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Sveriges Universitets-           2020-01-30 
och högskoleförbund       
 
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
Christopher Sönnerbrandt, verkställande ledamot 
 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
Tid: onsdag den 5 februari 2020, kl 10:00-15:00 
Plats: SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm 
Kallade: Expertgruppens ledamöter 
Inbjudna gäster: Markus Filipsson, Migrationsverket (p.7), Andreas Sandberg, UHR (p.7)  
 

Dagordningen är sänd till expertgruppens ledamöter och inbjudna gäster. Den publiceras även på SUHF:s 
webbsida: https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/    
  
 
Dagordning (förslag): 

Ärende Kommentar Klockslag/ 
ärendetyp 

Föredragande Bilaga 

1. Välkommen! 
 

Ordförande öppnar mötet. 
 
 

kl. 10:00 Ann 
Cederberg 

- 

2. Dagordning Dagordningen justeras. 
 
 

Beslut Ann 
Cederberg 

- 

3. Justeringsperson Val av mötets justeringsperson. 
 
 

Beslut Ann 
Cederberg 

- 

4. Föregående 
minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar. 
 
 

Information Linda Gerén Bil.p.4 

5. Meddelanden och 
information 

 

a) Styrelsebeslut om 
expertgruppens mandatperiod 
och rapportering. 
 

b) Framställan från SUHF och UHR 
till Socialdepartementet om 
direktåtkomst till HoSP-registret.  
 

c) Återrapportering till SUHF:s 
styrelse om uppdraget att se över 
behov av åtgärder med anledning 
av domen i HD mot MdH 
 

Information Linda Gerén  

- 
 
 
 
- 
 
 
 
Läggs på 
bordet 

  

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
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6. Ärenden till 
kommande möte 

Anmälan av ärenden under beredning 
som planeras lyftas på kommande möten. 
  

a) SUHF svar på remiss av 
departementspromemorian 
Bättre studiestöd till äldre. 
https://www.regeringen.se/remisser/201
9/12/remiss-av-battre-studiestod-till-
aldre/ 
  

b) Oavslutade kurser från annat 
lärosäte i examen 
 

c) Får kurser som ingår i 
behörighetsgivande examen tas 
med i examen? 
 

d) Regelverket för antagning till 
utbildning på forskarnivå 
 

e) Tidplan för samråd om nya 
överenskommelser mellan UHR 
och lärosätena, etc. 
 

Information Christopher 
Sönnerbrandt  

 
 
 

Se webb-
länk 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

7. Vissa frågor om 
rekrytering och 
antagning av 
avgiftsskyldiga 
studenter som har 
aktualiserats inom 
processen för 
uppehållstillstånd 

Markus Filipsson, Migrationsverket och 
Andreas Sandberg UHR (gäster) 

Rapportering från möte den 12 december 
2019 på Regeringskansliet om 
uppehållstillståndsprocessen för 
studenter, asylärenden, ambassadernas 
iakttagelser och synpunkter m.m., med 
representanter från tre departement 
(utrikes, näring och justitie), 
ambassadörer, SI, UHR, MiV och SUHF. 

Sammanfattning av diskussion förd vid 
möte med SUHF:s expertgrupp för 
internationaliseringsfrågor den 23 januari 
2020. 

Sammanfattning av diskussion förd vid 
möte med samtliga lärosätens SA-chefer, 
MiV och UHR den 4 februari 2020. 

Ev. medskick i frågan från SUHF:s 
presidium eller styrelse? 
 
