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Sveriges Universitets-      2020-02-27 

och högskoleförbund      

 

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor möte den 23 januari 2020 

Deltagare:  

Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande 

Maria (Maya) Wikse, internationell samordnare vid Stockholms Universitet, verkställande ledamot 

Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet   

Linn Svärd, utsedd av SFS, Lunds universitets studentkår 

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet (via länk) 

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan 

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Christina Murray, rektors rådgivare int. frågor, Kungliga Tekniska högskolan 

Eva-Lisa Ahnström, rådgivare, BTH (via länk) 

Christopher Sönnerbrandt, KI, verkställande ledamot i den studieadministrativa expertgruppen 

 

Förhinder: 

Lars Ågren, förvaltningsdirektör, Handelshögskolan 

 

Gäster: 

Inga gäster vid detta möte. 

 

1. Välkommen 
Agneta Marell hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  
Alla deltagare presenterade sig. 
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.  
 

4. Uppdraget 
Expertgruppen diskuterade uppdraget och konstaterade att det känns lagom brett och öppet 

formulerat. Grupperingar som ledamöter anser det viktigt att hålla kontakt med diskuterades. 

Teman att följa:  
EU politiken: Utformning av det nya EU-programmet Horizon Europe, Europauniversitet, nya Erasmus 

programmet och Brexit, Internationaliseringsutredningens förslag – hur går det?, Svåra 

länder/ansvarsfull internationalisering, Internationalisering och hållbarhet, Hur ser våra avtal ut med 

internationella agenter för studentrekrytering. 

 

5. Nuvarande nätverk och representation 
Ledamöterna redovisade vilka grupperingar de ingår i. 
Expertgruppens arbete med kartläggningen av svenska lärosätens närvaro i Bryssel och deltagande i 
EU-relaterade nätverk togs upp. 
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6. Formas 
Forskningsrådet Formas har kontaktat SUHF angående en mobilitetsutlysning för forskare tidigt i 
karriären. Formas har påbörjat ett arbete med att utveckla ett mobilitetsstöd och vill prata med olika 
intressenter på området för att få viktiga inspel för det fortsatta arbetet. Expertgruppen deltar med 
en person i ett möte om detta på Formas den 13 februari.  
 

7. Pilotprojekt med Migrationsverket  
Expertgruppens representant informerade om de diskussioner som har förts mellan SUHF, UHR och 
Migrationsverket gällande möjligheten att underlätta processen för uppehållstillstånd. 
Diskussionerna har lett fram till ett större pilotprojekt.  

 

8. Rapport från möte med Utbildningsdepartementet och Migrationsverket 
SUHF deltog med en person i ett möte som Utrikesdepartementet kallade till före årsskiftet med 
anledning av en stor ökning av antalet ansökningar till svenska mastersprogram (till hösttermin 2020) 
från flera länder utanför EU. Orsakerna till ökningen diskuterades. 
 

9. Rapport från andra expertgrupper och möten 
Ledamöterna rapporterade från följande grupperingar: 
Forum för internationalisering  
UHR:s rektorsråd  
Migrationsverket 
Expertgrupen för studieadministrativa frågor 
Stints refgrupp  
GD-föreningen 
Regeringens innovations- och forskningsråd 
 

10. Övriga frågor 
- Mötesdatum. Expertgruppen enades om att tre fysiska möte per termin är lagom. Vid dessa 

möten försöker samtliga ledamöter närvara fysiskt, inte minst för att inbjuda gäster ska 
kunna tas emot på ett bra sätt. Behövs det extramöten så kan sådana ordnas via Zoom. 
 
Följande mötestider bokades in för 2020: 

• 11 mars kl 8:30 – 12:00 

• 18 maj kl 10:00 – 14:00  

• 2 september kl 13:00 – 16:00 

• 26 oktober kl 13:00 – 16:00 

• 11 december kl 9:00 – 12:00 
Mötena äger rum på SUHF:s kansli. 
 

- Kartläggning EU-nätverk. Ett utskick till lärosätena är på gång. 
 

- Magna Charta. I september 2020 kommer det reviderade Magna Charta-dokumenten att 
undertecknas. Revideringarna ligger i ett nytt appendix. Inga stora diskussioner har förts 
nationellt. Ledamöterna tittar på frågan till nästa möte då frågan tas upp igen. 

 

11. Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 


