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Sveriges Universitets-                               2022-05-11 

och högskoleförbund                            
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 

Minnesanteckning från möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: torsdag den 7 april 2022, kl. 9:00-16:00 
Plats: World Trade Center, Stockholm 

Närvarande ledamöter/adjungerade:  
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet, ordförande 
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, vice ordförande 
Brita Lundh, chef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad, verkställande ledamot 
Åsa Vännman, högskoledirektör, Högskolan Kristianstad 
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 (UHR) 
Carolina Rytterkull, Lunds universitet, deltar som ordf. i nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA) 
Amanda Beckman, Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

Frånvarande ledamöter: 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

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) Ordförande hälsade välkommen. 
b) Dagordningen godkändes. 
c) Amanda Beckman utsågs till mötets justeringsperson 
d) Minnesanteckningen från den 9 februari 2022 är justerad och publicerad på SUHF:s 

webbsida. Minnesanteckningen lades till handlingarna. 
 

2. Ny ledamot till expertgruppen 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
 

a) Åsa Vännman ersätter Jan Zirk 
Jan Zirk avgår som ledmot i Expertgruppen för studieadministrativa frågor i samband med att 
han avslutar sin anställning vid Högskolan i Skövde. Åsa Vännman, högskoledirektör vid 
Högskolan Kristianstad, har därför utsetts till ny ledamot för resten av mandatperioden 2021-
2022.  

 
b) Christopher Sönnerbrandt får nytt uppdrag vid SUHF:s kansli 

SUHF:s förbundsförsamling beslutade i oktober 2021 att förbundet ska bygga ut sin 
analyskapacitet genom att inrätta en expertgrupp för analys. SUHF har sedan, i dialog med 
Karolinska institutet (KI), beslutat att Christopher Sönnerbrandt från den 1 maj 2022 till den 
31 december 2025 ska hyras in på heltid av SUHF som en förstärkning av kanslifunktionen. 
Enligt SUHF:s praxis kan en av SUHF utsedd ledamot behålla sin plats i sex månader efter byte 
av anställning/roll. I enlighet med detta har SUHF beslutat att Christopher Sönnerbrandt 
kvarstår som vice ordförande i Expertgruppen för studieadministrativa frågor som längst fram 
till slutet av innevarade mandatperiod, den 31 december 2022. 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-analys/
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c) Nominering av ledamöter till kommande mandatperiod 2023-2024 
SUHF återkommer efter sommaren med processen att utse nya ledamöter till expertgruppen 
för kommande mandatperiod från och med den 1 januari 2023. SUHF inleder med att utse 
ordförande för de olika grupperna och därefter utse övriga ledamöter. 
 

3. Aktuella SUHF-kalenderhändelser 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
 

a) NU 2022 - Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. 
NU står för Nätverk och Utveckling och är en konferens som anordnas vartannat år och 
vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Konferensen arrangeras 
gemensamt av ett antal lärosäten och SUHF är värd för konferensen. 
Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en 
mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare 
(t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor. 
NU 2022 sker i Stockholm och online den 15-17 juni 2022. Temat är ”Att synliggöra lärande” 
Mer information och länk till anmälan finns på NU2022-konferensens webbsida. 
 

b) Hur påverkar Europauniversitetsinitiativet (EUI) svenska lärosäten? 
SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor bjuder in till ett webbinarium den 5 maj 
2022 om hur svenska lärosäten påverkas av Europauniversitetsinitiativet. Syftet är framför 
allt att dela erfarenheter från de lärosäten som i dag deltar i allianser. Det handlar om 
ledning, koordinering, medarbetare på institutioner, fakultetshandläggare, HR-specialister, 
studenter. Vad innebär det här för dem i dag och hur kan samarbeten tänkas utvecklas i 
framtiden? Webbinariet vänder sig till hela sektorn – såväl de som redan känner till, eller är 
en del av initiativet, som de som arbetar på lärosäten som inte deltar i någon allians. Mer 
information och länk för anmälan publiceras på SUHF:s webbsida. 
 

