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Sveriges Universitets-                justerad 

och högskoleförbund                
 

 

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s expertgrupp 
för studieadministrativa frågor 
Tid: torsdag den 14 maj 2020, kl. 9:30-12:30 
Plats: Zoom 
 
Närvarande ledamöter/adjungerade:  
Ann Cederberg, förvaltningschef, Högskolan Kristianstad, ordförande 
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, verkställande ledamot 
Brita Lundh, chef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad 
Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet 
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet 
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet 
Mia Oldenburg, chef Studentavdelningen, Luleå tekniska universitet 
Matilda Strömberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet (UHR) 
Tarmo Haavisto, Lunds universitet, deltar som ordförande i Samordningsgruppen för 
högskoleprovet 
Marie Eslon, Linköpings universitet, deltar som ordförande i nationella bedömningsgruppen för 
antagning (NBA) 
Christina Murray, Internationell strateg vid Kungl. tekniska högskolan, adjungerad ledamot utsedd 
av expertgruppen för internationaliseringsfrågor 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 
 
Frånvarande ledamöter: 
--- 
 
Övriga deltagare:  
Matz-Ola Cajdert områdesansvarig, Ladokkonsortiet (punkterna 1 och 2) 
Robert Åhlén, verksamhetsarkitekt, UHR (punkterna 1 och 2) 
Andreas Sandberg, enhetschef, UHR (punkt 7) 
 

1. Inledning 
 

a. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med den sent utskickade punkten 7d (Andreas Sandberg) 
samt en övrig fråga angående om antagningsverksamheten bör betraktas som 
samhällsviktig verksamhet (Susanne Wadsborn-Taube). 
 

b. Justeringsperson 
Cilla Häggkvist utsågs till justeringsperson för mötet. 
 

c. Föregående minnesanteckningar 
Justerade minnesanteckningar från föregående möte den 31 mars 2020 är 
publicerade på SUHF:s webbsida.  
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2. Förutbildningspoäng i Ladok och NyA 
Föredragande (gäster): Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet, och Robert Åhlén, UHR.  
Robert och Matz-Ola presenterade sin utredning om hur s.k. förutbildningspoäng (fup) kan 
hanteras i de nationella studieadministrativa systemen. Förslagen diskuterades. 
Expertgruppen menade att det blir viktigt att SUHF skriver en rekommendation till 
lärosätena. Expertgruppen gav medskick till UHR att förutbildningspoäng som finns i 
studiedokumentationssystemet Ladok även måste anges med samma benämning i 
antagningssystemet NyA.  
 
Expertgruppen utsåg Marie Eslon, Cilla Häggkvist och Jerker Dahne (sammankallande) att ta 
fram ett förslag till rekommendation om lärosätenas redovisning av omfattning på sådan 
utbildning som inte är högskolepoänggivande, och att i det arbetet hålla fortsatt kontakt med 
Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet, och Robert Åhlén, UHR. 
 

3. Förlängda mandatperioder (m.a.a. det nya coronaviruset) 
Föredragande: Linda Gerén  
 

a. Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
Linda meddelade att SUHF:s presidium har beslutat om förlängd mandatperiod för 
expertgruppen fram till den 31 december 2020. 
 

b. Samordningsgruppen för högskoleprovet 
Samordningsgruppen för högskoleprovet är en undergrupp till expertgruppen, som 
ansvarar för uppdrag och mandatperiod. Expertgruppen såg fördelar med en 
samordnad hantering och beslutade därför att förlänga mandatperioden även för 
Samordningsgruppen för högskoleprovet till den 31 december 2020. 
 

