Sveriges Universitetsoch högskoleförbund

justerad 2020-03-30

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
Mötet ägde rum den 5 februari 2020 i SUHF:s lokaler på Riddarholmen, Stockholm.

Närvarande ledamöter/adjungerade:
Ann Cederberg, förvaltningschef, Högskolan i Kristianstad
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, verkställande ledamot
Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet
Brita Lundh, chef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad
Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef Universitets- och högskolerådet
Tarmo Haavisto, Lunds universitet, deltar som ordförande i Samordningsgruppen för
högskoleprovet
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet
Mia Oldenburg, chef Studentavdelningen, Luleå tekniska universitet
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet
Christina Murray, Internationell strateg vid Kungl. tekniska högskolan, adjungerad ledamot utsedd
av expertgruppen för internationaliseringsfrågor
Marie Eslon, Linköpings universitet, deltar som ordförande i nationella bedömningsgruppen för
antagning (NBA)
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli
Frånvarande ledamöter:
Övriga deltagare:
Andreas Sandberg, Universitets- och högskolerådet (punkt 7)
Markus Filipsson, Migrationsverket (punkt 7)
1. Välkommen
Ordförande hälsade alla välkomna.
2. Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
3. Justeringsperson
Susanne utsågs till mötets justeringsperson. Stående justeringsperson under innevarande
mandatperiod är Brita.
4. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
5. Meddelanden och information.
a) Linda meddelade att SUHF:s styrelse den 18 december 2019 beslutade om förlängning av
expertgruppens innevarande mandatperiod fram till den sista juni 2020. Expertgruppen ska i
slutet av mandatperioden lämna in avrapportering till styrelsen.
b) Framställan har skickats in från SUHF och UHR till Socialdepartementet om direktåtkomst till
HoSP-registret. Christopher meddelade efter kontakt med Socialstyrelsen att ärendet är under
beredande.
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c) Linda berättade att expertgruppens arbete med anledning av domen i Högsta domstolen mot
Mälardalens högskola resulterade i en rapportering till SUHF:s presidium som därefter lämnade
rapporten vidare till styrelsen. I rapporten redovisas vad expertgruppen har kommit fram till vad
gäller behov av åtgärder vid lärosätena med anledning av domen. Utredningen bifogas.
SUHF:s styrelse behandlade rapporten den 18 december 2019. Ur styrelsens protokoll:
§ 7 Domen mot Mälardalens högskola
Linda Gerén redogjorde för den utredning som expertgruppen för studieadministrativa
frågor har genomfört med anledning av domen mot Mälardalens högskola gällande
återbetalning av studieavgift. Expertgruppen har tagit fram förslag på vilken information
lärosätena i förväg kan ge avgiftsskyldiga studenter gällande studieavgiften. Styrelsen
diskuterade utredningen och förslagen tillsammans med Paul Petersson.
Styrelsen beslutade att ställa sig bakom expertgruppens råd till lärosätena. Råden kommer
att publiceras på expertgruppens hemsida. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att gå vidare i
frågan om att föreslå en ändring i Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och
studieavgift vid universitet och högskolor.
6. Ärenden till kommande möte
Christopher redogjorde för ärenden under beredning som kommer lyftas på kommande möten.
a) SUHF:s svar på remiss av departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre. Mia har
hört med flera lärosäten. Alla är positiva men enstaka synpunkter/frågor har lyfts. Mia fick
expertgruppens uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar.
b) Oavslutade kurser från annat lärosäte i examen. Brita och Jerker arbetar med detta. Troligen
får expertgruppen en rapportering vid nästa möte. Frågan är under bevakning.
c) Får kurser som ingår i behörighetsgivande examen tas med i examen? Christopher bevakar
frågan men den har just nu låg prioritet.
d) Regelverket för antagning till utbildning på forskarnivå. Tas upp i samband med konferensen
(punkt 8).
e) Tidplan för samråd om nya överenskommelser. Samverkansgruppen SUHF – UHR har gett AU
för expertgruppen i uppdrag att tillsammans med UHR ta fram en tidplan. Susanne berättade
att UHR vill ha en referensgrupp i arbetet samt att från UHR:s sida kommer Helen Säll
Mattsson att hantera frågan. AU för expertgruppen tar kontakt med Helen Säll Mattsson.
Frågan ska även lyftas i SUHF:s presidium. Arbetet bör göras klart under våren så att avtalen
kan skickas ut under hösten.
7. Vissa frågor om rekrytering och antagning av avgiftsskyldiga studenter som har aktualiserats
inom processen för uppehållstillstånd
Tina rapporterade från ett möte den 12 december 2019 på regeringskansliet om
uppehållstillståndsprocessen för studenter, asylärenden, ambassadernas iakttagelser och
synpunkter, mm. Andreas Sandberg, UHR, och Markus Filipsson, Migrationsverket,
kompletterade med ytterligare information. Även SUHF:s expertgrupp för
internationaliseringsfrågor har behandlat frågan.
8. SUHF konferens om (studie)administration av forskarutbildning hösten 2020
Lotten presenterade ett utkast till en konferens om forskarutbildning. Syftet är att diskutera,
både övergripande och på en konkret nivå, effekterna av att forskarutbildningen är en hybrid
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som befinner sig i gränslandet mellan utbildning och forskning. Doktoranderna befinner sig i
gränslandet mellan student och anställd. Hur kan vi tillsammans se till att forskarutbildningen
utvecklas? Konferensen ska mynna ut i en ökad förståelse för forskarutbildningens utmaningar.
Eventuellt skulle den också kunna mynna ut i en översyn av regelverket för
forskarutbildningen.
Expertgruppen diskuterade och kommenterade. Lotten utsågs av expertgruppen att fortsätta
arbeta med konferensen tillsammans med bland annat SUHF:s expertgrupp för
arbetsgivarfrågor. Marita Hilliges har även stämt av med Anders Söderholm, och UKÄ är också
intresserade av att vara delaktiga i konferensen.
9. Validering av reell kompetens i högskolan
