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Sveriges Universitets-           2021-02-10 
och högskoleförbund               justerad 
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
 
 

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s expertgrupp 
för studieadministrativa frågor 
 
Tid: onsdag den 10 februari 2021, kl. 10:00-15:00. 
Plats: Zoom 
Kallade: Expertgruppens ledamöter 

Närvarande ledamöter/adjungerade:  
Ann Cederberg, förvaltningschef, Högskolan Kristianstad, ordförande 
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, verkställande ledamot 
Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet 
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet 
Brita Lundh, chef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad 
Linn Svärd, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet (UHR) 
Tarmo Haavisto, Lunds universitet, deltar som ordf. i samordningsgruppen för högskoleprovet (vilande) 
Marie Eslon, Linköpings universitet, deltar som ordf. i nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA) 
Christina Murray, KTH, adjungerad ledamot utsedd av expertgruppen för internationaliseringsfrågor 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Frånvarande ledamöter: 
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet 

Inbjudna gäster: 
Peter Honeth och Viktoria Mattsson från utredningen (U 2020:05) Genomförande av högskoleprovet (p.11). 

Minnesanteckningen är publicerad på SUHF:s webbsida: 
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/.     
 

1. Inledning  
a. Godkännande av dagordningen.  

Dagordningen godkändes. 
b. Justeringsperson 

Susanne utsågs till justeringsperson. 
c. Föregående minnesanteckningar   

Lades till handlingarna.  
 

2. Aktuellt om expertgrupper och arbetsgrupper inom SUHF 
Föredragande: Linda Gerén.    

- Beslut om sammansättning av SUHF:s förhandlingsgrupp inför överenskommelser med UHR 
gällande antagnings- och licenstjänster från 2022.  
Linda meddelade att Förhandlingsgruppen för överenskommelser mellan lärosäten och UHR 
gällande antagnings- och licenstjänster har beslutats. Arbetet inleds inom kort. För mer 
information följ länken nedan till gruppens webbsida. 

- Nya expert- och arbetsgrupper inom SUHF.  
Linda meddelade nyheter i SUHF:s expert- och arbetsgrupper från 1 januari 2021. 
De nya grupperna är följande (klicka på länkarna för information om grupperna): 
Expertgruppen för etikfrågor 
Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor 
Expertgruppen för lärarutbildning 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-etikfragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-hogskolepedagogiska-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-lararutbildning/
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Expertgruppen för lärosätesbiblioteken 
Arbetsgruppen för digital examination 
Arbetsgruppen för digitalisering 
Arbetsgruppen för disciplinärenden 
Arbetsgruppen för vårdkompetens 
Förhandlingsgrupp UHR överenskommelser 
Samverkansgrupp SUHF – Skolverket 
SUHF:s arbetsgrupp för tolkning av DOS-lagen i relation till lärplattformar. 
 

3. Nomineringar 
Föredragande: Linda Gerén.   

- Beredning av en ny ordinarie ledamot till expertgruppen efter Mia Oldenburg som slutade 
som ledamot vid årskskiftet. 
SUHF:s styrelse har diskuterat frågan och expertgruppen har därefter fått uppdraget att ta 
fram ett förslag på en ny ordinarie ledamot som kan fylla den vakanta platsen. Hänsyn ska 
därvid tas till att expertgruppens sammansättning, inklusive adjungerade ledamöter, ska 
motsvara de kriterier som SUHF har (jfr. förbundsförsamlingens riktlinjer, (Dnr. 0003-15, 
2020-11-26) samt ska ta hänsyn till det behov av specifik expertis som expertgruppen för 
närvarande har för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Efter överväganden enligt uppdrag förslår 
AU att Helena Pallin, studieadministrativ chef vid Karlstads universitet, tillfrågas. 
Expertgruppen ställde sig bakom AU:s förslag.  

