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Sveriges Universitets-     2022-02-28 

och högskoleförbund                            
Expertgruppen för studieadministrativa frågor    

Minnesanteckning från möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: onsdag den 9 februari 2022, kl. 10:00-15:00.  
Plats: online i Zoom.  
 

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 
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet  
Carolina Rytterkull, Lunds universitet, deltar som ordförande i nationella bedömningsgruppen för antagning 
(NBA) 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 
Amanda Beckman, Sveriges förenade studentkårer (ersättare för Oskar M. Wiik) 
 
Frånvarande ledamöter: 
Jan Zirk, högskoledirektör, Högskolan i Skövde 
Oskar M. Wiik, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
 
Inbjudna gäster:  
Från Ladokkonsortiet deltog Mauritz Danielsson, konsortiechef, Magnus Mörck, strategisk produktägare, Anna 
Sandberg Telléus, verksamhetsexpert Ladok, samt Anna Lindgren, verksamhetsexpert Ladok (punkt 4 och 5) 

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  
a) Ordförande hälsade välkommen. 
b) Dagordningen godkändes.  

Flera övriga frågor anmäldes, se punkt 8. 
c) Jerker Dahne utsågs till mötets justeringsperson. 
d) Minnesanteckningen från den 1 december 2021 är justerad och publicerad på 

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

2. Aktuella remisser och utredningar  
SUHF:s remissvar finns publicerade på https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/.  
 

a) SUHF:s yttrande som svar på Remiss av SOU 2021:72 Högskoleprovets organisation och 
styrning, med sista svarsdag den 7 januari 2022. 
Föredagande: Linda Gerén              
Linda Gerén redogjorde för hanteringen av remissvaret från SUHF. 
 

b) SUHF:s yttrande som svar på Remiss av SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och 
avskiljande av studenter, med sista svarsdag den 7 januari 2022. 
Föredragande: Linda Gerén  
Linda Gerén redogjorde för hanteringen av remissvaret från SUHF. 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/10/remiss-av-sou-20202172-hogskoleprovets-organisation-och-styrning/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/10/sou-202183/
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c) SUHF:s yttrande som svar på UHR:s remiss av Förslag till föreskrifter om genomförande av 

försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till utbildning (dnr. 4.1.2.-01447-2021), 
som ska besvaras senast den 11 februari 2022. Yttrandet har sedan mötet publicerats på 
SUHFs hemsida, se länk ovan. 
Föredragande: Linda Gerén och Brita Lundh  
Linda Gerén och Brita Lundh redogjorde för hanteringen av remissvaret från SUHF.  
 

d) SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor har skickat en remiss till medlemmarna 
med förslag till rekommendation för arbetet med att validera reell kompetens i högskolan 
(Dnr SU-850-0002-22), som ska besvaras senast den 29 april 2022. 
Föredragande: Linda Gerén och Brita Lundh  
Linda Gerén, Brita Lundh och Jerker Dahne redogjorde för hanteringen av förslaget till 
rekommendation och den remissomgång bland SUHF:s medlemslärosäten som nu pågår.  
 

3. Utvecklingen av Europauniversiteten och det europeiska utbildningsområdet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor har tagit emot en skrivelse med identifierade 
administrativa hinder från beredningsgruppen för de svenska Europauniversiteten. Christopher 
Sönnerbrandt redogjorde för bakgrunden och de mest aktuella frågorna. Expertgruppen diskuterade 
hur expertgruppen kan arbeta med dessa frågor och enades om vikten av att fortsätta bevaka 
området. Kontakten med Expertgruppen för internationalisering ska fortsätta och även kontakten med 
Beredningsgruppen för EUI-lärosätena.  
 

4. Hantering av digitala examensbevis 
Gäster: Mauritz Danielsson, Anna Sandberg Telléus, Magnus Mörck och Anna Lindgren från 
Ladokkonsortiet. 
Expertgruppen för studieadministrativa frågor har tagit emot en promemoria från Ladokkonsortiet 
med lösningsförslag avseende hantering av digitala examensbevis. Ladokkonsortiet gästade 
expertgruppen och presenterade förslaget. Expertgruppen tog del av presentationen och diskuterade 
förslaget utan att ta någon ställning. Ladokkonsortiet ska även träffa SUHF:s expertgrupp för arkiv och 
informationshantering inom kort. Efter detta har konsortiet möjlighet att återkomma med ett 
förtydligat underlag med frågor man önskar att expertgruppen ska ta ställning till.  
 

5. Aktuellt från Ladokkonsortiet 
Gäster: Mauritz Danielsson, Anna Sandberg Telléus, Magnus Mörck och Anna Lindgren från 
Ladokkonsortiet. 
Mauritz Danielsson presenterade frågor som är aktuella inom Ladokkonsortiet och av intresse för 
expertgruppen. Bland annat görs nu en översyn av konsortialavtalet och en ny ladokfunktion för 
utbildningsplanering testas just nu av SLU. Dessutom undersöker man möjligheten och intresset för 
förbättrat stöd i Ladok för utbildning på forskarnivå. 
 

