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Sveriges Universitets-           2020-03-25 
och högskoleförbund       
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
Christopher Sönnerbrandt, verkställande ledamot 
 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
Tid: tisdag den 31 mars 2020, kl 9:45-15:30 
Plats: Zoom 
Kallade: Expertgruppens ledamöter 
Inbjudna gäster: Kajsa Beckman, KTH (p.2), Joacim Strömdal CSN (p.3), Matz-Ola Cajders, Ladokkonsortiet (p.3), 
Mauritz Danielsson Ladokkonsortiet (p.3), Katarina Jonsson Berglund, KTH  (p.3) 

Förhinder att delta anmäls före mötet till linda.geren@suhf.se och christopher.sonnerbrandt@ki.se  

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

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen av det nya 
coronaviruset genomförs mötet online. Sammanträdesdagen är också indelad i kortare tematiserade delmöten 
med varierande adjungerade gäster enligt nedan. För att kontrollera att ljud och bild fungerar för alla deltagare 
sker incheckning 15 minuter före delmötet startar. 

Dagordning (förslag): 
 

1. Inledning 
- kl. 10:00-10:30 (incheckning 09:45) 

a. Genomgång av dagen, mötesformalia 
i. Välkommen till expertgruppens nya ledamot: Matilda Strömberg, ordförande SFS  

ii. Godkännande av dagordningen 
iii. Justeringsperson 
iv. Föregående minnesanteckningar (skickas separat) 

b. Anmälan av fattade ordförandebeslut och andra akuta åtgärder vidtagna av SUHF m.a.a. det 
nya coronaviruset 

i. Samverkansgrupp samordnad antagning SUHF och UHR 
ii. Samverkansgrupp studiemedelsfrågor SUHF, CSN och Ladokkonsortiet 

iii. SUHF rekommendation om studieuppehåll p.g.a. arbete i sjukvården (den 24 mars) 
iv. SUHF (lärosätenas) svar på regeringskansliets begäran om att snabbt skala upp 

landets högskoleutbildningar, p.g.a. krisen i samhället 
v. Extrainsatta möten med Förbundsförsamlingen 17 april, 8 maj och 29 maj 

vi. SUHF samråd med SKR om VFU-frågor i lärarutbildningar 
c. Remissvar under beredning 

i. … (etc.) 
 

2. Kontinuitetshantering: Den samordnade antagningen inför höstterminen 2020 
- kl. 10:30-11:30 (incheckning 9:45, obs!) 
Adjungerad: Kajsa Beckman, KTH 

a. SUHF och UHR samverkansgrupp m.a.a. det nya coronaviruset 
i. Övergripande målsättning (se bifogad bild) 

ii. Lägesrapport 
b. UHR och SUHF möte med Utbildningsdepartementet den 25 mars 
c. Beredskap att bistå varandra vid tillfällig arbetsanhopning eller personalbrist 
d. Högskoleprovet 
e. BEDA och gymnasiebetygen sommaren 2020 
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f. TISUS, TOEFEL m.fl. prov 
g. Konstnärliga prov och andra lokala prov 
h. Ev. övriga frågor m.a.a. den samordnade antagningen sommaren 2020? 

 
3. Omställningen av lärosätenas undervisning och examination till nätbaserade 

former fr.o.m. den 18 mars 
- kl. 12:30-13:30 (incheckning 12:15) 
Adjungerade: Joacim Strömdal CSN, Matz-Ola Cajders, Ladokkonsortiet, Mauritz Danielsson 
Ladokkonsortiet, Katarina Jonsson Berglund, KTH 

a. Kursplanernas mål ska säkerställas men formerna för undervisning och examination får 
anpassas. UKÄ:s ställningstaganden m.a.a. det nya coronaviruset. 
https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/med-anledning-av-coronavirus.html  

b. Studenternas rätt till studiemedel – lägesrapport SUHF, CSN och Ladokkonsortiet 
samverkansgrupp (se minnesanteckning från gruppens möte den 20 mars) 

c. SUHF och Socialstyrelsen beredskap för smidigt utfärdande av examensbevis och legitimation 
för vårdyrken sommaren 2020 

d. Ev. övriga frågor m.a.a. omställningen av undervisning och examination till nätbaserade 
former? 
 

4. Avgiftsskyldiga studenter och migrationsfrågor, m.a.a. det nya coronaviruset 
- kl.13:45-14:45 (incheckning 13:30) 

a. Migrationsverket och regler för uppehållstillstånd (UT) m.a.a. det nya coronaviruset 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Coronaviruset.html  

i. Vilken beredskap har lärosätena för att hantera frågor om avgiftsskyldiga studenter 
som inte kan klara av laborativa och/eller praktiska moment i tid och som inte kan 
får UT beviljat annat än för heltidsstudier? 

b. Hantering av återbetalningskrav 
i. Hantering av eventuella återbetalningskrav från avgiftsbetalande studenter under 

vårterminen 2020 som kanske anser att de inte fick vad de betalade för? 
ii. Hur kommer lärosätena ställa sig till återbetalning av studieavgift vid förhinder p.g.a. 

coronapandemin, för att sökande från tredjeland ska ”våga” betala studieavgiften 
inför höstterminen 2020?  

c. Anstånd med studiestarten 
i. Bör förhinder p.g.a. coronapandemin anses vara särskilt skäl för anstånd med 

studiestarten?  
d. Ev. övriga frågor om internationella studenter m.a.a. det nya coronaviruset? 
e. Övriga frågor om avgiftsskyldiga studenter, som inte är konsekvens av det nya coronaviruset 

(i mån av tid) 
i. Start- och slutdatum för hela utbildningen behöver anges på antagningsbeskedet 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Studera-och-forska-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2020-01-01-
Nya-regler-for-studenter.html?utm_campaign=v_12_2020&utm_medium=email&utm_source=apsis  

ii. Kort lägesrapport om pilotprojekt gällande tvååriga UT för programstudenter. 
(Kortare paus)   
 

5. Övriga frågor och sammanfattning 
- kl. 14.45-15:30 (incheckning 13.30, obs!) 

a. Rapporter från andra grupper 
i. … (etc.) 

b. Hantering av expertgruppens övriga pågående ärenden - från tiden före det nya 
coronaviruset 

i. … (etc.) 
c. Ev. övriga frågor? 

i. Förslag om workshop angående lärosätenas strategier för internationalisering 
d. Sammanfattning av dagen och vad som sker härnäst 
e. Kommande möten 
f. Avslutning 
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