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Sveriges Universitets-                               2022-03-30 
och högskoleförbund                            
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: torsdag den 7 april 2022, kl. 9:00-16:00.  
Kallade: Expertgruppens ledamöter. 
Inbjudna gäster: Maria Wilenius, beredningsgruppen för Europauniversiteten (p.6). 

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) Välkommen 
b) Godkännande av dagordningen Beslut 
c) Justeringsperson  Beslut 

Förslag: Oskar M. Wiik 
d) Föregående minnesanteckningar  Information 

Expertgruppens minnesanteckningar är publicerade på SUHF:s webbsida. 
 

2. Ny ledamot till expertgruppen 
Föredragande: Linda Gerén  Information 
 

3. Aktuella SUHF-kalenderhändelser 
Föredragande: Linda Gerén  Information 

a) NU 2022 - Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Konferens i 
Stockholm den 15-17 juni 2022. 

b) Hur påverkar Europauniversitetsinitiativet (EUI) svenska lärosäten? Webbinarium den 5 maj 
2022.  
 

4. Aktuella remisser och utredningar 
Föredragande: Linda Géren  Information 

a) SUHF:s yttrande som svar på Skolverkets remiss av förslag som förbereder en övergång till 
ämnesbetyg i gymnasieskolan, et cetera (Skolverket dnr 2022:55 och 2022:263), som ska 
besvaras senast den 9 maj 2022. 

b) SUHF:s yttrande som svar på UHR:s remiss av förslag om föreskrifter om huvudområden i 
försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 
grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (UHR dnr 4.1.2-01880-2021), som ska besvaras 
senast den 5 maj 2022. 
 

5. Aktuella beslut av UKÄ i vissa frågor om platsfördelning och urval vid antagning 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Information Fyra bilagor p.5.1-4 

a) Angående platsfördelning mellan urvalsgrunderna betyg, resultat på högskoleprovet och 
lokalt bestämda urvalsgrunder enligt 7 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100), HF. Fråga 
om viss hantering av antagningstal med s.k. överintag är rättssäker då det kan innebära att 
urvalsresultatet vid det andra urvalet inte är förenligt med HF. 
(UKÄ dnr 31-00387-21 , samt även 31-576-13) 

b) Angående urvalsgrunden universitetsrankning. Fråga om tillämpning av urvalsgrunden strider 
mot likhetsprincipen som anges i regeringsformen. (UKÄ dnr 31-00266-20) 

c) Angående urvalsgrunder för sökande med viss anställningsform eller viss arbetsgivare. Fråga 
om likabehandling samt även om vad som är en saklig omständighet som har betydelse för 
utbildningen. (UKÄ dnr 33-00561-21) 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
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>>> Kort paus <<< 
 
Kl. 10:00 

6. Studieadministrativa hinder för svenska lärosäten i Europauniversitetsallianser 
Föredragande: Maria Wilenius  Diskussion Bilaga p.6 
Presentation av den sammanställning som tagits fram av beredningsgruppen för Europauniversiteten. 
Utrymme för frågor och diskussion. 

>>> Kort paus <<< 
 

7. Konsekvenser av kriget i Ukraina 
Föredr.: Christopher Sönnerbrandt och Linda Gerén Diskussion 

a) SUHF stödjer lärosätena i Ukraina och vill bistå drabbade medarbetare och studenter, se 
suhf.se 

b) Regeringen, myndigheterna och andra relevanta aktörer uppdaterar löpande information på 
sina webbsidor om vad som gäller i denna situation, se exempelvis regeringen.se, 
migrationsverket.se, www.csn.se, och uhr.se. 

c) SUHF har återinfört en arbetsgrupp för flyktingfrågor. 
d) SUHF kommer att starta ett geopolitiskt råd. 
e) SUHF Q&A med svar på tidiga frågor från lärosätena (förvaltningscheferna), om exempelvis 

vad massflyktsdirektivet betyder för studenter från Ukraina som vill studera i Sverige. 
f) UHR (föredragande Susanne Wadsborn-Taube) bedömning av läget avseende den 

samordnade antagningen till höstterminen 2022. 

>>> Lunchpaus <<< 
 

8. Tillgodoräknande för uppdragsutbildning inom Lärarlyftet  
Föredragande Cilla Häggkvist och Brita Lund Information 
 

9. Kampanj riktad till vägledare om försöksverksamheten med det nationella behörighetsprovet 
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube Information 
 

10. Panelsamtal om validering den 9 maj, arrangerat av Unionen 
Föredragande: Linda Gerén  Information 
 

11. Avstämning inför kommande sammanställning av lärosätenas svar på expertgruppens remiss av 
förslag om en ny rekommendation om validering och reell kompetens 
Föredragande: Brita Lund  Information 
 

12. Fråga om rättsliga förutsättningar för disciplinära åtgärder mot deltagare i uppdragsutbildning 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Diskussion Bilaga p.12 
Går det att hävda att det finns en privaträttslig relation mellan deltagare i uppdragsutbildning och ett 
lärosäte? Om det är fallet, går det att reglera frågan om disciplinära åtgärder mot deltagare 
avtalsvägen? Eller behövs stöd för hanteringen genom regler i uppdragsutbildningsförordningen på 
liknande sätt som beträffande betyg m.m.? Dessa frågor behöver en djupare utredning, enligt de 
jurister som hittills har tittat på saken. Expertgruppen får möjlighet att ge synpunkter eller 
kommentarer på sakfrågan eller på förslaget om en fördjupad utredning i SUHF:s regi. 

>>> Kort paus <<<  
 

13. Ad libitum 
Föredragande: Lotten Glans  Diskussion 
Ett tomt utrymme (sic!) för att eventuellt fortsätta diskutera någon valfri fråga på dagordningen 
 

http://www.suhf.se/
http://regeringen.se/
http://www.migrationsverket.se/
http://www.csn.se/
http://www.uhr.se/
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/
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  3 (3) 

   
 

14. Forskarutbildningens förutsättningar 
Föredr.: Lotten Glans och Christopher Sönnerbrandt Diskussion Bilaga p.14 
 

15. Fråga om deltagare till en pilot för utveckling av EU:s digitala plånbok 
Föredragande Christopher Sönnerbrandt Diskussion 
 

>>> Kortare paus <<<  
 

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

Föredragande: Lotten Glans (och ny ledamot) 
 

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

c) Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
 

d) Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne 
 

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

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

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

h) Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist 
 

i) Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Linda Gerén 
 

j) Arbetsgruppen för flyktingfrågor 
Föredragande Brita Lund och Linda Gerén 
 

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

17. Övriga frågor 
---    --- --- 
 

18. Kommande möten 
Föredragande: Linda Gerén.  Information.  

 
19. Avslutning 
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