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Sveriges Universitets-        2020-08-21 
och högskoleförbund 
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
Christopher Sönnerbrandt, verkställande ledamot 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
Tid: torsdag den 27 augusti 2020, kl 9:30-12:30 
Plats: Zoom https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68198446217  
Kallade: Expertgruppens ledamöter 
Inbjudna gäster: Tuula Kuosmanen och Per Zettervall från UHR är inbjudna att delta vid p.1-3. 

Förhinder att delta anmäls före mötet till linda.geren@suhf.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/      

Dagordning (förslag): 

1. Inledning
a. Godkännande av dagordningen
b. Justeringsperson

- Förslag: Jerker Dahne
c. Föregående minnesanteckningar

- Justerade minnesanteckningar är publicerade på SUHF:s webbsida. Bil.p.1.c.
d. Beslut per capsulam sommaren 2020

- Beslut anmäls och läggs som bilaga till minnesanteckningen från detta möte. Bil.p.1.d:1-2.

2. Den samordnade antagningen (covid-19)
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube och Christopher Sönnerbrandt
- Kontinuitetshanteringen mars-augusti (ST/HT/MASTER/IKHT2020) och läget inför hösten 2020.

3. Högskoleprovet (covid-19)
Föredragande: Tarmo Haavisto, samt inbjudna gäster Tuula Kuosmanen UHR och Per Zettervall UHR.

4. Internationella studenter (covid-19)
a. Studenter från tredje land: Dialog Regeringskansliet, SI, UHR, Migrationsverket och SUHF. 

Föredragande: Christina Murray
b. Kammarkollegiets försäkringar: Behovet av försäkring vid utbyte på distans. Föredragande: 

Linda Gerén

5. Omställningen av undervisning och examinationer (covid-19)
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt
- Vilken uppföljning av studieadministrativa konsekvenser (studiedokumentation, studiemedel, 
rättssäkerhet, etc.) av omställningen p.g.a. covid-19 anser expertgruppens ledamöter behöver ske?

6. Remissvar
Föredragande: Linda Gerén

a. Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande. SOU 2019:69. Bil.p.6.a.
b. Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? SOU 2019:50. Bil.p.6.b.

- SUHF:s expedierade remissvar (p.6.a. och p.6.b.) meddelas för kännedom.
c. Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet 

för antagning till lärarutbildning.
- SUHF:s presidium har bett Lärarutbildningsgruppen ta fram ett förslag till remissvar före 30 
september och beakta eventuella synpunkter från den studieadministrativa expertgruppen. 
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7. Högskolan och yrkeshögskolan  
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
- Förslag till ändring av högskolelagen och högskoleförordningen som arbetsgruppen för samarbete 
mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH) tagit fram. Har expertgruppens ledamöter 
medskick till styrelsen m.a.a. arbetsgruppens förslag om framställan till regeringen? Bil.p.7:1-4. 
 

8. Validering och reell kompetens 
Föredragande: Marie Eslon och Tarmo Haavisto 
- Beredningen av förslag till ändring av SUHF:s rekommendationer om validering samt om bedömning 
av reell kompetens.  
 

9. Examensbevis 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
- Information om fråga från expertgruppen för arkiv och informationsfrågor om examensbevis. 
 

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: Cilla Häggkvist 

i. Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: Linn Svärd 

j. Förvaltningschefernas nätverk 
Föredragande: Lotten Glans och Ann Cederberg 

 
11. Frågor som arbetsutskottet föreslår bordläggs till kommande möte 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
- Expertgruppens rapport 2018-2020. 
- Förslag om konferens om forskarutbildningsfrågor. 
- Förslag om workshop om internationaliseringsfrågor, tillsammans med expertgruppen för 

internationaliseringsfrågor. 
 

12. Kommande möten för höstterminen 2020 
Föredragande: Linda Gerén 
 

13. Övriga frågor 
 

14. Avslutning 
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