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Sveriges Universitets-     2020-05-11 

och högskoleförbund  justerad 

Expertgruppen för studieadministrativa frågor 

 

 

Minnesanteckningar från 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. 
 
Närvarande ledamöter/adjungerade:  
Ann Cederberg, förvaltningschef, Högskolan Kristianstad, ordförande 
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, verkställande ledamot 
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet 
Helena Pallin, chef Avdelningen för utbildningsstöd, Karlstads universitet 
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) 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 
Christina Murray, KTH, adjungerad ledamot utsedd av expertgruppen för internationaliseringsfrågor (från p .9) 

Frånvarande ledamöter: 
--- 

Inbjudna gäster: 
p. 10 – Marianne Granfelt (Ecorys), Paula Kossack (SCB), Marie Kahlroth och Bahar Faraz (UKÄ) 
p. 11 – Maria Strand, SUHF:s arbetsgrupp för digital examination 

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

1. Inledning  
- Ordförande hälsade alla välkomna till mötet. 
- Dagordningen godkändes. En övrig fråga anmäldes – Hur små kursdelar kan betygsättas? 

(Cilla Häggkvist) 
- Justeringsperson. Helena Pallin utsågs till justeringsperson för mötet. 
- Föregående minnesanteckningar. Christopher Sönnerbrandt meddelade att föregående 

mötes minnesanteckningar har justerats och publicerats på expertgruppens webbsida. 
 

2. Nya ledamöter till expertgruppen 
Föredragande: Linda Gerén   
Linda meddelade att presidiet har beslutat att utse Helena Pallin från Karlstads universitet till ny 
ledamot. Linda berättade även att presidiet har meddelat att de kommer att utse Lotten Glans till ny 
ordförande från och med den 1 juni, efter Ann Cederberg som slutar i expertgruppen. Då kommer de 
även utse Jan Zirk, högskoledirektör vid Högskolan i Skövde, till ny ledamot. Dessutom har presidiet 
beslutat att Carolina Rytterkull från Lunds universitet ska efterträda Marie Eslon som ordförande i 
Nationella bedömargruppen för antagningsfrågor – NBA. Carolina Rytterkull blir i egenskap av 
ordförande för NBA även ny adjungerad ledamot i expertgruppen. Beslut kommer inom kort. 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
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Några nya ledamöter ska utses till NBA och Antagningsrådet. Beredningen görs av expertgruppens AU i 
samarbete med ordförande i respektive grupp. Besluten att utse dessa ledamöter fattas av 
Expertgruppen.  
 

3. Aktuella remisser och utredningar 
Föredragande: Linda Gerén.  
Linda redogjorde kortfattat för SUHF:s hantering av följande remisser och utredningar.  
  

- 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. 
Linda berättade att SUHF ordnade ett möte den 12 april där Linda Gerén, Christopher Sönnerbrandt 
och Susanne Kristensson (jurist och universitetsdirektör LU) deltog från SUHF samt Markus Filipsson 
från Migrationsverket, Andreas Sandberg från UHR och Mauritz Danielsson från Ladokkonsortiet. På 
mötet redovisade Migrationsverket vilka behov man har av åtkomst till Ladok och NyA för att kunna 
utreda när det uppstår oklarheter i en ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket och UHR 
kommer att arbeta vidare på ett förslag till hemställan till regeringen. De kommer att stämma av med 
lärosätena och Ladokkonsortiet vid behov.  
 

5. Kontinuitetshantering den samordnade antagningen till HT2021 – Covid-19 
Föredragande.: Christopher Sönnerbrandt och Susanne Wadsborn-Taube 
Susanne och Christopher berättade att den samordnade antagningen arbetar på i högt tempo. Det har 
inledningsvis varit en stor ökning av antal kompletteringar jämfört med tidigare år, omkring 50 % mer. 
UHR och lärosätena har förstärkt bemanning för att hantera läget. Flera ledamöter instämde i att 
antagningspersonalen har en hög arbetsbelastning nu men att det rullar på. Tarmo Haavisto 
kompletterade med att genomförandet av högskoleprovet under våren har gått bra. Provet 
genomfördes i två delar, den 13 mars och den 8 maj. 
 

6. Aktuellt från UHR 
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube. 
Susanne meddelade att UHR sedan början av maj har en ny generaldirektör, Eino Örnfeldt, som 
tidigare var universitetsdirektör vid Stockholm universitet. Susanne berättade vidare att UHR har 
börjat planera för genomförandet av höstens högskoleprov, samt att arbetet med ett nationellt 
behörighetsprov är komplicerat och kan bli försenat, mm.  
 