- Kommande nomineringar. 
Senare till våren/sommaren kommer arbetet med beredning av nomineringar till Nationella 
bedömningsgruppen för antagning (NBA) och till Antagningsrådet inför hösten 2021.  
I sammanhanget meddelade Ann Expertgruppen att hon avgår till sommaren av privata skäl.  
 

4. Aktuella remisser 
Föredragande: Linda Gerén.    

- Remiss av delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap (SOU 2021:2), som ska besvaras senast den 15 april 2021. 
Linda meddelade att SUHF avser att svara på remissen. UHR ser positivt på att SUHF svarar på 
remissen avseende de förslag som gäller genomförandet av ett eventuellt prov. 

- Remiss av promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan 
(U2021/00301), som ska besvaras senast den 15 april 2021. 
Linda meddelade att SUHF avser att svara på remissen. Svaret kommer att beredas av 
Expertgruppen för lärarutbildning. Expertgruppen för studieadministrativa frågor lämnade 
inspel till remissvaret.  
 

5. Pågående utredningar 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt, m.fl. 

- Bokstavsutredningen om genomförande av principöverenskommelsen om ett nytt och 
parallellt offentligt studiestöd (U2021/00138), som ska redovisas senast den 15 maj 2021. 
Christopher berättade om utredningens direktiv och meddelade att AU kommer att försöka få 
träffa utredaren.  

- Tilläggsdirektivet till utredningen Sammanhållen information inom vård och omsorg (Dir. 
2020:112) om behovet av att göra ändringar i förordningen (2006:196) om register över 
hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen), bl.a. fråga om direktåtkomst till uppgifter 
om yrkeslegitimation för UHR och lärosätena, som ska redovisas senast den 31 maj 2021. 
Christopher rapporterade att han och Linda har haft möte med tjänstemän vid 
Regeringskansliet för att klargöra vissa frågor. 

- Utredningen Avskiljande av studenter och belastningsregisterkontroll inför vissa studier (Dir. 
2020:111), bl.a. om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa 
högskoleutbildningar, som ska redovisas senast den 22 oktober 2021. 
Christopher berättade kortfattat om utredningen och uppmanade alla att läsa direktiven. Linn 
meddelade att SFS bevakar utredningen. Expertgruppen gav AU i uppdrag att bevaka 
utredningen och om möjligt ta kontakt med utredningen. 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-larosatesbiblioteken/
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-digital-examination/
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-digitalisering/
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-disciplinarenden/
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgruppen-for-vardkompetens/
https://suhf.se/arbetsgrupper/forhandlingsgrupp-uhr-overenskommelser/
https://suhf.se/arbetsgrupper/samverkansgrupp-suhf-skolverket/
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-arbetsgrupp-for-tolkning-av-dos-lagen-i-relation-till-larplattformar/
https://suhf.se/app/uploads/2021/01/Valberedningens-riktlinjer-antagna-av-SUHFs-styrelse-201126.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2021/01/Valberedningens-riktlinjer-antagna-av-SUHFs-styrelse-201126.pdf
https://www.regeringen.se/48e7bc/contentassets/b23619ff933047688f64b8f0051f0dfd/krav-pa-kunskaper-i-svenska-och-samhallskunskap-for-svenskt-medborgarskap-sou-20212_
https://www.regeringen.se/48e736/contentassets/e2180d7c973c449097dbcab00eda65b3/okad-kvalitet-i-lararutbildningen-och-fler-larare-i-skolan.pdf
https://www.regeringen.se/48e294/contentassets/035bdd87df2a4d49842533e6bbef948c/uppdragsbeskrivning-om-genomforande-av-principoverenskommelsen-om-ett-nytt-och-parallellt-offentligt-studiestod.pdf
https://www.regeringen.se/4aae7e/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/fokhalsa-och-sjukvard/dir2020_112.pdf
https://www.regeringen.se/4aae7e/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/fokhalsa-och-sjukvard/dir2020_112.pdf
https://www.regeringen.se/4aaa3b/contentassets/beb7785bdc5e47c79641805a6cb9a228/avskiljande-av-studenter-och-belastningsregisterkontroll-infor-vissa-studier-dir.-2020111.pdf
https://www.regeringen.se/4aaa3b/contentassets/beb7785bdc5e47c79641805a6cb9a228/avskiljande-av-studenter-och-belastningsregisterkontroll-infor-vissa-studier-dir.-2020111.pdf
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6. UKÄ – aktuella projekt och referensgrupper 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt, m.fl. 