4. Nomineringar till olika grupper 
Föredragande: Linda Gerén. 
 

a. UHR Tillträdesrådet 
Mandatperioden för tre ledamöter i Tillträdesrådet gick ut den 30 april 2020 och 
UHR har därför inbjudit SUHF att nominera ledamöter till den nya mandatperioden 
från och med den 1 maj 2020. Linda meddelade att SUHF har nominerat följande 
personer: 
- Pernilla Hultberg, samordnare för kompletterande utbildning och validering vid 

Göteborgs universitet (ny), 
- Monica Hjelmåker, studieadministrativ chef vid Jönköping University (ny), samt 
- Thomas Berggren, studieadministrativ chef vid Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm (kvarstår). 
 

b. UHR Referensgrupp för sökandekommunikation 
Christopher Sönnerbrandt meddelade att SUHF har ombetts att utse sex ledamöter 
för en mandatperiod om två år till den nya referensgruppen. SUHF har utsett 
följande personer: 
- Lina Staf, studie och karriärvägledare vid KTH (internationella och nationella 

sökande), 
- Stefan Haglund, kommunikationsstrateg vid Linnéuniversitetet (internationella 

sökande),  
- Annika Lundqvist, utbildningsinformatör vid Uppsala universitet (nationella 

sökande),  
- Ulrika Nordlander, kommunikatör vid Umeå universitet (nationella sökande),  
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- Åsa Vännman, avdelningschef för fakultetsstöd vid Högskolan Kristianstad, samt 
- Kassie Sundin, avdelningschef för utbildnings- och studentstöd vid Högskolan i 

Skövde. 
 

c. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) referensgrupp till uppföljning av examensbevis till 
personer som har ändrat juridiskt kön 
UKÄ har bett SUHF utse en man och en kvinna till en referensgrupp till detta 
regeringsuppdrag som UKÄ har fått i regleringsbrev. Uppdraget ska redovisas senast 
den 1 mars 2021. Expertgruppen beslutade att föreslå Jerker Dahne och Brita Lundh 
till referensgruppen. 
 

d. UKÄ referensgrupp till rättssäkerhetsfrågor kopplade till antagning till utbildning på 
forskarnivå 
UKÄ har bett SUHF utse en man och en kvinna till en referensgrupp till detta 
egeninitierade projekt. Uppdraget är att undersöka förekomsten av s.k. 
skuggdoktorander och lärosätenas egna regler för antagning. Sluttidpunkt är 
planerad till den 31 december 2020. Expertgruppen beslutade att föreslå Lotten 
Glans och Christopher Sönnerbrandt till referensgruppen. 

 
5. Studenter från tredje land hösten 2020 (m.a.a. det nya coronaviruset) 

Föredragande: Christina Murray och Christopher Sönnerbrandt. 
Christopher och Tina berättade att de deltar i en pågående dialog med Justitie-, Utrikes- och 
Utbildningsdepartementen samt Migrationsverket, Svenska Institutet, UHR och SUHF. 
Mötena handlar om studenter från tredje land och deras möjligheter till uppehållstillstånd 
för studier vid svenska universitet och högskolor under den pågående coronapandemin. Flera 
viktiga frågor har behandlats under dessa möten. De viktigaste frågorna har sammanfattats 
tillsammans med SUHF:s förslag till åtgärder i en skrivelse som förbereds för att inom de 
närmaste dagarna kunna skickas från SUHF till Justitiedepartementet och Migrationsverket. 
Expertgruppen gick igenom och ställde sig bakom förslaget till skrivelsen. 
 

6. Förbundsförsamlingen den 8 maj 2020 (m.a.a. det nya coronaviruset) 
Föredragande: Ann Cederberg och Linda Gerén.  
Ytterligare ett extra möte med Förbundsförsamlingen skedde den 8 maj 2020. Ann och Linda 
redogjorde för de diskussioner som fördes. Två huvudfrågor behandlades under mötet: 
 

a. Hur tänker lärosätena i dagsläget om undervisning och examinationer inför hösten? 
- Alternativ 1) Vi planerar att starta fysiskt i september för de utbildningar som 

normalt genomförs på campus (med beredskap för förändringar och 
förnyelseinspiration från coronatiden) 

- Alternativ 2) Vi planerar att starta nätbaserat (halva terminen/läs-period 1). Med 
undantag för särskilda moment. 

- Alternativ 3) Vi planerar för en hybridvariant med både nät och campus under 
hösten, med möjlighet att relativt lätt öppna upp eller stänga campus beroende 
på vad situationen kräver. 

- Alternativ 4) Vi planerar för att hela hösten genomförs nätbaserat. Med 
undantag för vissa moment. 