Diskussion om tänkbara åtgärder av SUHF: 

1. MiV önskar att varje lärosäte 
uppger sista ankomstdag för sina 
utbildningar. Definitionen bör 
vara enligt den standard som 
utarbetats i piloten (MiV-SUHF): 
För sent att komma = Sista datum 
för att påbörja studierna har 
passerat. 
 

kl. 10.30 
Diskussion / 
Beslut 

Tina Murray 

Markus 
Filipsson 

Andreas 
Sandberg 
 

- 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fremisser%2F2019%2F12%2Fremiss-av-battre-studiestod-till-aldre%2F&data=02%7C01%7Cchristopher.sonnerbrandt%40ki.se%7Cbbc7b6cf79a64d88594f08d7a0d166f2%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637154693567187692&sdata=cIe6NUePaiytyBEtSNyHJTZns2TdC0cf3Xo3ht46FHM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fremisser%2F2019%2F12%2Fremiss-av-battre-studiestod-till-aldre%2F&data=02%7C01%7Cchristopher.sonnerbrandt%40ki.se%7Cbbc7b6cf79a64d88594f08d7a0d166f2%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637154693567187692&sdata=cIe6NUePaiytyBEtSNyHJTZns2TdC0cf3Xo3ht46FHM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fremisser%2F2019%2F12%2Fremiss-av-battre-studiestod-till-aldre%2F&data=02%7C01%7Cchristopher.sonnerbrandt%40ki.se%7Cbbc7b6cf79a64d88594f08d7a0d166f2%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637154693567187692&sdata=cIe6NUePaiytyBEtSNyHJTZns2TdC0cf3Xo3ht46FHM%3D&reserved=0
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2. Innebär den nya informationen 
att SUHF ser skäl att ändra 
rekommendationerna i 
bedömningshandboken avseende 
krav på engelska, så att 
exempelvis meriter från Pakistan 
(m.fl. länder?) bedöms på 
liknande vis som det SUHF (NBA) 
redan har beslutat för meriter 
från Bangladesh? 
 

3. Behöver SUHF:s medlemmar i 
något avseende se över 
inriktningen på utbildningsutbud 
och rekryteringsinsatser som 
riktar sig till personer från tredje 
land? Exempelvis frågor om 
samarbeten med s.k. agenter, 
äkthetskontroller av meriter, 
bedömningar av språkkunskaper 
(se fråga 2, ovan), samt även 
utbudet av kortare fristående 
kurser, förberedande kurser på 
engelska etc. 
 

4. Finns det anledning för SUHF att 
gå ut med en rekommendation 
till sina medlemmar om att 
minimera sen antagning av 
tredjelands-studenter?  
 

5. Andra frågor för SUHF att 
överväga lyfta i sammanhanget? 
 

8. SUHF-konferens om 
forskarutbildning 
hösten 2020 

Ett förslag till SUHF-konferens om 
forskarutbildning har tagits fram: 

Forskarutbildning – i gränslandet 

- I gränslandet mellan utbildning och 
forskning 

- I gränslandet mellan student och anställd 
 

Diskussion Lotten Glans 

Christopher 
Sönnerbrandt 

Bil.p.8. 

9. Validering av reell 
kompetens i 
högskolan 

Sammanfattning av förslag i 
Valideringsdelegationens betänkande. 

Rapportering från Valideringskonferens. 

SUHF:s presidium, om översynen av 
förbundets rekommendationer (2009:2) 
om reell kompetens och validering. 

Summering av vad som gjorts hittills. 

Diskussion om fortsatt arbete inom SUHF.  
 
 

Diskussion Marie Eslon 

Tarmo 
Haavisto 

Linda Géren 

 

Bil.p.9.a 
Bil.p.9.b 
samt 
webb-
länkar 
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Handlingar: 

Expertgruppen översyn 2016 
(minnesanteckning och rapport, 
Bil.p.9.a och Bil.p.9b) 

Expertgruppen den 6 februari 2019, p.9. 
(minnesanteckning) 
https://suhf.se/app/uploads/2019/05/190206-
Minnesanteckningar-Expertgruppen-för-
studieadministrativa-frågor_justerade.pdf 

SUHF Rek. 2009:2 
https://suhf.se/app/uploads/201907/REK-2009-2-
Reviderade-rekommendationer-om-bedömning-av-
reell-kompetens-för-grundläggande-behörighet.pdf 
SUHF Rek 2009:2 bilaga 
https://suhf.se/app/uploads/2019/07/REK-2009-2-
Bilaga_Valideringsrekommendationer_2003-10-
30_dnr-42-03.pdf 