Marie redogjorde för viktiga delar i Valideringsdelegationens slutbetänkande samt i det som
diskuterats vid den nationella valideringskonferensen i Växjö i januari 2020. Marie
rapporterade även om det arbete som NBA gör inom området. Tarmo redogjorde för vad
SUHF, genom expertgruppen, tidigare har gjort i frågan. Det nya behörighetsprovet (för
grundläggande behörighet) som UHR har fått i uppdrag att utarbeta kan också ha en roll i
detta. Expertgruppen fortsätter följa frågan. Den ska tas upp igen på kommande möte.
10. Nomineringar till olika grupper
a) NBA
Marie berättade att det behövs en ny ledamot. Marie har i samråd med expertgruppens AU
tittat på tidigare nomineringar och föreslår Carina Hult, KaU. Expertgruppen stöder förslaget.
b) Tillträdesrådet
Mandatperioden för tre ledamöter går ut den 30 april 2020. Jerker fick i uppdrag att
tillsammans med Linda (och Tuula Kuosmanen, UHR) bereda frågan vidare.
c) HP-gruppen
Gruppens mandatperiod tar slut den 31 oktober 2020. Beredningen av en ny mandatperiod
ska göras till sommaren i samband med arbetet inför en ny mandatperiod för expertgruppen.
d) UHR referensgrupp för sökandekommunikation
UHR har beslutat att tillsätta en referensgrupp för sökandekommunikation. SUHF har fått
frågan om att nominera 6 personer med viss önskad profil. Expertgruppen diskuterade vikten
av att en av personerna har kompetens kring rekrytering av internationella studenter samt
att avstämning sker med AU i expertgruppen för internationaliseringsfrågor i detta fall.
Kompetens i frågor om funktionsvariation togs också upp. Expertgruppen gav Christopher i
uppdrag att tillsammans med UHR bereda frågan vidare.
11. UKÄ:s utkast till framställan om ändring av förordning (1993:1153)
Christopher berättade att UKÄ, efter besök på föregående expertgruppsmöte, har delat en pm,
Hemställan till regeringen om behov av ändringar i förordning (1993:1153), med
expertgruppen. AU har skrivit ett utkast till svar där specifika frågor kommenteras och där
vissa andra frågor ställs. Expertgruppen ställde sig bakom förslaget till svar till UKÄ med några
justeringar.
12. Ladokkonsortiet, fråga till SUHF om beslutsordning för vissa frågor
Christopher informerade om den fråga som inkommit till SUHF från Ladokkonsortiet.
Expertgruppen diskuterade frågan. Expertgruppen ser positivt på Ladokkonsortiets förslag till
beslutsordning att SUHF ska ha möjlighet att yttra sig i beredningen om konsortiet skulle lyfta
förslag om att inrätta en ny utbildningsform i Ladok. Expertgruppen kommer i varje sådant fall
uttala sig med utgångspunkt i gällande regelverk och de aspekter som expertgruppen i den
konkreta frågan för övrigt finner relevanta. Christopher återkopplar till Ladok.
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13. Förutbildningspoäng i Ladok och NyA
Christopher redogjorde för frågan där inget har hänt på länge. SUHF har under våren 2019 skrivit
till UHR och Ladokkonsortiet med fråga om hur redovisning av behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildning ska hanteras i systemen och vilka följder det får. Utifrån
resultatet av den översynen kan sedan SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor ta
ställning till om det är aktuellt att föreslå en ny rekommendation. Susanne följer upp vad som
skett inom UHR. En arbetsgrupp är utsedd av UHR och Ladokonsortiet tillsammans, som ska
återkoppla arbetet till SUHF. Frågan tas upp igen på nästa möte med expertgruppen.
14. Koder för att beskriva kursers placering i utbildningssystemet
Jerker återrapporterade (PM) uppdraget om förtydligande av fördjupningsbeteckningar och
presenterade sitt förslag till en ny, kort och kompletterande kommentar i förtydligandet (2016)
till rekommendation för att underlätta studenters rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige
(2008):
Fördjupningskoderna G1F, G2F och A1F avser enligt rekommendationen kurser som
har förkunskapskrav som inbegriper kurser på grundnivå (G1F och G2F) respektive
avancerad nivå (A1F). Här bör förtydligas att det endast är när fördjupningskraven
innehåller tidigare studier i huvudområdet som dessa fördjupningskoder (**F) är
avsedda att användas.
Expertgruppen diskuterade saken, justerade och ställde sig enhälligt bakom förslaget. Jerker fick
i uppdrag att ta fram en reviderad version av rekommendationen (2008) genom att samtliga
kommentarer (från 2016 och 2020) ska redigeras samman i en helt ny bilaga 2 som läggs till sist i
dokumentet och därmed ersätter den äldre kommentaren (2016) som tas bort. Frågan ska följas
upp vid kommande möte.
15. Rapporter från andra grupper
a. Samverkansgruppen SUHF - UHR
Inget möte har ägt rum sedan förra expertgruppsmötet. Till nästa möte i Samverkansgruppen
ska bl.a. följande frågor lyftas:
- Behörighetsprovet och validering
- Fortsatt arbete med forskarutbildningskonferensen
- Uppehållstillståndsfrågan
b. Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)
Marie rapporterade från NBA där man bland annat behandlar frågor om engelskanivåer i
olika länder, SUHF:s rekommendation (19:3) och andra valideringsfrågor.
c. Samordningsgruppen för högskoleprovet (HP-gruppen)
Tarmo rapporterade från HP-gruppens möte den 23 januari. Man tog då upp
slutbetänkandet från utredningen om fusk på högskoleprovet och den kommande HPkonferensen som kommer att genomföras i Lund den 27-28 maj 2020. Även prov på
söndagar diskuterades.
d. Antagningsrådet
Christopher meddelade att antagningsrådet har nästa möte den 6 februari.
Antagningsrådet har genom en workshop med lärosätenas produktionsansvariga tagit fram
en kartläggning av vilka utmaningar och möjligheter man ser vad gäller de samordnade
antagningen på kort och lång sikt. Avsikten är att detta arbete ska lyftas vidare i
Antagningsrådets och lärosätenas dialog med UHR om prioriteringar för kommande år.
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e. Tillträdesrådet
Jerker rapporterade från Tillträdesrådets möte den 6 december 2019. Digitalisering av
högskoleprovet diskuterades under mötet – denna digitalisering kommer troligen att dröja.
Även yrkeslärarutbildningen diskuterades. Nästa möte äger rum i mitten av februari.
f.

Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp
Cilla meddelar att det inte har varit något möte på länge i denna gruppering. Nästa möte äger
rum den 28 april.

g. Expertgruppen för internationaliseringsfrågor
Tina rapporterade från det första mötet i den nyutsedda expertgruppen för
internationaliseringsfrågor. Ny ordförande är Agneta Marell, rektor vid Jönköping University,
och uppdraget är något förändrat sedan föregående mandatperiod, se
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/.
h. Forum för internationalisering
Inget möte att rapportera från eftersom det planerade mötet den 20 november ställdes in.
i.

SFS
Ingen rapportering. SFS har ännu inte utsett ny representant, platsen är vakant.

j.

Förvaltningschefernas nätverk
Lotten rapporterade från möte den 31 januari. Man utbytte under mötet erfarenheter från
olika grupper man deltar i.

16. Fusk i högskolan – vad händer sedan?
Tarmo berättade angående slutbetänkandet från Utredningen om fusk högskoleprovet att en
proposition kan komma till hösten 2020.
17. Anmälningsläget i Masters
Susanne berättade om antalet sökande i den nationella antagningsomgången till avancerad nivå
riktad till internationella sökande MASTER2020. Antalet sökande har ökat med ca 20 % sedan
föregående år. Flera länder har ökat stort – tex Ghana och Nigeria. De sökande har meriter från
174 olika länder!
18. Övriga frågor
a) Plussning. Cilla informerade om att frågan har väckts till liv och för närvarande diskuteras på
Uppsala universitet.
b) Rättssäker examination. Brita informerade om UKÄ:s uppdaterade vägledning om rättssäker
information. Skriften är omfattande. Se https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/202001-17-ny-upplaga-av-rattssaker-examination.html
c) Anmälan om jäv. Brita meddelade att Högskolan i Halmstad har fått en anmälan om jäv.
Anmälan har avslagits och nu överklagats till förvaltningsrätten i enlighet med nya
förvaltningslagen. Ytterligare information kommer.
19. Kommande möten
Expertgruppen påmindes om kommande möten under våren 2020
• 1 april kl 10.00 - 15.00 Nytt datum 31 mars kl 10.00 – 15.30 (deltagande via Zoom
kommer att erbjudas)
• 14 maj kl 9.30 - 12.30.
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20. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Justerad av
Ann Cederberg

Linda Gerén

Christopher Sönnerbrandt

Brita Lundh

Susanne Wadsborn Taube
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