- UKÄ:s projekt om skuggdoktorander och rättssäkerhetsfrågor kopplade till antagning till 
utbildning på forskarnivå.  
Christopher och Lotten ingår i projektets referensgrupp. Christopher informerade att UKÄ har 
startat detta projekt med syfte att undersöka om det förekommer skuggdoktorander men 
även att utreda om det finns regleringar på lärosätena som strider mot antagningsreglerna i 
högskoleförfattningarna. UKÄ har valt ut tio lärosäten för en remiss med frågor om saken. 
Remissen har även skickats till de student- och doktorandkårer vid lärosätena som hanterar 
frågor om doktorander och till SULF samt till ST. De lärosäten som valts ut är LU, GU, UmU, 
LiU, KTH, LTU, ÖrU, MaU, SLU och HDa. UKÄ:s ambition är att skuggdoktorandprojektets 
slutrapport kommer till sommaren 2021. Förhoppningsvis kommer någonting från projektet 
att presenteras och diskuteras vid forskarutbildningskonferensen den 5 maj (se nedan).  

- Forskarutbildningskonferensen den 5 maj 
SUHF, SFS och UKÄ planerar en gemensam konferens den 5 maj 2021: Forskarutbildning i 
gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd. Lotten sitter med i 
planeringsgruppen (frånvarande idag).  

- UKÄ:s projekt om nya examensbevis till personer som ändrat juridiskt kön 
Brita och Jerker ingår i projektets referensgrupp. UKÄ har i uppdrag av regeringen att följa 
upp universitets och högskolors arbete med att utfärda nya examensbevis till personer som 
har ändrat juridiskt kön. Syftet med uppföljningen är att stärka lärosätenas arbete. Brita och 
Jerker lämnade en sammanfattning av det genomförda projektet, som inom kort kommer 
med en detaljerad slutrapport i vilken UKÄ kommer ta ställning i en rad rättsliga frågor 
rörande examensbevis. 

- Nytt UKÄ-projekt om vägledning för handläggning av tillgodoräknandeärenden. 
SUHF har utsett Jerker Dahne och Helén Karlsson, LiU, till projektets referensgrupp. 

- Nytt UKÄ-projekt om hur underlaget till lärosätenas betygsbeslut bör dokumenteras. 
SUHF har utsett Cilla Häggkvist och Tarmo Haavisto till projektets referensgrupp. 
 

7. UHR – aktuella projekt 
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube 
Susanne lämnade en lägesrapport från UHR:s uppdrag att utreda möjligheten att höja 
behörighetskraven till viss ämneslärarutbildning samt att utveckla ett nationellt behörighetsprov. 
Susanne informerade även om arbetet som pågår inför höstens NUAK-konferens. 
 

8. Förslag till rekommendation om redovisning av omfattning på behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning 
Föredragande: Cilla Häggkvist, Jerker Dahne och Marie Eslon. 
Förslaget presenterades. Expertgruppen tackade arbetsgruppen för arbetet. Expertgruppen enades 
om att förslaget bör skickas till lärosätena på remiss. Remisstiden bör vara ca två månader. 
Arbetsgruppen fick i uppdrag att skriva ett missiv till utskick.  
 

