppdraget diskuteras då tillsammans med
Jörgen och den som tar på sig uppdraget.
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7. Fler vägar till kunskap- en högskola för livslångt lärande
Jörgen Tholin informerar om att utbildningsutskottet röstat ja och debatt samt beslut
sker i riksdagen den 30 maj. Förordningsändringar samt beslut kan förväntas före
sommaren.

Länk till utbildningsutskottets betänkande:
https://data.riksdagen.se/fil/B5D27E72-9D7C-4087-98CD-5A501BFEDA98

8. Beställd utbildning
Yasmine Lundqvist inleder och berättar att utkastet till skrivelse till
utbildningsdepartementet också skall diskuteras på mötet med
internationaliseringsgruppen den 7 juni. Linda vill ha input till den skrivelse som SUHF
tänker skicka in. Gruppen diskuterar utkastet och ger följande feedback:
- Tydliggöra om det gäller två svenska lärosäten alternativt ett svenskt och ett
utländskt lärosäte.
- att deras deltagande i utbildning och deras studieresultat dokumenteras i
studieregistret vid det utförande lärosätet. Ersätter då att deras närvaro och
prestationer primärt ska bokföras vid det utförande lärosätet

9. Ny ordförande för samordningsgruppen för högskoleprovet
Expertgruppen beslutar att Tarmo Haavisto, Lunds universitet, blir ny ordförande för
samordningsgruppen för högskoleprovet fr o m 1 november. Mandatperioden är på 2 år.
10. Krav i svenska, engelska och matematik för sökande med gymnasiebetyg från Finland
och Åland.
Marie Eslon berättar att frågan om behörighet i krav på svenska ,engelska och matematik
från gymnasial yrkesutbildning från Finland och Åland har diskuterats i NBA då kraven är
lägre än för svenska studenter. Expertgruppen konstaterar att det nog inte är så mycket
att göra åt det hela för tillfället.

11. Nya ledamöter i NBA
Expertgruppen beslutar att Katarina Forssner, Uppsala universitet, väljs till vice
ordförande, att till nya ledamöter väljs Jaana Winman, Högskolan i Väst, samt Björn
Öhgren, Mittuniversitetet, samt att Elisabeth Permvall, Linköpings universitet, ingår
som adjungerad jurist.

12. Rapporter från andra grupper
a. Högskoleprovsgruppen
Peder Tjäderborn berättade att diskussioner förs med SUHF om en
funktonsbrevlåda där lärosätenas ansvariga kan skicka in frågor. Linda har i uppdrag
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att utreda hur det praktiskt kan utföras. En ledamot har slutat i gruppen men ingen
ersättare utses då nuvarande mandatperiod går ut sista oktober.
b. NBA
Marie Eslon berättar att de haft ett möte där diskussioner om översättning av
dokument förts. Det är ett ärende som kommer upp på nästa expertgruppsmöte.
VO ska rigga mer för Tillgodoräknande.
c. Samverkansgruppen SUHF-UHR
Jörgen berättade om mötet. Frågor som diskuterades var bl a domen mot
Mälardalens högskola, förvaltningsplan och budget för NyA, BankID för utländska
studenter och Alias. Karin Röding deltog för första gången på mötet.

13. Övriga frågor
a. Urval i den internationella omgången
UHR kommer att gå ut och fråga lärosätena om hur många urval som behövs. Det
gäller för hösten 2019 och UHR måste bestämma detta i mitten av september.

14. Avslutning
Jörgen avslutade mötet och tackade särskilt Yasmine för det goda arbete som hon gjort
som vikarierade verkställande ledamot.
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