Lärosätena fick välja det alternativ som bäst passade de tankar man hade i nuläget. 
Alla alternativ fick röster men alternativ 1 och 3 dominerade. Alternativ 4 fick lägst 
antal röster. 
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b. Hur tänker lärosätena kring de internationella studenterna inför hösten? 
Här tog man dels upp svårigheter kring uppehållstillstånd och frågan om de 
internationella studenterna kommer att ha möjlighet att resa in i landet. Dessutom 
tillfrågades lärosätena om man kunde enas om  
- att inte ändra på studieavgifterna (p.g.a. distansundervisning/covid19)? 
- att vara generösa med återbetalning (fram till kursstart)? 

En övertygande majoritet av lärosätena svarade ja på båda frågorna, ett fåtal avstod 
och något enstaka svarade nej. 

 
7. Den samordnade antagningen (m.a.a. det nya coronaviruset) 

Föredragande, punkterna 7a-c: Susanne Wadsborn-Taube och Christopher Sönnerbrandt 
Föredragande (gäst), punkt 7d: Andreas Sandberg, UHR 
 

a. Lägesrapport: Kontinuitetshantering i samordnade antagningen inför hösten 2020.  
Christopher berättade att den utsedda samverkansgruppen träffas varje fredag. 
Kommunikationen från gruppen går genom UHR. 
 
Susanne berättade att arbetet inom UHR i nuläget fungerar bra. Enligt 
underhandsbesked från Skolverket ser det än så länge ut som att gymnasiebetygen 
hinner registreras i databasen BEDA i tid. Susanne meddelade även att UHR kommer 
att genomföra kampanjer för möjligheten att anmäla sig sent till de utbildningar som 
är öppna i antagningsomgångarna till sommarterminen 2020 och till höstterminen 
2020. 
 

b. UHR och SUHF informationsmöte den 3 juni. 
Christopher och Susanne meddelade att SA-cheferna kommer att bjudas in till ett 
informationsmöte den 3 juni. Mötet kommer att genomföras online.  
 

c. UHR-avgifter, samtal inför 2021 och 2022. 
Susanne berättade om läget i arbetet att fastställa lärosätenas avgifter till UHR för 
samordnad antagning, licens- och antagningstjänster 2021. Inom UHR finns det viss 
oro för minskade intäkter med anledning av risk att coronakrisen kommer medföra 
omfattande bortfall av internationella sökande som betalar anmälningsavgifter. 
En annan fråga gäller den virtuella organisationen som eventuellt får mindre att göra 
framöver, om antalet sökande med internationella meriter minskar. UHR:s styrelse 
ska fatta beslut om avgifter för 2021 vid sammanträdet i juni. Expertgruppen 
diskuterade situationen och lämnade inspel till Susanne.  
 

d. Förslag att frångå SUHF:s REK 2016:2 rev 3, med anledning av ökat söktryck och sena 
förändringar i utbildningsutbudet. 
Andreas förklarade bakgrunden till UHR:s fråga till SUHF om att tillfälligt frångå 
rekommendationerna om antal sökalternativ till sommarkurser och till höstterminen 
2020. Efter regeringens satsning på fler platser i högskolan, med syfte att mildra 
coronakrisens effekter i samhället, kan lärosätena behöva överväga att förbättra 
möjligheterna för de som vill studera att anmäla sig sent genom att öka antalet 
sökalternativ i antagningsomgångarna för sommarkurser och höstterminen 2020. 
Expertgruppen diskuterade frågan. Då det visade sig att frågan först behövde utredas 
ytterligare av UHR bestämde expertgruppen att låta den utsedda 
samverkansgruppen fortsätta hantera frågan och vid behov återkomma med förslag 
till beslut som expertgruppen får ta ställning till per capsulam. 
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8. Validering och reell kompetens 
Föredragande: Marie Eslon och Tarmo Haavisto 
Marie och Tarmo informerade om den pågående beredningen av ett förslag till ändring av 
SUHF:s rekommendationer om validering samt om bedömning av reell kompetens. De har 
sett över de två befintliga rekommendationerna och arbetar för närvarande med ett utkast 
till förslag om en ny rekommendation som skulle kunna ersätta de befintliga. 
Expertgruppen diskuterade arbetsmaterialet. Inriktningen är att försöka arbeta igenom 
frågorna och att komma fram till ett förslag efter sommaren. När expertgruppen tagit fram 
ett förslag till ny rekommendation är avsikten att sedan skicka det på remiss till samtliga 
lärosäten. 
 