Validering – för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande (SOU 2019:69) 
https://www.regeringen.se/48dc9b/contentassets/d
fe0be15844c46f38630f6a2fb847a4f/validering--for-
kompetensforsorjning-och-livslangt-larande-sou-
201969 

Validering i högskolan (SOU 2018:29) 
http://www.valideringsdelegation.se/wp-
content/uploads/2018/04/sou-2018_29-validering-i-
hgskolan-fr-tillgodorknande-och-livslngt-lrande-
webbversion.pdf 

Valideringskonferens i Växjö 27-28 januari 
2020 
http://www.valideringsdelegation.se/wp-
content/uploads/2019/11/inbjudan-till-nationell-
valideringskonferens-27-28-januari-2020.pdf 

10. Nomineringar till olika 
grupper 

a) NBA 
 

b) Tillträdesrådet 
 

c) Högskoleprovsgruppen 
 

d) (ny) UHR referensgrupp för 
sökandekommunikation 
 

Diskussion / 
beslut 

a) Marie Eslon 
 
b) Linda Géren 
 
c) Linda Géren 
 
d) Christopher 
Sönnerbrandt 

- 
 
- 
 
- 
 
Bil.p.10.d 

LUNCHPAUS Lunchsmörgås serveras. Anmäl önskemål 
om specialkost till linda.geren@suhf.se  

12:00 - - 

11. UKÄ:s utkast till 
framställan om 
ändring av förordning 
(1993:1153) 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och 
Statistikmyndigheten (ScB) arbetar med 
att ta fram ett underlag till regeringen 
som handlar om deras behov av stöd i 
författning för insamling och produktion 
av officiell statistik. Konkret handlar det 
om en framställan om ändring av 
Förordning (1993:1153) om redovisning av 
studier m.m. vid universitet och 
högskolor.  
 

Diskussion / 
beslut 

Christopher 
Sönnerbrandt 

Cilla Häggkvist 

Bil.p.11.a 
Bil.p.11.b 
Bil.p.11.c 

https://suhf.se/app/uploads/2019/05/190206-Minnesanteckningar-Expertgruppen-f%C3%B6r-studieadministrativa-fr%C3%A5gor_justerade.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/05/190206-Minnesanteckningar-Expertgruppen-f%C3%B6r-studieadministrativa-fr%C3%A5gor_justerade.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/05/190206-Minnesanteckningar-Expertgruppen-f%C3%B6r-studieadministrativa-fr%C3%A5gor_justerade.pdf
https://suhf.se/app/uploads/201907/REK-2009-2-Reviderade-rekommendationer-om-bed%C3%B6mning-av-reell-kompetens-f%C3%B6r-grundl%C3%A4ggande-beh%C3%B6righet.pdf
https://suhf.se/app/uploads/201907/REK-2009-2-Reviderade-rekommendationer-om-bed%C3%B6mning-av-reell-kompetens-f%C3%B6r-grundl%C3%A4ggande-beh%C3%B6righet.pdf
https://suhf.se/app/uploads/201907/REK-2009-2-Reviderade-rekommendationer-om-bed%C3%B6mning-av-reell-kompetens-f%C3%B6r-grundl%C3%A4ggande-beh%C3%B6righet.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/07/REK-2009-2-Bilaga_Valideringsrekommendationer_2003-10-30_dnr-42-03.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/07/REK-2009-2-Bilaga_Valideringsrekommendationer_2003-10-30_dnr-42-03.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/07/REK-2009-2-Bilaga_Valideringsrekommendationer_2003-10-30_dnr-42-03.pdf
https://www.regeringen.se/48dc9b/contentassets/dfe0be15844c46f38630f6a2fb847a4f/validering--for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande-sou-201969
https://www.regeringen.se/48dc9b/contentassets/dfe0be15844c46f38630f6a2fb847a4f/validering--for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande-sou-201969
https://www.regeringen.se/48dc9b/contentassets/dfe0be15844c46f38630f6a2fb847a4f/validering--for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande-sou-201969
https://www.regeringen.se/48dc9b/contentassets/dfe0be15844c46f38630f6a2fb847a4f/validering--for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande-sou-201969
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/04/sou-2018_29-validering-i-hgskolan-fr-tillgodorknande-och-livslngt-lrande-webbversion.pdf
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/04/sou-2018_29-validering-i-hgskolan-fr-tillgodorknande-och-livslngt-lrande-webbversion.pdf
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/04/sou-2018_29-validering-i-hgskolan-fr-tillgodorknande-och-livslngt-lrande-webbversion.pdf
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2018/04/sou-2018_29-validering-i-hgskolan-fr-tillgodorknande-och-livslngt-lrande-webbversion.pdf
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2019/11/inbjudan-till-nationell-valideringskonferens-27-28-januari-2020.pdf
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2019/11/inbjudan-till-nationell-valideringskonferens-27-28-januari-2020.pdf
http://www.valideringsdelegation.se/wp-content/uploads/2019/11/inbjudan-till-nationell-valideringskonferens-27-28-januari-2020.pdf
mailto:linda.geren@suhf.se
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Vid expertgruppens möte den 5 december 
2019 deltog representanter för UKÄ och 
lovade återkomma med delning av utkast 
till skrivelse. Expertgruppen ska diskutera 
deras utkast vid mötet den 5 februari och 
sedan återkoppla till UKÄ. 
 

