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Sveriges Universitets-  2021-10-12 

och högskoleförbund justerad 
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 

 

 

Minnesanteckning från möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: tisdag den 12 oktober 2021, kl. 10:00-15:00 
Plats: SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm 
Kallade: Expertgruppens ledamöter 

Närvarande ledamöter/adjungerade:  
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet, ordförande 
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, vice ordförande 
Brita Lundh, chef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad, verkställande ledamot 
Helena Pallin, chef Avdelningen för utbildningsstöd, Karlstads universitet 
Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet 
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet 
Jan Zirk, högskoledirektör, Högskolan i Skövde 
Oskar M. Wiik, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet (från kl 13:00) 
Carolina Rytterkull, Lunds universitet, deltar som ordförande i nationella bedömningsgruppen för 
antagning (NBA) 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 
 
Frånvarande ledamöter: 
Christina Murray, KTH, adjungerad ledamot utsedd av expertgruppen för internationaliseringsfrågor 
 
Inbjudna gäster: 
-- 
 

1. Inledning  
a) Ordförande hälsade välkommen. 
b) Dagordningen godkändes.  
c) Oskar M. Wiik utsågs till mötets justeringsperson. 
d) Minnesanteckningen från den 7 september 2021 är justerad och publicerad på 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/. 
Minnesanteckningen lades till handlingarna. 
 

2. Expertgruppens uppdrag och arbetsformer 
Föredragande: Lotten Glans 
Expertgruppen fortsatte diskussionen från föregående möte. Ledamöterna presenterade sig 
samt berättade om sina förväntningar på expertgruppen och erfarenheter av det 
gemensamma arbetet, samt diskuterade expertgruppens riktning framåt. 
 

  

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
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3. Ledamöter till Antagningsrådet och NBA 

Föredragande: Linda Gerén och Christopher Sönnerbrandt 
   

a) Linda anmälde ett beslut som fattats per capsulam om en ny ledamot till Nationella 
bedömargruppen för antagning (NBA) för innevarande mandatperiod, i enlighet med 
expertgruppens beslut på mötet den 7 september 2021. Expertgruppen beslutade 
enhälligt att utse Malin Stenqvist, Linnéuniversitetet, till ny ledamot för innevarande 
mandatperiod till och med den 31 december 2022. Beslutet är utsänt till 
expertgruppens ledamöter och även för kännedom till SUHF:s presidium, samt har 
delgetts UHR. Webben är uppdaterad. Beslutet läggs till handlingarna.  
 

b) Christopher meddelade att arbetsutskottet just nu arbetar med att hitta personer 
som kan fylla de två vakanserna i Antagningsrådet för innevarande mandatperiod. 
Arbetsutskottet tar fram förslag för beslut i Expertgruppen per capsulam senare i 
höst. Antagningsrådets ledamöter har getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
och beredningen utförs i samråd med UHR. 
 

4. Aktuella remisser och utredningar 
Föredragande: Linda Gerén 
 

a) 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 SUHF har besvarat. Linda informerade expertgruppen om yttrandet som var 
positivt eftersom utredningen har beaktat de synpunkter som SUHF tidigare har fört 
fram till Socialdepartementet om lärosätenas och UHR:s behov av tillgång till 
uppgifterna för att kunna besluta om antagning och utfärda examen för vissa 
utbildningar inom vårdområdet. 
 

b) Remiss av SOU 2021:72 Högskoleprovets organisation och styrning, som ska besvaras 
senast den 7 januari 2022. Expertgruppen diskuterade punkter som kan vara aktuella 
att lyfta i remissvaret: ekonomi (för skrivande, lärosäten, provledare); åldersgräns; 
ansvarsfördelning UHR/lärosätena; antal provorter; antal skrivande; provdag. 
Expertgruppen utsåg Jerker, Carolina och Brita att ta fram ett förslag på utvecklade 
punkter att lyfta i remissvaret och en tidplan för arbetet. Förslaget förankras sedan i 
SA-chefsnätverken och FC-nätverken. Gruppen återkopplar till AU via Brita. 

 
5. Rekommendationer om högskolornas arbete med reell kompetens 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Christopher redogjorde för vad expertgruppen tidigare har gjort i denna fråga. Arbetet har 
pågått i flera steg med många ledamöter inblandade. Arbetsutskottet menar att ett 
ytterligare arbete behöver göras innan vi kan lägga fram ett förslag till rekommendation 
eftersom frågan behöver belysas ur ytterligare vinklar. 

Expertgruppen diskuterade frågan och utsåg Jerker och Brita till att arbeta vidare. Övriga 

ledamöter får gärna höra av sig till dem med inspel och synpunkter på arbetsmaterialet. 

Frågan tas upp för diskussion på nästa möte. Ett förslag till rekommendationer bör skickas ut 

på remiss till medlemslärosätena under våren 2022. 