9. Remissvar under beredning 
Föredragande: Linda Gerén 
 

a. Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande. SOU 2019:69. 
Linda meddelade att SUHF har satt samman en temporär arbetsgrupp för att arbeta 
med remissvaret. Från expertgruppen ingår Marie, Cilla och Linda. Det går bra att 
skicka inspel till gruppen. 
 

b. Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? SOU 2019:50.  
SUHF:s presidium har bett expertgruppen om synpunkter. Förslagen i betänkandet 
diskuterades. Expertgruppen enades om att föreslå att SUHF tillstyrker utredningens 
bedömning och förslag i huvudfrågan, d.v.s. att betyg ska kvarstå om ett beslut om 
antagning återkallas p.g.a. vilseledande, och att SUHF för övrigt hänvisar till 
medlemmarnas svar. 
 

10. Rapporter från andra grupper 
 

a. Samverkansgruppen SUHF – UHR 
Föredragande: Ann Cederberg och Linda Gerén. 
Nästa möte äger rum den 19 maj. Linda visade dagordningen. 
 

b. Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Föredragande: Marie Eslon. 
NBA hade heldagsmöte i förra veckan, då även en adjungerad jurist deltog. 
NBA arbetar med frågan om lärosätenas praxis vid bedömning av behörighetskrav 
avseende reell kompetens (REKO) och undantag, med bl.a. enkätsvar från lärosätena 
som underlag. Lärosätena är inte eniga i frågan. Exempelvis skiljer det sig om man 
önskar ökad samordning eller självständighet i dessa beslut. 
NBA hade även besök av Petra Nord, UHR, som deltog i samtal om rapporten Ökad 
rörlighet mellan högskolan och yrkeshögskolan. Vissa frågor som lyfts i utredningen 
är svåra, framkom det i NBA:s diskussion om rapportens innehåll och förslag. 
 

c. Samordningsgruppen för högskoleprovet (HP-gruppen) 
Föredragande: Tarmo Haavisto 
Tarmo gav en lägesrapport om högskoleprovet inför provtillfället hösten 2020. 
Tarmo berättade bl.a. att den planerade HP-konferensen för våren har omarbetats 
till ett webinarium. Då kommer bl.a. förutsättningarna för höstens högskoleprov 
kommer att gås igenom. 
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d. Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. 
Antagningsrådet har genom en workshop med lärosätenas produktionsansvariga 
tagit fram en kartläggning av vilka utmaningar och möjligheter man ser för den 
nationellt samordnade antagningen på kort och lång sikt. Detta material har 
bearbetats vidare och kommer tillsammans med UHR:s nya strategi för samordnad 
antagning att lyftas i Antagningsrådets dialog med UHR om prioriteringar för 
kommande år vid det kommande mötet, senare i maj. 
 

e. Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne. 
När Tillträdesrådet senast möttes deltog även Jörgen Tholin från Betygsutredningen. 
Han berättade om utredningens pågående arbete och frågor om kursbetyg istället 
för ämnesbetyg. Vid mötet blev det även en diskussion kring ett kommande förslag 
från utredningen om att införa ett nytt examensprov i gymnasieskolan, istället för de 
nationella proven som i så fall tas bort. 
Tillträdesrådet fick även information från Myndigheten för yrkeshögskolan om deras 
utökade uppdrag från regeringen p.g.a. coronakrisen. 
 

f. Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist. 
Vid det senaste mötet behandlades verksamhetsplanen för Ladokkonsortiet 2021. 
 

g. Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Föredragande: Christina Murray. 
Det senaste mötet behandlade coronapandemins konsekvenser för internationella 
studenter och lärosätenas internationaliseringsarbete, vilket redan har rapporterats 
här i expertgruppen för studieadministrativa frågor. Nästa möte äger rum den 18 maj 
och då gästas mötet dels av Näringsdepartementet (angående forsknings- och 
innovationsrådens verksamhet) och dels av Vinnova. 
 

h. Forum för internationalisering 
Föredragande: Linda Gerén. 
Ingen hade något att rapportera från Forum för internationalisering. 
 

i. Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: Matilda Strömberg. 
SFS har sedan coronakrisen utbröt arbetat mycket med att bevaka studentrelaterade 
frågor. För närvarande är högt prioriterade frågor bl.a. situationen för internationella 
studenter och förutsättningarna för dem att få uppehållstillstånd för studier i 
Sverige. Vidare är möjligheterna för studenter att få tillfälliga deltidsarbeten och 
sommarjobb i nuläget mycket sämre än tidigare år. SFS genomför nu en 
undersökning om omfattningen och konsekvenserna av det för studenterna. SFS får 
för närvarande ta emot många frågor från studenter som gäller svårigheter med 
sommarjobb eller bostäder som en följd av coronapandemin. 
 
Matilda meddelade att SFS har valt ny ordförande och vice ordförande som tillträder 
vid halvårsskiftet. Expertgruppen framförde ett varmt tack till Matilda för hennes 
aktiva deltagande och värdefulla bidrag i expertgruppens arbete. 
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j. Förvaltningschefernas nätverk 
Föredragande: Lotten Glans och Ann Cederberg. 
Lotten och Ann rapporterade att nätverken för förvaltningschefer vid universiteten 
respektive högskolorna i nuläget möts tätare än tidigare, p.g.a. behovet att samråda i 
de många frågor som uppstår för lärosätena p.g.a. coronakrisen. Ann informerade 
om att utredningen om hantering av studieavgifter som IT-cheferna beställt genom 
ITCF nyligen har lämnat sin slutrapport. Rapporten kommer först behandlas av ITCF 
och därefter lämnas över till förvaltningschefernas nätverk. Expertgruppen uttryckte 
vilja och intresse att därefter ta del av och diskutera rapporten. 
 

11. Frågor som bordläggs till kommande möten 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. 
Arbetsutskottet föreslog att följande frågor ska bordläggas till kommande möten: 
- Sammansättning av SUHF:s förhandlingsgrupp för nya överenskommelser mellan SUHF 

och UHR om antagningstjänster och licenstjänster 2022-2024. 
- Förslag om konferens om forskarutbildningsfrågor. 
- Uppföljning av studieadministrativa konsekvenser efter omställningen av lärosätenas 

undervisning och examinationer till nätbaserade former fr.o.m. den 18 mars 2020. 
- Fråga från expertgruppen för arkiv och informationsfrågor om examensbevis. 
- Förslag om workshop om internationalisering efter coronapandemin, tillsammans med 

expertgruppen för internationaliseringsfrågor. 
Expertgruppen beslutade i enlighet med förslaget. 
 

12. Planering av mötestider till hösten 2020 
Föredragande: Linda Gerén 
En doodle för höstens mötestider har genomförts och expertgruppen beslutade att det första 
mötet ska äga rum online (Zoom) den 27 augusti 2020, kl. 9:30-12:30. 

Ytterligare två tider har föreslagits i doodlen. Arbetsutskottet fick uppdrag att besluta om 
tider för dessa möten och återkomma med besked om när de ska äga rum. Expertgruppen 
bestämde att planera för att dessa två möten under hösten ska kunna ske på SUHF:s kansli i 
Stockholm, men att ha beredskap för att det kan behöva ändras till onlinemöten, beroende 
på vad som då kommer att framgå av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 

13. Övriga frågor 
Susanne Wadsborn-Taube lyfte en fråga om lärosätenas och UHR:s antagningsverksamhet 
kan betraktas som samhällsviktig verksamhet? Frågan är viktig om det skulle uppstå ett läge 
då barnomsorgen stängs för att begränsa smittspridning av det nya coronaviruset. Frågan har 
diskuterats i universitetens HR-nätverk. Det finns ingen gemensam ståndpunkt om detta men 
de flesta som har tagit upp frågan menar att verksamheten inte kan betraktas som 
samhällsviktig, i den mening som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uttrycker. 
 

14. Avslutning 
Ordförande tackade alla för både detta och vårens tidigare möten. Mötet avslutades. 
 
 

Justerad av 
 
Ann Cederberg Christopher Sönnerbrandt 
 
Linda Gerén  Brita Lundh  Cilla Häggkvist 


