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Sveriges Universitets-           2021-09-01 
och högskoleförbund                           rev. 2021-09-02 
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
 
 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: tisdag den 7 september 2021, kl. 10:00-15:00. 
Plats: Zoom (länk till mötesrummet finns i den utskickade kalenderinbjudan). 
Kallade: Expertgruppens ledamöter. 
Inbjudna gäster: 
p. 13 -17 (d.v.s. ansluter efter lunchpausen, kl. 13:00): Mauritz Danielsson, konsortiechef för Ladokkonsortiet 
p. 14: N.N. sakkunnig från UHR 

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 till nya ledamöter 
- Godkännande av dagordningen Beslut 
- Justeringsperson  Beslut 

Förslag: Jan Zirk  
Expertgruppens minnesanteckningar justeras av AU tillsammans med ytterligare en ledamot 
som utses för respektive möte. 

- Föregående minnesanteckningar  Information webblänk suhf.se 
Minnesanteckningen från den 11 maj 2021 är justerad och publicerad på suhf.se. 
 

2. Expertgruppens uppdrag och arbetsformer 
Föredragande: Linda Gerén  Information webblänk suhf.se 
 

3. Grupperingar, former och samordning för dialog mellan lärosätena och UHR 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Information Bilaga p.3 

- AU avser att återkomma med en uppdatering av kartläggningen som SUHF gjorde i maj 2019. 
 

4. Expertgruppen och NBA 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Diskussion webblänk suhf.se 
Carolina Rytterkull 

- Samtal om gruppernas uppdrag, roller och ansvar, relation och kommunikation. 
 

5. Ledamöter till Antagningsrådet och NBA 
Föredragande: Linda Gerén  Beslut Bilaga p.5  

- Beslut om ledamöter som sitter kvar (mandatperiod 1 juli 2021 – 31 december 2022). 
- Samtal om pågående beredning av nya ledamöter för att fylla tre vakanser, för möjligt 

kompletterande beslut senare i september per capsulam. 
 

6. Ledamöter till UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av anordnandet av högskoleprovet 
Föredragande: Linda Gerén  Information Bilaga p.6 

- Information om förlängning av mandatperiod och beslut om ersättare till gruppen. 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/app/uploads/2021/08/210511-Minnesanteckningar-SUHF-expertgrupp-SA-fr%C3%A5gor_justerad.pdf
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/nba-nationella-bedomningsgruppen-for-antagning/
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7. Aktuella remisser och utredningar 
Föredragande: Linda Gerén.   Information Bilaga p.7.b 
 

a) Remiss från UHR (dnr 4.1.2-00391-2021), om kompetenser för grundläggande behörighet, 
som SUHF har svarat på, senast den 3 september 2021. 
 

b) Remiss av DS 2021:18, bokstavsutredningen om genomförande av principöverenskommelsen 
om ett nytt och parallellt offentligt studiestöd (LAS-överenskommelsen), som ska besvaras 
senast den 15 september 2021. (bilaga p.7.b) 
 

c) Remiss av SOU 2021:39, bl.a. om UHR och lärosätenas åtkomst till uppgifter om 
yrkeslegitimationer inom hälso- och sjukvården ur Socialstyrelsens HoSP-register, som ska 
besvaras senast den 8 oktober 2021. 
 

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

e) Utredningen Avskiljande av studenter och belastningsregisterkontroll inför vissa studier (Dir. 
2020:111), bl.a. om att belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa 
högskoleutbildningar, som ska redovisas senast den 22 oktober 2021. SUHF har beretts 
möjlighet att ge högskolejuridiska kommentarer som har överlämnats till utredaren angående 
vissa förslag som utredningen överväger.  
 

Kortare paus  

 
8. Rekommendation om ökat antal sökalternativ i antagningsomgång Master 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Beslut Bilaga p.8 
- Beslut om ändring av SUHF:s rekommendation efter förslag från Antagningsrådet enligt 

bilaga. Lärosätenas studieadministrativa chefer tillstyrkte förslaget den 3 juni 2021. 
 

9. Rekommendation om redovisning av omfattning på behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning 
Föredragande: Brita Lundh och Linda Gerén Diskussion Bilaga p.9 

- Svar från remissinstanserna har inkommit och sammanställts. 
- Diskussion om den fortsatta hanteringen av frågan.  