7. SNS seminarium om validering av nyanländas utbildning och dess betydelse för etableringen på 
arbetsmarknaden 
Föredragande: Ann Cederberg 
Ann rapporterade från SNS seminarium om nyanlända och deras etablering på arbetsmarknaden. Vid 
seminariet togs bland annat rapporten från SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor upp. Mer från 
seminariet finns på: https://www.sns.se/artiklar/validering-av-nyanlandas-utbildning-och-dess-
betydelse-for-etableringen-pa-arbetsmarknaden-2/ . Ytterligare intressant läsning från SNS Analys är  

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
https://suhf.se/app/uploads/2020/11/Slutrapport-SUHFs-flyktinggrupp-2020.pdf
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/
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Andrey Tibajev, A. (2021), Bedömning av utländsk utbildning: effekter på sysselsättning och lön 
(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 
Cilla och Christopher lämnade en lägesrapport om det pågående arbetet med utkastet till 
rekommendation. Arbetet har varit svårt och är ännu inte klart. Det finns ett gediget underlag som 
expertgruppen har tagit fram tidigare. Ambitionen har varit att utifrån detta identifiera och renodla 
den minsta gemensam nämnaren, det som lärosätena kan enas om. Andra delar kan läggas i en 
bakgrundsbeskrivning. Expertgruppen tackade för ett gott arbete, diskuterade frågan och lämnade 
synpunkter för fortsättningen. AU får besluta om den fortsatta hanteringen. 
 

9. European Education Area  
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt – se även bilaga: presentationsbilder 
Christopher redogjorde kortfattat för det arbete som SUHF och lärosätena gör gällande European 
Education Area. Inom SUHF har expertgruppen för internationaliseringsfrågor fått ett utökat uppdrag 
för EU-bevakning. Dessutom har de lärosäten som ingår i något Europauniversitet skapat en 
beredningsgrupp för frågor om EEA och Europauniversitet. Intressanta länkar: 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_sv  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a939850-6c18-11eb-aeb5-01aa75ed71a1 

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

Christina Murray kompletterade med information om hur viktigt det kommer att vara att följa 
utvecklingen av Europauniversiteten eftersom nya förslag inom EEA i första hand kommer att testas 
inom dessa konstellationer. 
 

10. European Graduate Tracking Initiative (EGTI) 
Föredragande: Marianne Granfelt (Ecorys), Paula Kossack (SCB), Marie Kahlroth och Bahar Faraz (UKÄ) 
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 
(projektledare för UKÄ:s uppdrag angående EGTI) informerade om EGTI-projektet. Expertgruppen tog 
del av presentationen, ställde frågor och lämnade kommentarer. 
 
Mer information finns i EU-rapporten Towards a European graduate tracking mechanism: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c5669b4b-6adb-11eb-aeb5-01aa75ed71a1. 
 

--- paus för lunch --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 

11. Information från SUHF:s arbetsgrupp för digital examination – kl. 13:00 
Föredragande: Maria Strand (arbetsgruppens sekreterare) 
Maria presenterade det utkast till rapport som arbetsgruppen för digital examination arbetar med. 
Expertgruppen tog del av presentationen och utkastet till rapport, diskuterade och lämnade inspel.  
Fråga om rekommendationen bör skickas ut på remiss till lärosätena togs upp. Expertgruppen menade 
att en remissomgång är bra för förankring. Det lärosäte som vill använda rekommendationen direkt 
kan göra så.  
  

12. Forskarutbildningskonferens den 5 maj 
Föredragande: Lotten Glans 
Lotten rapporterade från SUHF, SFS och UKÄ:s gemensamma konferens den 5 maj 2021: 
Forskarutbildning i gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd. 
Över 300 personer var anmälda men antalet deltagare var något lägre. Positivt att så många 
doktorander deltog. Vid gruppdiskussionerna kom den individuella studieplanen som verktyg upp ett 
flertal gånger. Planeringsgruppen kommer att träffas i slutet av maj för att diskutera en eventuell 

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://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a939850-6c18-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c5669b4b-6adb-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://suhf.se/aktiviteter/forskarutbildning-i-granslandet-i-granslandet-utbildning-och-forskning-student-och-anstalld/
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fortsättning. Expertgruppen menade att det vore önskvärt att fortsätta diskutera doktorandernas 
speciella villkor. 
 

13. Rapporter från andra grupper 
- Förbundsförsamlingen och förvaltningschefernas nätverk 

Föredragande: Ann Cederberg och Lotten Glans. 
 

- Samverkansgruppen SUHF – UHR 
Föredragande: Ann Cederberg och Linda Gerén. 
Nästa möte äger rum den 1 juni. Expertgruppen föreslog att samverkansgruppen vid sitt möte 
lyfter en punkt med information från arbetet i förhandlingsgruppen om de framtida 
överenskommelserna mellan UHR och lärosätena. 
 

- Förhandlingsgruppen för överenskommelser med UHR 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Brita Lundh. 
Christopher rapporterade kort om det pågående arbetet. Expertgruppen instämde att det är 
värdefullt att de studieadministrativa cheferna får information om processen och innehållet i 
dialogen mellan SUHF och UHR på stormötet som UHR anordnar den 3 juni. 
 

- Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. 
Möte sker i nästa vecka. På mötet inleds arbetet med att ringa in prioriterade områden att 
fokusera på i verksamhetsplanen för den samordnade antagningen under kommande år. UHR 
har inför det gjort en omvärldsanalys av sådant som kan påverka antagningsverksamheten 
under flera år framöver. Lärosätenas representanter får gärna komplettera, och den ledamot 
i expertgruppen som har omedelbara inspel kan mejla direkt till Christopher. 
 

- Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne. 
Möte sker imorgon. Frågor som kommer att behandlas handlar bland annat om reell 
kompetens och UHR:s föreskriftsarbete. Dessutom kommer Peter Honeth att delta angående 
högskoleprovet. 
 

- Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Föredragande: Marie Eslon. 
Senaste mötet togs mer reguljära punkter upp. Om två veckor genomförs Maries sista möte 
då hon kommer att meddela vem som blir ny ordförande.  
 

- UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet 
Föredragande: Tarmo Haavisto. 
Referensgruppen har möte imorgon och kommer då bland annat att behandla det 
genomförda provet samt diskutera den framtida organisationen.  
 

- Arbetsgrupperna för digital examination, samt för tolkning av DOS-lagen i relation till 
lärplattformar 
Föredragande: Linda Gerén. 
Linda berättade att förslaget till rekommendation för tolkning av DOS-lagen har skickat på 
remiss till medlemslärosätena. Vad gäller digital examination så togs det upp under punkt 11. 
 

- Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist. 
Cilla meddelade att följande punkter behandlas inom gruppen: produktionsstatistik, 
uppföljning av kvartal ett 2021 samt planeringen av arbetet under 2022. 
 

- Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Föredragande: Christina Murray. 
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Tina rapporterade från det senaste mötet expertgruppen besöktes av Pam Fredman, 
ordförande i IAU, diskuterade ett seminarium om samarbeten med s.k. svåra länder, nya 
arbetsgrupper kring EEA, mm. Tina berättade även att Storbritannien arbetar med ett 
mobilitetsprogram, Turingprogrammet, som ersättning nu när landet har lämnat EU och 
Erasmus+. 
 

- Forum för internationalisering 
Föredragande: Linn Svärd och Cilla Häggkvist. 
Cilla berättade bland annat att Migrationsverket vid det senaste mötet informerat om sin 
webbplats där det finns en speciell ingång fkör utbildningsanordnare: 
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Anordnareav-hogre-utbildning.html. Där 
finns bland annat mallar som har visat sig fungera väl. 
Det går också att prenumerera på nyheter från Migrationsverket. Det finns ett speciellt 
RSS-flöde för anordnare av högre utbildning som gör det möjligt att få reda på när 
uppdateringar görs på webbplatsen https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Prenumerera-pa-nyheter.html  
 

- Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: Linn Svärd. 
Linn berättade att SFS under den senaste tiden bland annat har genomfört ett seminarium 
om högskolepedagogik och ett om Utbildningsdepartementets remisspromemoria Ökad 
kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan. Båda välbesökta. 

 
14. Frågor som arbetsutskottet föreslår bordläggs till kommande möte 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt.  
Christopher nämnde om remissen av expertgruppens förslag till SUHF-rekommendation om 
redovisning av omfattning på behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Remissen 
är skickad till lärosätena. Frågan återupptas efter sommaruppehållet. 
 

15. Övriga frågor 
Cilla Häggkvist tog upp frågan om hur små utbildningsdelar som kan betygsättas. Cilla och Tarmo 
deltar i UKÄ:s gruppering som tittar på frågan. Expertgruppen diskuterade frågan. 
 

16. Kommande möten 
Föredragande: Linda Gerén 
Expertgruppen beslutade om följande mötestider för hösten: 

• 7 september kl 10:00 - 15.00, via zoom 

• 12 oktober kl 10:00 - 15.00, via zoom 

• 1 december kl 10:00 - 15.00, fysiskt möte på SUHF:s kansli (om möjligt) 
 
Christopher tog upp ett förslag om att göra en studieresa framöver. Expertgruppen ställde sig positiv 
till detta.  
 

17. Tack till ledamöter som lämnar expertgruppen 
Ordförande Ann Cederberg tackade Marie Eslon för arbetet som ordförande i NBA samt Tarmo 
Haavisto för arbetet med Högskoleprovsgruppen. Båda har gjort stora insatser i grupper och tagit sig 
an svåra uppgifter. 

Ordförande tackade även Linn Svärd som länge har deltagit i expertgruppens arbete. Det är ännu inte 
klart om Linn blir kvar i expertgruppen när hon till sommaren går upp som ordförande för SFS. 

Lotten Glans tackade Ann för tiden som ledamot och framför allt tiden som ordförande i 
Expertgruppen. Övriga ledamöter stämde in i tacket och önskade Ann allt gott framöver! 

18. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Anordnareav-hogre-utbildning.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Prenumerera-pa-nyheter.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Prenumerera-pa-nyheter.html