9. Validering av reell kompetens 
Föredragande: Marie Eslon och Tarmo Haavisto. 
Beredning av utkast till förslag om rekommendation. 
Marie inledde med en rekapitulering av genomfört arbete. Expertgruppen diskuterade därefter 
formen för rekommendationen, förankring, remisshantering, förhållande till Valideringsdelegationens 
betänkanden och yttranden över dessa, mm. Expertgruppen konstaterade att en rad frågor kvarstår. 
Ann sammanfattade med att tacka arbetsgruppen för det gedigna arbete som har gjorts. 
Expertgruppen beslutade att ge Cilla och Christopher i uppdrag att ta fram förslag till vidare hantering. 
 

10. SFS rapporter om pandemins konsekvenser – Högskolan kommer inte vara sig lik 
Föredragande: Linn Svärd.    
Linn rapporterade att SFS har gjort flera enkäter för uppföljning av hur studenterna har upplevt 
studierna under pandemin. Frågor som har kommit upp omfattar bland annat behovet av ett digitalt 
pedagogiskt lyft, genomförande av VFU, ensamhet, psykisk hälsa, mm. Expertgruppen tackade för 
rapporterna. 

https://suhf.se/aktiviteter/forskarutbildning-i-granslandet-i-granslandet-utbildning-och-forskning-student-och-anstalld/
https://suhf.se/aktiviteter/forskarutbildning-i-granslandet-i-granslandet-utbildning-och-forskning-student-och-anstalld/
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11. Besök av utredningen (U 2020:05) Genomförande av högskoleprovet 

Gäster: Peter Honeth och Viktoria Mattsson.  
Peter Honeth informerade om utredningens arbete med vårens högskoleprov uppdelat i ett mars-prov 
och ett maj-prov. Utredningen tog upp vissa frågor med Expertgruppen. 

Expertgruppen diskuterade även med Peter Honeth och Viktoria Mattsson om den del av utredningen 
som handlar om den framtida organisationen av högskoleprovet. Under diskussionen togs många 
aspekter upp, bland annat önskan om en digitalisering, säkerhetsbrister vid genomförandet på tex. 
småorter, önskemål att kunna begränsa antalet provskrivande även framledes.  

Utredningen tackade för samtalet och välkomnade ytterligare kommentarer till 
viktora.mattsson@regeringskansliet.se. 

 
12. Bedömning av kunskaper i engelska för särskild behörighet till utbildning som ges på engelska 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Marie Eslon.  
Christopher inledde punkten med att informera om att en diskussion om språktest i engelska har förts 
i en mindre grupp med representanter för SUHF (expertgruppen och NBA) samt UHR. Marie 
redogjorde för expertgruppen hur NBA har arbetat med frågan. Expertgruppen framförde vikten av att 
internationella studenter har tillräckligt goda kunskaper i engelska. AU beslutar om vidare hantering. 
 

13. Migrationsverkets pilotprojekt  
Föredragande: Christina Murray.  
Christina lämnade en lägesrapport från projekten om tvååriga uppehållstillstånd för avgiftsskyldiga 
studenter och projektet om bedömning av studieavsikt. Det förstnämnda har kommit långt och visar 
mycket positiva resultat från pilotomgången. En standard för hantering av bekräftade och förmodade 
avhopp har tagits fram och prövats av Migrationsverket och deltagande lärosäten. Syftet är att 
underlätta lärosätenas rapportering för att möjliggöra rutinmässiga beslut av Migrationsverket om 
tvååriga uppehållstillstånd för avgiftsskyldiga programstudenter. Pilotprojektets standard kommer 
snart kunna spridas till alla övriga lärosäten, är bedömningen. För det andra pilotprojektet om 
bedömning av studieavsikt återstår mer arbete före något slutresultat kan utvärderas. 
 