 
10. UKÄ:s förhandsbesked om tolkning av förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för 

fortbildning av förskollärare och lärare 
Föredragande: Brita Lundh     Diskussion webblänk uka.se 
 

11. Forskarutbildning  
Föredragande: Lotten Glans  Diskussion webblänk suhf.se 

- Samtal om en möjlig inriktning på fortsatt arbete kring doktorandernas speciella situation 
efter SUHF, SFS och UKÄ:s gemensamma konferens den 5 maj 2021, Forskarutbildning i 
gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd. 
 

12. Skärpt lagstiftning ang. permanent uppehållstillstånd – konsekvenser för doktorander, m.fl. 
Föredragande: Christina Murray  Diskussion Bilaga p.12 
 

Paus för lunch ca. kl. 12:00   
 
Mötet återupptas kl. 13:00    

 

https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-av-departementspromemorior-om-genomforande-av-principoverenskommelse-om-trygghet-omstallning-och-anstallningsskydd-ds-202116-ds-202117-ds-202118/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-sou-202139-ombuds-tillgang-till-vard--och-omsorgsuppgifter-och-forenklad-behorighetskontroll-inom-varden/
https://www.regeringen.se/4a5bf9/contentassets/4f93f359d27e4aedb6e2f508aaaa6424/genomforande-av-hogskoleprovet-dir.-202092.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/2021/08/Remissvar-fr%C3%A5n-SUHF-F%C3%B6rslagen-om-avskiljande-SU-850-0043-21.pdf
https://www.uka.se/download/18.4bf08fe9179eb7ac8ac5c35/1624457081413/Beslut%20F%C3%B6rhandsbesked%2033-00237-21.pdf
https://suhf.se/aktiviteter/forskarutbildning-i-granslandet-i-granslandet-utbildning-och-forskning-student-och-anstalld/
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13. Aktuellt från UHR 
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube Information    --- 
 

14. UHR:s arbete mot att införa Bank-ID för sökande till högskolan 
Föredragande: N.N. UHR  Diskussion --- 
 

15. Aktuellt från Ladokkonsortiet   
Föredragande: Mauritz Danielsson  Information --- 
 

16. Ladokkonsortiets verksamhetsplanering  
Föredragande Mauritz Danielsson  Diskussion Bilaga p.16 

- Samtal om arbete med att utveckla Ladokkonsortiets verksamhetsplanering och hur det 
påverkar den av SUHF nominerade Verksamhetsplaneringsgruppen. 
 

17. NUAK 2021 
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube och Information --- 
Mauritz Danielsson 

- Information från UHR och Ladokkonsortiet om konferensplaneringen. 
 

Kortare paus  

 

18. Rapporter från andra grupper 
Föredragande: se nedan  Information Bilaga p.18.c 
 

a) Förbundsförsamlingen och förvaltningschefernas nätverk 
Föredragande: Lotten Glans och Jan Zirk. 
 

b) Samverkansgruppen SUHF – UHR 
Föredragande: Lotten Glans och Linda Gerén. 
 

c) Förhandlingsgruppen för överenskommelser med UHR 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Brita Lundh. (Bilaga p.18.c.) 
 

d) Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. 
 

e) Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne. 
 

f) Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Föredragande: Caroline Rytterkull 
 

g) UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet 
Föredragande: Jerker Dahne 
 

h) UKÄ:s referensgrupp för den officiella statistiken 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Cilla Häggkvist 
 

i) Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist 
 

j) Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Föredragande: Christina Murray. 
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k) Forum för internationalisering 
Föredragande: Cilla Häggkvist. 
 

l) Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: Oskar M. Wiik 
 

19. Frågor som arbetsutskottet föreslår bordläggs till kommande möte 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. Information. --- 
 

- Rekommendationer om högskolornas arbete med validering av reell kompetens. 
AU avser att återkomma med besked om den fortsatta hanteringen av frågan  
(jfr. minnesanteckning den 11 maj 2021 p. 8). 
 

20. Övriga frågor 
---    --- --- 
 

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

- Mötestider och mötesformer hösten 2021 och framåtblick mot våren 2022 
 

22. Avslutning 
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