  

https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-sou-202139-ombuds-tillgang-till-vard--och-omsorgsuppgifter-och-forenklad-behorighetskontroll-inom-varden/
https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/10/remiss-av-sou-20202172-hogskoleprovets-organisation-och-styrning/


   
  3 (6) 

6. UKÄ:s förhandsbesked om tolkning av förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för 
fortbildning av förskollärare och lärare 
Föredragande: Brita Lundh och Christopher Sönnerbrandt 
Brita resonerade kring vad UKÄ:s förhandsbesked innebär för lärosätena. Christopher 
kompletterade med frågor som inkommit från lärosäten som med anledning av innehåll i 
regeringsuppdrag om Lärarlyftet till Skolverket samt generella begränsningar som gäller för 
deltagare i uppdragsutbildning vill se en förändring av Lärarlyftsförordningen (2007:223) för 
att specifikt deltagare inom Lärarlyftet ska få möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare 
utbildning eller erfarenheter i studier inom Lärarlyftet. 

Expertgruppen diskuterade frågan och beslutade att sammanställa ett antal konsekvenser 

som vi ser skulle kunna följa av en sådan ändring av förordningen. Cilla utsågs att göra 

sammanställningen som arbetsutskottet sedan får ta vidare inom SUHF. Övriga ledamöter 

kan mejla Cilla eller arbetsutskottet med inspel. 

 

7. Forskarutbildning - studieadministrativa aspekter på doktorandernas situation 
Föredragande: Lotten Glans 
Expertgruppen fortsatte diskussionen från föregående möte 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? Vilka studieadministrativa frågor är särskilt 
angelägna för oss att belysa? Expertgruppens roll och kommunikation med övriga 
grupperingar inom SUHF i frågor om forskarutbildning och doktorandernas situation? Lotten 
redogjorde för bakgrunden till frågan, inkluderande viktiga punkter från konferensen. Vad 
finns det för behov av för arbete med studieadministrativa frågor kring forskarstuderande 

Expertgruppen belyste några frågor som är angelägna att arbeta vidare med: 

▪ Motstridiga regelverk för antagning och anställning. (Jfr. UKÄ:s rapport 2021:24 om 

skuggdoktorander och rättssäkerhet vid antagning till utbildning på forskarnivå). 

▪ Den individuella studieplanen. 
▪ Dokumentationen av resultat inom forskarutbildningen i Ladok, bl.a. då begreppet 

kurs inte är reglerat i högskoleförordningen när det gäller utbildning på forskarnivå 
samt att dokumentation sker på olika sätt vid olika lärosäten och inom olika 
vetenskapsområden/fakulteter. 

▪ Stipendier för doktorander som även är anställda. 

Expertgruppen beslutade att lämna över de belysta frågorna till presidiet. Om det bildas en 
arbetsgrupp inom SUHF för att vidare utreda regelverk och främja goda förutsättningar för 
doktorander så är expertgruppen positiv till det. Expertgruppen konstaterade att den inte 
själv kan driva frågorna om doktorandernas situation men kan arbeta vidare med enskilda 
studieadministrativa frågor och även bidra med underlag om det bildas en ny arbetsgrupp. 
Expertgruppen understryker i sammanhanget att doktorandrepresentationen är mycket 
viktig om en sådan arbetsgrupp inrättas. 
 

8. Skärpt lagstiftning ang. permanent uppehållstillstånd – konsekvenser för doktorander, 
m.fl. 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Christopher berättade om arbetet som har lett fram till den skrivelse till 
Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och 
Finansdepartementet om övergångsbestämmelser för permanent uppehållstillstånd som 
SUHF har skickat in. Skrivelsen är publicerad på https://suhf.se/publikationer/skrivelser/.  

https://www.uka.se/download/18.4bf08fe9179eb7ac8ac5c35/1624457081413/Beslut%20F%C3%B6rhandsbesked%2033-00237-21.pdf
https://suhf.se/publikationer/skrivelser/
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9. Aktuellt från UHR 
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube 

− Susanne berättade att UHR enligt delning får uppdrag att ta fram föreskrifter för 
förkortad KPU till våren 2023. Tidigare har det varit tal om start redan hösten 2022. 

− NUAK-konferensen som i år genomförs online har omkring 1000 deltagare anmälda, 
vilket innebär ett rekordstort antal deltagare. 
I sammanhanget nämndes även att Expertgruppen, genom Brita Lundh, kommer 
berätta om sitt uppdrag på NUAK. 

− UHR har fått besked om att en kommitté ska tillsättas för en översyn av 
yrkeshögskolan.  

− En handfull lärosäten har fått erbjudande från UHR att genomföra det nationella 
provet för grundläggande behörighet under försöksverksamheten, som ska 
genomföras i mindre skala med ungefär 1000 skrivande. 

