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1. Lärosätenas gemensamma röst
– en arena för samverkan i högskolefrågor

2. Expertgruppen för studieadministrativa frågor
– vårt uppdrag och aktuella frågor

3. Samordnad antagning till högre utbildning i Sverige 
– det nya Antagningsrådet (UHR-SUHF)

4. Frågor? Synpunkter? Kommentarer? Dialog!



1. Lärosätenas gemensamma röst
– en arena för samverkan i högskolefrågor



Lärosätenas gemensamma röst

• 37 universitet och högskolor 
är medlemmar

• Tillvaratar lärosätenas 
intressen utåt

• Verkar inåt i frågor där 
samordning behövs 

• Har motsvarigheter i alla 
europeiska/världens länder



En arena för samverkan i högskolefrågor

• Den grundläggande utbildningen
• Forskarutbildningen och forskningen
• Högskolan som organisation
• Samverkan mellan högskolan och samhälle
• Arbetsfördelning mellan lärosätena
• Resurser för universitet och högskolor
• Internationell samverkan

– genom European University Association (EUA), det Nordiska 
universitetssamarbetet (NUS) och International Association of
Universities (IAU).



Förbundsförsamlingen 

• Rektor och förvaltningschef från varje lärosäte
• Möts två gånger per år



Styrelse och presidium

• Styrelsen bereder alla frågor till 
förbundsförsamlingen och beslutar i löpande frågor.
– Sju rektorer, en förvaltningschef, möts åtta gånger per år.
– Styrelsens presidium möts varje vecka.

Astrid Söderbergh Widding SU Stefan Bengtsson Chalmers Marita Hilliges
Ordförande Vice ordförande Generalsekreterare



Expertgrupper och arbetsgrupper 

• Inom SUHF pågår ständigt arbete kring angelägna frågor i 
permanenta expertgrupper eller temporära arbetsgrupper 
med sakkunniga från universitet och högskolor.

• Grupperna ges uppdrag inom sina områden, att
ta fram förslag, bereda ärenden eller vara rådgivande.
– Expertgrupper för arbetsgivarfrågor, arkiv- och informationshantering, 

fastighetsfrågor, internationaliseringsfrågor, kvalitetsfrågor, 
redovisning,  samverkan, samt studieadministrativa frågor.

– Arbetsgrupper för bl.a. etikfrågor/ oredlighetsfrågor/ god 
forskningssed, forskningsdata, flyktingfrågor, högskolepedagogik och 
lärande, lärarutbildning, samordning av öppen vetenskap, samt 
säkerhetsfrågor.

• SUHF driver även högre ledarskapsprogram för akademin.



2. Expertgruppen för
studieadministrativa frågor

– vårt uppdrag och aktuella frågor



Expertgruppen för studieadministrativa frågor
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Vårt uppdrag och aktuella frågor 2018-2019

• Expertgruppen bereder och hanterar
studieadministrativa frågor och regelfrågor
för tillträde till högskoleutbildning
och utfärdande av examina.
– Ger SUHF:s styrelse underlag till remissvar och 

rekommendationer. Ger förslag på aktiviteter för att ta 
reda på sektorns inställning i olika frågor, samt verkar 
främjande i dessa frågor.

– Bidrar till SUHF:s verksamhet för att möta framtidens 
utmaningar och ha handlingsberedskap för förslag från 
politiken eller myndigheter.



Internationella studenter, och en del annat…

• SUHF:s rekommendationer – ett pågående arbete
– Hantering av avgiftsskyldiga studenter
– Antal urval i internationella antagningsomgångar

• Situationen för internationella studenter
– Svårt öppna bankkonto (Danske Bank och Bankföreningen)
– Bedömning av studieavsikt för uppehållstillstånd (MiV)

• Politiska förslag, utredningar och 
författningsändringar – kontakter och remissvar
– Exempelvis om ändringar i tillträdessystemet, validering av 

reell kompetens, gymnasieskolan och betygen, Brexit, 
internationalisering, åtgärder mot fusk på högskoleprovet