6. Rapporter från andra grupper 
a) Förbundsförsamlingen och förvaltningschefernas nätverk 

Föredragande: Lotten Glans. 
Lotten Glans meddelade att universitetsförvaltningschefernas nätverk vid sitt senaste möte 
bland annat tog upp Statens Servicecenter samt frågor om lärosätenas autonomi och 
profilområden. Nästa möte äger rum i samband med SUHF:s förbundsförsamling den 16 mars 
på Karlstads universitet. 
 

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

c) Förhandlingsgruppen för överenskommelser med UHR 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Brita Lundh. 
Förhandlingen av nya överenskommelser 2022-2024 är avslutad i och med att parterna 
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signerade dokumenten före nyår och gruppen är därmed inte längre aktiv.  
 

d) Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt.  
Inget möte sedan sist.  
 

e) Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne. 
Vid senaste mötet diskuterades bland annat det nationella behörighetsprovet, den 
kommande Eurostudent-undersökningen som i Sverige genomförs av SCB under april-maj, 
konferensen Kvalitetsdrivet som är flyttad och kommer att genomföras fysiskt i september. 
Expertgruppen skickade med ett önskemål om att Tillträdesrådets minnesanteckningar 
publiceras tillgängligt för samtliga lärosäten på UHR:s hemsida. 
 

f) Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Föredragande: Caroline Rytterkull.  
Vid det senaste möte behandlades ett svårtolkat beslut om meritpoäng i moderna språk, 
bristande kunskaper i engelska, med flera frågor.  
 

g) UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet 
Föredragande: Jerker Dahne.  
Ett möte genomfördes i januari då vårens högskoleprov diskuterades och frågor om 
anmälningssystemet togs upp. Läget i pandemin förändras och behöver bevakas inför provets 
genomförande. 
 

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

i) Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist  
Cilla Häggkvist hänvisade till punkterna 4-5. Ladok har som ny rutin att skicka ut en kort film 
före mötena med den senaste informationen – mycket uppskattat. 
 

j) Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Christopher Sönnerbrandt meddelade att gruppen möts samtidigt med detta möte.  
 

k) Forum för internationalisering 
Forum för internationalisering är nedlagt. Istället kommer Plattformen för 
internationalisering att startas, datum är dock ej klart.  
 

l) Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: Amanda Beckman  
Amanda Beckman berättade att SFS har deltagit i Swednets årsmöte samt att man kommer 
att delta i Administratörskongressen om morgondagens universitet. SFS kommer att 
tillsammans med SUHF ha ett seminarium i Almedalen på temat lärosätenas autonomi. 
Amanda berättade även om SFS remissvar på några av de senaste remisserna, se 
https://sfs.se/remisser/.   
 

7. Frågor som arbetsutskottet föreslår bordläggs till kommande möte 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt. 

- Grupperingar, former och samordning för dialog mellan lärosätena och UHR 
Uppdatering av kartläggningen som SUHF gjorde i maj 2019. 
Arbetsutskottet föreslår att kartläggningen uppdateras som ett underlag till kommande 
arbete med nomineringar till olika UHR-grupperingarna senare under året 2022.  
 

https://sfs.se/remisser/
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8. Övriga frågor 
Studenthälsorna 
Jerker Dahne tog upp regeringens inbjudan för studenthälsorna att skapa en gemensam webbportal. 
Önskemål som har framförts är att UHR involveras vad gäller utveckling och förvaltning av den 
tekniska lösningen och att SUHF kan vara ett lämpligt forum för dialog mellan lärosäten i frågan. 

Engelskakunskaper 
Carolina Rytterkull tog upp en fråga från NBA, underlag har skickats ut i förväg. Frågan som gäller 
engelskakunskaper för behörighet till avancerad nivå. Expertgruppen menade att NBA bör titta vidare 
på frågan och göra en bred undersökning, akuta områden bör behandlas skyndsamt. 

Skrivelse om Validering och tillgodoräknande inom lärarlyftet  
Linda Gerén tog upp arbetet med en skrivelse till regeringen angående validering och tillgodoräknande 
inom Lärarlyftet som Expertgruppen har fått i uppdrag att ta fram. Två ledamöter, Brita Lundh och 
Cilla Häggkvist utsågs. Gruppen kommer att kompletteras med två ledamöter från Expertgruppen för 
lärarutbildning. 

9. Kommande möten 
Föredragande: Linda Gerén. 
Aprilmötet, som tidigare planerats som en studieresa, togs upp. Pga pandemin beslutades denna att 
ersätts av ett heldagsmöte i Stockholm den 7 april. Efter detta möte följer ett digitalt möte den 18 
maj, enligt tidigare beslut. 

 
10. Avslutning 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 