 
10. Nya överenskommelser med UHR om den samordnade antagningen 2022-2024 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Christopher berättade om förhandlingsdelegationens arbete tillsammans med UHR för att ta 
fram nya överenskommelser om licens- och antagningstjänster för den nationellt 
samordnade antagningen och antagningssystemet NyA, 2022-2024. Utkast till 
överenskommelser har skickats ut till lärosätenas studieadministrativa chefer för information 
och möjlighet att lämna synpunkter. En diskussion om utkasten sker vid stormötet med UHR 
och samtliga studieadministrativa chefer den 28 oktober 2021. De nya överenskommelserna 
diskuteras sedan av ledningarna för SUHF:s och UHR:s vid möte med Samverkansgruppen 
SUHF-UHR den 30 november 2021. 
 

11. E-legitimation och de studieadministrativa systemen 
Föredragande: Brita Lundh, Christopher Sönnerbrandt och Susanne Wadsborn Taube 
Med bakgrund av UHR:s presentation vid septembermötet samt en avstämning av nuläget 
resonerade expertgruppen om UHR:s förväntade införande av e-legitimation för inloggning 
och vilka konsekvenser som kan följa för lärosätena. Vad kan förväntas ske härnäst? Vilket 
behov kan finnas av samordning och proaktivitet inom SUHF? Diskussionen behöver fortsätta 
och fördjupas. 

Lotten Glans och Jan Zirk fick uppdrag att lyfta frågan till förvaltningschefernas nätverk. 

 

12. Rapporter från andra grupper 
 

a) Förbundsförsamlingen och förvaltningschefernas nätverk 
Föredragande: Lotten Glans och Jan Zirk 
Inget möte sedan förra expertgruppsmötet. 
 

b) Samverkansgruppen SUHF – UHR 
Föredragande: Lotten Glans och Linda Gerén 
Inget möte sedan förra expertgruppsmötet.  
 

c) Förhandlingsgruppen för överenskommelser med UHR 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Brita Lundh 
Se ovan, punkt 10. 
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d) Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Vid senaste mötet presenterade UHR det nya statistikverktyget ASTA med bättre 
möjlighet än tidigare för lärosätena att själva ta fram mer detaljerade statistiska 
underlag om antagningsomgångar. Vid mötet diskuterades även hur Antagningsrådet 
på bästa sätt ska kunna stödja UHR:s verksamhetsplaneringsprocess för den 
samordnade antagningen under hela verksamhetsåret. På NUAK kommer 
Antagningsrådet kommer att berätta om sitt uppdrag på NUAK.  
 

e) Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne. 
Vid senaste mötet diskuterades högskoleprovet, kompetenser för grundläggande 
behörighet, blandbetyg, med flera frågor. Konferensen Kvalitetsdrivet kommer att 
genomföras den 26 april 2022 som ett fysiskt möte. 
 

f) Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Föredragande: Caroline Rytterkull 
Caroline har genomfört ett första möte som ordförande. En av frågorna som 
behandlades gäller kunskaper i engelska för sökande från vissa icke-europeiska 
länder. NBA kommer att berätta om sitt uppdrag på NUAK.  
 

g) UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet 
Föredragande: Jerker Dahne 
Jerker har genomfört ett första möte som ordförande. Lärosätena efterfrågar nu 
tydlig information från UHR om förslaget till förordningsändring för högskoleprovet. 
 

h) UKÄ:s referensgrupp för den officiella statistiken 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Cilla Häggkvist 
Inget möte sedan förra expertgruppsmötet. 
 

i) Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist 
Cilla berättade att gruppen håller på att omformeras till en strategisk produktgrupp. 
 

j) Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Föredragande: Christina Murray. 
Christina hade förhinder. 
 

k) Forum för internationalisering 
Föredragande: Cilla Häggkvist. 
Cilla berättade att hon inte längre kan delta. SUHF är dock representerat genom 
andra personer och expertgruppen kan därmed ändå informeras om frågor som 
berör det studieadministrativa området. 
 

l) Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: Oskar M. Wiik 
Viktiga studieadministrativa frågor som nu behandlas inom SFS är högskoleprovet, 
NyA, den skärpta migrationslagen, mm. Den nya Doktorandhandboken har 
publicerats: https://phdhandbook.se/. 

  

https://phdhandbook.se/
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13. Frågor som bordläggs till kommande möte 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. 

− Grupperingar, former och samordning för dialog mellan lärosätena och UHR 
En uppdatering av kartläggningen som SUHF gjorde i maj 2019. 
 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades. 

 

15. Kommande möten 

Föredragande: Linda Gerén 

− Kommande möte den 1 december kl. 10-15 sker online via Zoom. 

− Expertgruppen beslutade om mötestider under våren 2022: 
▪ 9 februari kl. 10-15 (Zoom) 
▪ 6-8 april (prel. studieresa) 
▪ 18 maj kl. 10-15 (Zoom) 

− Lotten och Christopher presenterade arbetsutskottets förslag till syfte och möjligt 
innehåll för en studieresa. Expertgruppen diskuterade olika resmål och uppdrog åt 
arbetsutskottet att arbeta vidare med förslaget. 

 

16. Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 