Vidareutveckling av processer och rättspraxis

• Processer, system och regler – samtal och skrivelser
– Förutbildningspoäng (Ladok och UHR)
– GDPR-frågor, t.ex. studenters adresser (Ladok)
– Beställd utbildning (Utbildningsdepartementet)
– Redovisning av MOOC (Utbildningsdepartementet)
– Redovisning av Erasmusmobilitet (UHR)
– Brexit: beredskapsplanering (Utbildningsdepartementet)

• Rättslig praxis och prejudicerande beslut
– Fusk på högskoleprovet och återkallande av antagning 
– Domen i Högsta domstolen mot Mälardalens högskola
– Dialog med UKÄ om nya vägledningar, tillsynsbesök och nya 

förvaltningslagen
– Dialog med ÖNH om vissa beslut



Antagningsprocessen, ett samarbete med UHR

• Samordnad antagning till högre utbildning i Sverige
– Lärosätena ansvarar för egen rekrytering och antagning
– UHR levererar systemstöd och antagningsservice

• Organisation för samverkan SUHF och UHR.
– Samordningsgruppen för högskoleprovet
– Nationella bedömargruppen för antagningsfrågor
– Antagningsrådet (startar hösten 2019)

• Organisation för hantering av akuta frågor
– ”Ordförande och verkställande ledamot utgör, med stöd av 

SUHF:s kansli, arbetsutskott som snabbt kan agera och 
råda SUHF:s styrelse i akuta frågor och bistå i 
överläggningar med exempelvis UHR.”



3. Samordnad antagning
till högre utbildning i Sverige

– det nya Antagningsrådet (UHR+SUHF)



Antagningsrådet – startar hösten 2019 

• Ersätter förvaltningsrådet och produktionsrådet.
• Ska bistå UHR med samlad expertis och kunskap om 

den samordnade antagningen.
• Ska vara UHR:s rådgivande organ för:

– övergripande planer för utveckling och lansering av NyA
– hur gemensamma verksamhetsprocesser bör utformas, 

samt
– hur UHR kan stödja lärosätena i antagningsprocessen på 

bästa möjliga sätt.

• En nationell strategi för samordnad antagning?



Samordning av samordnad antagning



Antagningsrådets sammansättning
Utsedda av UHR
Kerstin Alverholt, UHR
Rasmus Lilja, UHR
Andreas Sandberg, UHR
Antonella Vukoje, UHR

Sekreterare/handläggare
Sophia Hansson Ridman, UHR
Jan Kickert, UHR

Utsedda av SUHF
Christopher Sönnerbrandt, KI
ordförande
Kajsa Beckman, KTH 
Klara Ekholm, GU 
Lotta Garvill, ORU
Joakim Hall, LU
Peder Tjäderborn, UMU
Jenny Welander, BTH



Arbetsgång och kommunikation

• Arbetsutskott
– Christopher, Sophia, Janne

• Beredningsgrupp
– Kerstin, Rasmus, Andreas, Antonella

• Antagningsrådet

• UHR sprider information om arbetet.
• Vi vill vara öppna: Frågor på agendan?

Ställningstaganden? Dialog!



Till sist: Expertgruppens agenda i höst 2019
• Studieadministration för forskarutbildning

– igår, idag och imorgon?
• Hantering av studenter med skyddade personuppgifter?
• Vägledning för information till betalande studenter?
• Samordning av terminstider – varför och hur? 
• Svar på remiss om kontroller vid högskoleprovet?
• Får högskolepoäng återkallas när antagning återkallas?
• Får kurs från behörighetsgivande examen tas med i examen? 
• Får oavslutad kurs från annat lärosäte tas med i examen?
• Koder för att beskriva kursers placering i utbildningssystemet? 
• Brexit: ett avtalslöst scenario blir verklighet den 30 oktober?
• SUHF position paper för samordnad antagning?



4. Frågor? Synpunkter?
Kommentarer?

Dialog!
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