12. Ladokkonsortiet, fråga 
till SUHF om 
beslutsordning för 
vissa frågor  

Ladokkonsortiet har inkommit med en 
skrivelse till SUHF med förslag till kriterier 
och beslutsordning för att skapa ny 
utbildningsform i Ladok 
 

Diskussion Christopher 
Sönnerbrandt 

Bil.p.12 

13. Förutbildningspoäng i 
Ladok och NyA 

Uppföljning av vad som skett i frågan 
sedan den behandlades i expertgruppen 
den 22 mars 2019, p.9. 
(minnesanteckning) 
https://suhf.se/app/uploads/2019/05/190322-
Minnesanteckning-Expertgruppen-f%C3%B6r-
studieadministrativa-fr%C3%A5gor_justerade.pdf 

Diskussion om fortsatt hantering. 
 

Diskussion Christopher 
Sönnerbrandt  

Bil.p.13 
samt 
webb-
länk 

14. Koder för att beskriva 
kursers placering i 
utbildningssystemet 

Förslag till ett ytterligare förtydligande om 
fördjupningsbeteckningarna  
(SUHF Rek. 08/025) 
https://suhf.se/app/uploads/2019/11/Förtydligande-
till-Rekommendationer-för-att-underlätta-
studenters-möjligheter-till-rörlighet-mellan-olika-
lärosäten-i-Sverige_december-2008_ny-bilaga_2010-
01-25.pdf 
 

Beslut Jerker Dahne Bil.p.14 
samt 
webb-
länk 

15. Rapporter från andra 
grupper 

Information om aktuella ärenden med 
bäring på expertgruppens ansvarsområde 

a) Samverkansgruppen SUHF-UHR 
 

b) NBA 
 

c) Högskoleprovsgruppen 
 

d) Antagningsrådet 
 

e) Tillträdesrådet 
 

f) Ladokkonsortiets 
verksamhetsplaneringsgrupp 

g) Expertgruppen för 
internationaliseringsfrågor 

h) Forum för internationalisering 
 

i) Sveriges förenade studentkårer 
 

j) Förvaltningschefernas nätverk 
och IT-chefernas nätverk 
 

Information 
 
 

 

 
a) Ann 
Cederberg 
b) Marie Eslon  
 
c) Tarmo 
Haavisto 
d) Christopher 
Sönnerbrandt 
e) Jerker 
Dahne 
f) Cilla 
Häggkvist  
g) Tina Murray  
 
h) Cilla 
Häggkvist 
i) vakant? 
 
