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Sveriges Universitets-           2020-05-04 
och högskoleförbund     
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
 
 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: tisdag den 11 maj 2021, kl. 10:00-15:00. 
Plats: Zoom (länk till mötesrummet finns i den utskickade kalenderinbjudan). 
Kallade: Expertgruppens ledamöter. 
Inbjudna gäster: 
punkt 10 – Marianne Granfelt (Ecorys), Paula Kossack (SCB), Marie Kahlroth och Bahar Faraz (UKÄ) 
punkt 11 – Maria Strand, SUHF:s arbetsgrupp för digital examination 

Dagordningen är sänd till expertgruppens ledamöter och inbjudna gäster. Den publiceras även på SUHF:s 
webbsida: https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/.     
 
 

1. Inledning  
- Välkommen 
- Godkännande av dagordningen Beslut 
- Justeringsperson  Beslut 

Förslag: Helena Pallin  
- Föregående minnesanteckningar  Information. Bilaga p.1 

 
2. Nya ledamöter till expertgruppen 

Föredragande: Linda Gerén  Information --- 
 

3. Aktuella remisser och utredningar 
Föredragande: Linda Gerén.   Information. --- 

- Remissen av delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap (SOU 2021:2), som SUHF besvarade den 14 april. 
 

- Remisens av promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan 
(U2021/00301), som SUHF besvarade den 14 april. 
 

- Bokstavsutredningen om genomförande av principöverenskommelsen om ett nytt och 
parallellt offentligt studiestöd (U2021/00138), som ska redovisas senast den 15 maj 2021. 
 

- Utredningen Genomförande av högskoleprovet (Dir. 2020:92), bl.a. om en framtida 
ansvarsfördelning för högskoleprovet, som ska redovisas senast den 1 juli 2021. 
 

- 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. 
 

4. Migrationsverket önskemål om en gemensam hemställan till regeringen 
Föredragande: Linda Gerén.                    Information.       --- 
 

5. Kontinuitetshantering den samordnade antagningen till HT2021 – Covid-19 
Föredr.: Christopher Sönnerbrandt, Susanne Wadsborn-Taube      Information        --- 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://www.regeringen.se/48e7bc/contentassets/b23619ff933047688f64b8f0051f0dfd/krav-pa-kunskaper-i-svenska-och-samhallskunskap-for-svenskt-medborgarskap-sou-20212_
https://suhf.se/app/uploads/2021/04/SU-850-0017-21-Yttrande-fr%C3%A5n-SUHF-Krav-p%C3%A5-kunskaper-f%C3%B6r-svenskt-medborgarskap.pdf
https://www.regeringen.se/48e736/contentassets/e2180d7c973c449097dbcab00eda65b3/okad-kvalitet-i-lararutbildningen-och-fler-larare-i-skolan.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2021/04/Yttrande-fr%C3%A5n-SUHF-%C3%96kad-kvalitet-i-l%C3%A4rarutbildningen-och-fler-l%C3%A4rare-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/4a5bf9/contentassets/4f93f359d27e4aedb6e2f508aaaa6424/genomforande-av-hogskoleprovet-dir.-202092.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. Aktuellt från UHR 
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube.     Information    --- 
 

7. SNS seminarium om validering av nyanländas utbildning och dess betydelse för etableringen på 
arbetsmarknaden 
Föredragande: Ann Cederberg      Information  (webblänkar) 

SNS seminarium: https://www.sns.se/artiklar/validering-av-nyanlandas-utbildning-och-dess-
betydelse-for-etableringen-pa-arbetsmarknaden-2/  
 
Andrey Tibajev, A. (2021). Bedömning av utländsk utbildning: effekter på sysselsättning och 
lön. Rapport. SNS Analys. https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/04/sns-analys-72-
bedomning-av-utlandsk-utbildning--effekter-pa-sysselsattning-och-lon.pdf  
 

8. Rekommendationer om högskolornas arbete med validering av reell kompetens 
Föredr.: Cilla Häggkvist och Christopher Sönnerbrandt     Diskussion  Bilaga p.8 

Lägesrapport om det pågående arbetet med utkastet. 
 

