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Sveriges Universitets-           2020-11-22 
och högskoleförbund    
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
Christopher Sönnerbrandt, verkställande ledamot 
 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
Tid: torsdag den 26 november 2020, kl 10:00-15:00 
Plats: Digitalt 
Kallade: Expertgruppens ledamöter 
 

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 (Stående justeringsperson under innevarande mandatperiod är Brita). 

- Förslag: Marie Eslon 
c. Föregående minnesanteckningar 

- Justerade minnesanteckningar är publicerade på SUHF:s webbsida (Bil.p1.) 
 

2. Överenskommelser mellan UHR och lärosätena 
a. För 2021 görs en mindre översyn av nuvarande avtal. 

Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube  
b. Förhandlingar för framtida överenskommelser. 

Föredragande: Linda Gerén 
 

3. Fråga från Antagningsrådet gällande sökalternativ, kompletteringsdatum, mm 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Antagningsrådet lyfte vid sitt möte den 22 oktober vissa frågor till Expertgruppen. Se bilaga (Bil.p3.)  
 

4. Validering och reell kompetens. 
Föredragande: Marie Eslon och Tarmo Haavisto. 
SUHF:s rek (2009:2) Rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan 
ses över, se bilaga (Bil.p4.). Texten har markeringar i turkos (behöver diskuteras i expertgruppen) och 
gult (regeringens ställningstagande i frågorna inväntas). Förslaget är att expertgruppen 

- diskuterar de två turkosa punkterna  
- lämnar ev synpunkter på innehållet i stort samt 
- uppdrar till Tarmo och Marie att utifrån detta underlag ta fram reviderade 

rekommendationer när regeringen har lämnat sina ställningstagande. 
 

5. Personer till två UKÄ-projekt 
Föredragande: Linda Gerén 
UKÄ tillsätter referensgrupper till två projekt under 2021 (januari – september); 

a. Vägledning för handläggning av tillgodoräknandeärenden 
b. Hur bör underlaget till lärosätenas betygsbeslut dokumenteras 

UKÄ har bett SUHF utse två deltagare till varje referensgrupp (gärna en kvinna och en man till varje 
grupp). 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
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6. Uttalande om examensbevis – definition och formkrav 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Jerker Dahne 
Expertgruppen diskuterar förslaget och beslutar om ett uttalande från Expertgruppen. Se bilaga 
(Bil.p6.). 
 

7. Remissvar 
Föredragande: Linda Gerén och Cilla Häggkvist 
SUHF har fått Betygutredningen betänkande Bygga, bedöma, betygssätta SOU 2020:43 på remiss. 
Förslagen berör inte högskolan i första hand men får konsekvenser för antagningen vilket utredningen 
tar upp tillsammans med förslag om att UHR får mer pengar för sin hantering. Frågan är om det är 
någon viktig synpunkt som lärosätena samlat behöver framföra. 

 
8. Utredning om HoSp-registret 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
- Information om ett tilläggsdirektiv från regeringen gällande tillgång till HoSp-registret, se bilaga 
(Bil.p8.). 
 

9. Redovisning av omfattning av utbildningar som inte ger högskolepoäng 
a. Svar på fråga om studiedokumentation avseende behörighetsgivande högskolepedagogisk 

utbildning  
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Information om det svar som har skickats från Expertgruppen till en deltagare i det nationella 
chefsnätverket för högskolepedagogiska enheter, se bilaga (Bil.p9.) 

b. Fråga om s.k. förutbildningspoäng och behov av rekommendation från SUHF 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Ärendet bereds av Cilla Häggkvist, Jerker Dahne och Marie Eslon. Eventuell lägesrapport. 
 

10. Forskarutbildningskonferens 
Föredragande: Lotten Glans 
Information från planeringen av konferensen Forskarutbildning – i gränslandet: i gränslandet mellan 
utbildning och forskning samt i gränslandet mellan student och anställd. 
 

11. Ny mandatperiod för Expertgruppen 
Föredragande: Linda Gerén 
Information om att AU förbereder en avrapportering för Expertgruppens verksamhet under 2018 – 
2020 samt uppdrag och sammansättning för kommande mandatperiod 2021 – 2022. Dessutom 
förbereder AU tillsammans med Marie Eslon kommande mandatperiodför NBA  2021 – 2022.  
 

12. Rapporter från andra grupper 
a. SUHF:s förbundsförsamling  

Föredragande: Ann Cederberg 
b. Samverkansgruppen SUHF – UHR 

Föredragande: Ann Cederberg och Linda Gerén 
c. Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  

Föredragande: Marie Eslon 
d. UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet. för högskoleprovet 

Föredragande: Tarmo Haavisto 
e. Antagningsrådet 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
f. UKÄ:s referensgrupp för den officiella statistiken 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
g. Tillträdesrådet 

Föredragande: Jerker Dahne 
h. Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 

Föredragande: Cilla Häggkvist 
i. Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  

Föredragande: Christina Murray 

https://www.regeringen.se/remisser/2020/09/remiss-sou-202043-betygsutredningen-2018/
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j. Forum för internationalisering 
Föredragande: Cilla Häggkvist 

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

l. Förvaltningschefernas nätverk 
Föredragande: Lotten Glans och Ann Cederberg 

 
13. Frågor som arbetsutskottet föreslår bordläggs till kommande möte 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
- Förslag om workshop om internationaliseringsfrågor tillsammans med expertgruppen för 

internationaliseringsfrågor. 
Ärendet bereds av Christopher Sönnerbrandt och Christina Murray. Förslaget ska närmast 
lyftas i expertgruppen för internationaliseringsfrågor. 

 
14. Kommande möten för vårterminen 2021 

Föredragande: Linda Gerén 
Förslag på mötestider våren 2021: 

- 4 februari kl 10-15, digitalt 
- 23 eller 24 mars kl 10-15, fysiskt eller digitalt (beslutas senare) 
- 18, 19 eller 20 maj kl 10-15, fysiskt eller digitalt (beslutas senare) 

 
15. Övriga frågor 

 
16. Avslutning 
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