j) Ann 
Cederberg 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

https://suhf.se/app/uploads/2019/05/190322-Minnesanteckning-Expertgruppen-f%C3%B6r-studieadministrativa-fr%C3%A5gor_justerade.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/05/190322-Minnesanteckning-Expertgruppen-f%C3%B6r-studieadministrativa-fr%C3%A5gor_justerade.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/05/190322-Minnesanteckning-Expertgruppen-f%C3%B6r-studieadministrativa-fr%C3%A5gor_justerade.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/11/F%C3%B6rtydligande-till-Rekommendationer-f%C3%B6r-att-underl%C3%A4tta-studenters-m%C3%B6jligheter-till-r%C3%B6rlighet-mellan-olika-l%C3%A4ros%C3%A4ten-i-Sverige_december-2008_ny-bilaga_2010-01-25.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/11/F%C3%B6rtydligande-till-Rekommendationer-f%C3%B6r-att-underl%C3%A4tta-studenters-m%C3%B6jligheter-till-r%C3%B6rlighet-mellan-olika-l%C3%A4ros%C3%A4ten-i-Sverige_december-2008_ny-bilaga_2010-01-25.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/11/F%C3%B6rtydligande-till-Rekommendationer-f%C3%B6r-att-underl%C3%A4tta-studenters-m%C3%B6jligheter-till-r%C3%B6rlighet-mellan-olika-l%C3%A4ros%C3%A4ten-i-Sverige_december-2008_ny-bilaga_2010-01-25.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/11/F%C3%B6rtydligande-till-Rekommendationer-f%C3%B6r-att-underl%C3%A4tta-studenters-m%C3%B6jligheter-till-r%C3%B6rlighet-mellan-olika-l%C3%A4ros%C3%A4ten-i-Sverige_december-2008_ny-bilaga_2010-01-25.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/11/F%C3%B6rtydligande-till-Rekommendationer-f%C3%B6r-att-underl%C3%A4tta-studenters-m%C3%B6jligheter-till-r%C3%B6rlighet-mellan-olika-l%C3%A4ros%C3%A4ten-i-Sverige_december-2008_ny-bilaga_2010-01-25.pdf
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16. Fusk vid antagning till 
högskoleutbildning 

Slutbetänkande av Utredningen om fusk 
vid högskoleprovet: Fusk vid antagning till 
högskoleutbildning – vad händer sen? 
(SOU 2019:50) 
https://www.regeringen.se/4ade20/contentassets/2
e19f52d41644d47a33848b34019d85b/fusk-vid-
antagning-till-hogskoleutbildning---vad-hander-sen-
sou-201950.pdf 
 

Information Tarmo 
Haavisto 

Se webb-
länk 

17. Anmälningsläget i 
Masters 
 
 

Information från UHR om anmälningsläget 
i Masters och produktionsläget för VO. 

Information  Susanne 
Wadsborn-
Taube 

- 

18. Övriga frågor 
 

a) Plussning  
 

b) ??? 
 

Information Cilla Häggkvist Bil.18.a 
 
- 

19. Kommande möten 
 

Expertgruppens planerade möten 2020. 
 
 

Information 
 

Linda Gerén - 

20. Avslutning Ordförande avslutar mötet. 
 
 

kl. 15:00 Ann 
Cederberg 

- 

 

https://www.regeringen.se/4ade20/contentassets/2e19f52d41644d47a33848b34019d85b/fusk-vid-antagning-till-hogskoleutbildning---vad-hander-sen-sou-201950.pdf
https://www.regeringen.se/4ade20/contentassets/2e19f52d41644d47a33848b34019d85b/fusk-vid-antagning-till-hogskoleutbildning---vad-hander-sen-sou-201950.pdf
https://www.regeringen.se/4ade20/contentassets/2e19f52d41644d47a33848b34019d85b/fusk-vid-antagning-till-hogskoleutbildning---vad-hander-sen-sou-201950.pdf
https://www.regeringen.se/4ade20/contentassets/2e19f52d41644d47a33848b34019d85b/fusk-vid-antagning-till-hogskoleutbildning---vad-hander-sen-sou-201950.pdf
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