14. Rapporter från andra grupper 
a. Samverkansgruppen SUHF – UHR 

Föredragande: Ann Cederberg och Linda Gerén. 
Linda rapporterade från mötet där frågor om bland annat högskoleprovet och 
överenskommelser med UHR behandlades. 

b. Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Föredragande: Marie Eslon. 
Marie rapporterade om aktuella frågor. Flera har lyfts under andra punkter på dagens möte. 

c. UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet 
Föredragande: Tarmo Haavisto. 
Tarmo berättade att vid det senaste mötet behandlades frågor om anmälan till vårens prov 
såsom antal anmälningar, anmälningssystemet, provomgångar, mm. 

d. Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. 
Christopher berättade att Migrationsverket besökte Antagningsrådet och presenterade de 
pågående pilotprojekten vid det senaste mötet.  

e. Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne. 
Senaste mötet behandlade bland annat kommande ändringar i UHR:s föreskrifter.  

f. Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist. 
Inget möte att rapportera från. 

g. Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Föredragande: Christina Murray. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-genomforandet-av-hogskoleprovet-u_H8B2U05
mailto:viktora.mattsson@regeringskansliet.se
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Tina rapporterade att nya ledamöter är Coco Norén, prorektor UU, och Erik Rehnström, 
rektor LU. Vid det senaste mötet diskuterades bland annat frågor om lärosätenas samordning 
kring Europauniversitet och EU-frågor. 

h. Forum för internationalisering 
Föredragande: Linn Svärd. 
Inget möte att rapportera från. 

i. Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: Linn Svärd. 
Linn rapporterade att aktuella frågor inom SFS inkluderar Coronapendemin, bostadsfrågan 
och åsikter om forskarutbildningen. Rapport kommer inom kort gällande administrationen av 
forskarutbildningen. 

j. Förvaltningschefernas nätverk 
Föredragande: Ann Cederberg och Lotten Glans. 
Ann meddelade att förvaltningscheferna ägnade en stor del av det senaste möte till 
strategiska frågor om utveckling av lärosätenas IT-stöd.  

 
15. Frågor som arbetsutskottet föreslår bordläggs till kommande möte 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt.  
- Fråga om avslutade kurser från annat lärosäte i examen. 

Ärendet bereds av Jerker Dahne och Brita Lundh i samråd med Mauritz Danielsson, 
Ladokkonsortiet.  

- Förslag om workshop om internationaliseringsfrågor tillsammans med expertgruppen för 
internationaliseringsfrågor. 
Ärendet bereds av Christopher Sönnerbrandt och Christina Murray.  

 
16. Övriga frågor 

a. Risker för den samordnade antagningen sommaren 2021 
Susanne Wadsborn-Taube informerade om att Utbildningsdepartementet har meddelat att 
utfärdandet av gymnasiebetygen kan bli försenade inför antagningen till högskolan i sommar. 
Christopher Sönnerbrandt berättade att SUHF:s utsedda grupp för kontinuitetshantering i 
den nationellt samordnade antagningen m.a.a. covid-19 har aktiverats och kommer att 
bevaka frågan tillsammans med UHR. 

b. Kurser inom satsningen Livslångt lärande i HT2021 
Cilla Häggkvist lyfte att vissa kurser som lärosätena nu tar fram på grund av regeringens 
aktuella satsning på Livslångt lärande gärna bör ingå i den nationella antagningsomgången till 
HT2021. Kurstillfällen som inte är klara att söka till den 15 april kan läggas till i 
antagningsomgången vid ett senare tillfälle för sen ansökan. 

 
17. Kommande möten 

Föredragande: Linda Gerén. 
Linda informerade om de kommande mötena under våren: 

- 23 mars kl. 10:00-15, digitalt möte. 
- 11 maj kl. 10-15, digitalt möte. 

 
18. Avslutning 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.  

 

Justerad av 
 

Ann Cederberg   Christopher Sönnerbrandt  Brita Lundh 
 

Linda Gerén  Susanne Wadsborn-Taube 

 

https://suhf.se/app/uploads/2020/03/H%C3%B6jd-beredskap-g%C3%A4llande-antagningsverksamheten_ordf%C3%B6randebeslut-200312.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2020/03/H%C3%B6jd-beredskap-g%C3%A4llande-antagningsverksamheten_ordf%C3%B6randebeslut-200312.pdf
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