9. European Education Area 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt     Diskussion  (webblänk) 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_sv  

Vilka frågor är aktuella för expertgruppen att följa framöver? 
Vilket övrigt arbete görs inom SUHF med anledning av EEA?  
 

10. European Graduate Tracking Initiative (EGTI) – kl. 11:30 
Föredragande: (gäster, se nedan)      Diskussion  Bilaga p.10 

Marianne Granfelt, som är anställd som ”Country Expert” av Ecorys, Paula Kossack, från SCB 
som varit Sveriges representant i Expertgruppen inom EU, samt Marie Kahlroth och Bahar 
Faraz från UKÄ. Bahar Faraz är projektledare för UKÄ:s uppdrag angående EGTI.  
 
”Vid mötet […] vill vi informera om EGTI och gärna ta del av era synpunkter på projektet. Vi 
vill också gärna diskutera hur vi bäst kommunicerar med lärosätena om dessa frågor.” 
 
1. Kort redogörelse för läget kring EGTI, Ecorys uppdrag samt vad som gjorts hittills 
2. Erfarenheter från arbetet med Expertgruppen 
3. UKÄ:s uppdrag och hur man planerar att arbeta med det 
4. Diskussion om fortsatt arbete 
 

--- Paus för lunch --- Mötet återupptas kl. 13:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 
 

11. Information från SUHF:s arbetsgrupp för digital examination – kl. 13:00 
Föredr: (gäst) Maria Strand, arbetsgruppens sekreterare     Information    Bilaga p.11 
  

12. Forskarutbildningskonferens den 5 maj 
Föredragande: Lotten Glans        Information    (webblänk) 

Rapport från SUHF, SFS och UKÄ:s gemensamma konferens den 5 maj 2021. 
Forskarutbildning i gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd. 
 

13. Rapporter från andra grupper 
- Förbundsförsamlingen och förvaltningschefernas nätverk 

Föredragande: Ann Cederberg och Lotten Glans. 
 

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

https://www.sns.se/artiklar/validering-av-nyanlandas-utbildning-och-dess-betydelse-for-etableringen-pa-arbetsmarknaden-2/
https://www.sns.se/artiklar/validering-av-nyanlandas-utbildning-och-dess-betydelse-for-etableringen-pa-arbetsmarknaden-2/
https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/04/sns-analys-72-bedomning-av-utlandsk-utbildning--effekter-pa-sysselsattning-och-lon.pdf
https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/04/sns-analys-72-bedomning-av-utlandsk-utbildning--effekter-pa-sysselsattning-och-lon.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_sv
https://suhf.se/aktiviteter/forskarutbildning-i-granslandet-i-granslandet-utbildning-och-forskning-student-och-anstalld/
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- Förhandlingsgruppen för överenskommelser med UHR 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Brita Lundh. 
 

- Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. 
 

- Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne. 
 

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

- UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet 
Föredragande: Tarmo Haavisto. 
 

- Arbetsgrupperna för digital examination, samt för tolkning av DOS-lagen i relation till 
lärplattformar 
Föredragande: Linda Gerén. 
 

- Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist. 
 

- Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Föredragande: Christina Murray. 
 

- Forum för internationalisering 
Föredragande: Linn Svärd och Cilla Häggkvist. 
 

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

 
14. Frågor som arbetsutskottet föreslår bordläggs till kommande möte 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. Information. --- 
- Remiss av förslag till rekommendation om redovisning av omfattning på behörighetsgivande 

och högskoleintroducerande utbildning. 
Remissen är skickad till lärosätena. Frågan återupptas efter sommaruppehållet. 

 
15. Övriga frågor 

 
 

16. Kommande möten 
Föredragande: Linda Gerén.  Information. --- 

Planering av möten höstterminen 2021. 
 

17. Tack till ledamöter som lämnar expertgruppen 
 
 

18. Avslutning 
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