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Med reservation för ändringar m.a.a. den snabba händelseutvecklingen p.g.a. det nya coronaviruset. 
 

Sveriges Universitets-           2020-05-08 
och högskoleförbund       
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
Christopher Sönnerbrandt, verkställande ledamot 
 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
Tid: torsdag den 14 maj 2020, kl 9:30-12:30 
Plats: Zoom 
Kallade: Expertgruppens ledamöter 
Inbjudna gäster: Matz-Ola Cajders och Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet, samt Robert Åhlén, UHR, deltar 
vid p.1 och p.2. 

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. För att kontrollera att ljud och bild fungerar för alla deltagare sker 
incheckning 15 minuter före mötet startar. 

Dagordning (förslag): 
 

1. Inledning 
a. Godkännande av dagordningen 
b. Justeringsperson 

- Förslag: Cilla Häggkvist 
c. Föregående minnesanteckningar 

- Justerade minnesanteckningar är publicerade på SUHF:s webbsida 
 

2. Förutbildningspoäng i Ladok och NyA 
Föredragande: Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet, och Robert Åhlén, UHR.  
Även Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet, deltar.  
- Svar på frågor från SUHF till Ladokkonsortiet och UHR om utredning av hantering av s.k. 
förutbildningspoäng (fup) i de nationella studieadministrativa systemen. Se bil.p.2:1-2. 
 

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

4. Nomineringar till olika grupper 
Föredragande: Linda Gerén. 

a. UHR Tillträdesrådet Se bil.p.4.a.  
b. UHR Referensgrupp för sökandekommunikation Se bil.p.4.b. 
c. UKÄ referensgrupp till uppföljning av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön  
d. UKÄ referensgrupp till rättssäkerhetsfrågor kopplade till antagning till utbildning på 

forskarnivå 
 

5. Studenter från tredje land hösten 2020 (m.a.a. det nya coronaviruset) 
Föredragande: Christina Murray och Christopher Sönnerbrandt 
- Lägesrapport från pågående samtal mellan Regeringskansliet, SI, UHR, Migrationsverket och SUHF. 
 

6. Förbundsförsamlingen den 8 maj 2020 (m.a.a. det nya coronaviruset) 
Föredragande: Ann Cederberg och Linda Gerén 
- Referat av diskussioner om bl.a. situationen för internationella studenter hösten 2020.  
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7. Den samordnade antagningen (m.a.a. det nya coronaviruset) 

Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube och Christopher Sönnerbrandt 
a. Lägesrapport: Kontinuitetshantering för den samordnade antagningen inför hösten 2020.  
b. UHR och SUHF informationsmöte den 3 juni. 
c. UHR avgifter, samtal inför 2021 och 2022. 

 
8. Validering och reell kompetens 

Föredragande: Marie Eslon och Tarmo Haavisto 
- Information om pågående beredning av förslag till ändring av SUHF:s rekommendationer om 
validering samt om bedömning av reell kompetens. Diskussion vid nästa möte. Se bil.p.9:1-3. 
 

9. Remissvar under beredning 
Föredragande: Linda Gerén 

a. Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande. SOU 2019:69. 
b. Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? SOU 2019:50. 

 
10. Rapporter från andra grupper 

a. Samverkansgruppen SUHF – UHR 
Föredragande: Ann Cederberg och Linda Gerén 

b. Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Föredragande: Marie Eslon 

c. Samordningsgruppen för högskoleprovet (HP-gruppen) 
Föredragande: Tarmo Haavisto 
- Lägesrapport om högskoleprovet hösten 2020. 

d. Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 

e. Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne 

f. Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist 

g. Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Föredragande: Christina Murray 

h. Forum för internationalisering 
Föredragande: Linda Gerén 

i. Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: Matilda Strömberg 

j. Förvaltningschefernas nätverk 
Föredragande: Lotten Glans och Ann Cederberg 

 
11. Frågor som arbetsutskottet föreslår bordläggs till kommande möte 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
- 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 i och med 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 internationaliseringsfrågor, tillsammans med expertgruppen för 

internationaliseringsfrågor. 
 

12. Planering av kommande möten för höstterminen 2020 
Föredragande: Linda Gerén 
 

13. Övriga frågor 
 

14. Avslutning 
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