4. Aktuella remisser och utredningar 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
 

a) Expertgruppen informerades om att beredning pågår av 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. 
Expertgruppen samtalade om att det är viktigt att Skolverkets arbete håller högt tempo och 
blir klart så att UHR och lärosätena får god tid på sig att anpassa sittarbete till de nya betygen 
 

b) Expertgruppen informerades om att beredning pågår av 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. 
Expertgruppen samtalade om att det är lärarutbildningarna som kan ha synpunkter och att i 
detta fall kan förbundet avstår från att lämna synpunkter på remissen och istället hänvisa 
istället till de enskilda lärosätenas svar. 
 

5. Aktuella beslut av UKÄ i vissa frågor om platsfördelning och urval vid antagning 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
 

a) Rätt platsfördelning mellan urvalsgrupperna 
Tillsynsbeslut angående platsfördelning mellan urvalsgrunderna betyg, resultat på 
högskoleprovet och lokalt bestämda urvalsgrunder enligt 7 kap. 13 § högskoleförordningen 
(1993:100), HF. Frågan gäller 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). Expertgruppen informerades om att 
tillsynsbeslutet har lyfts i Antagningsrådet och att UHR följer upp frågan med lärosätenas 
antagningsspecialister genom de s.k. lärosätesklustren. 
 

https://invitepeople.com/events/nu2022
https://suhf.se/aktiviteter/hur-paverkar-europauniversitets-allianserna-eui-svenska-larosaten/


   
  3 (5) 

   

 

b) Universitetsranking som urvalsgrund 
Tillsynsbeslut angående urvalsgrunden universitetsrankning. Frågan gäller om tillämpning av 
urvalsgrunden strider mot likhetsprincipen som anges i regeringsformen (UKÄ dnr 31-00266-
20). Expertgruppen informerades om att även denna fråga har lyfts i Antagningsrådet efter 
önskemål från det kritiserade lärosätet. Lärosätet i fråga kommer, i enighet med UKÄ:s beslut, 
se till att betyg från alla svenska lärosäten viktas lika högt. 
 

c) Anställningsform eller arbetsgivare som urvalsgrund 
Förhandsbesked angående urvalsgrunder för sökande med viss anställningsform eller viss 
arbetsgivare. Frågan gäller likabehandling samt även vad som är en saklig omständighet som 
har betydelse för utbildningen (UKÄ dnr 33-00561-21). Expertgruppen informerades om 
diskussioner som förs i SUHF:s arbetsgrupp för vårdkompetens. Frågan påverkar 
förutsättningarna för vissa regionala samarbeten att ordna utbildningsplatser på exempelvis 
specialistsjuksköterskeutbildningar för personer som får utbildningsanställning av 
arbetsgivaren. 
 

6. Studieadministrativa hinder för svenska lärosäten i Europauniversitetsallianser 
Föredragande: Maria Wilenius 
Maria Wilenius presenterade studieadministrativa hinder som har identifierats av beredningsgruppen 
för de svenska lärosäten som deltar i Europauniversitetsallianser. En sammanställning har tagits fram 
till expertgruppen för studieadministrativa frågor. Expertgruppen diskuterade innehållet i 
sammanställningen. Expertgruppen tackade beredningsgruppen för det gedigna underlaget.  
 
Expertgruppen har uppdrag från SUHF:s styrelse att arbeta med dessa frågor. Jerker Dahne och 
Carolina Rytterkull fick uppdrag att göra en inledande inventering utifrån lägesbilden vid 
studentavdelningarna i Stockholm och Lund, samt att återkomma till nästa möte med sina 
överväganden och förslag om expertgruppens fortsatta arbete med frågorna. 
 

7. Konsekvenser av kriget i Ukraina 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Expertgruppen fick information och samtalade om åtgärder som SUHF, lärosätena och andra viktiga 
aktörer har vidtagit och det kvarstående behovet av fortsatt samverkan i takt med att situationen 
fortsätter att utvecklas. SUHF stödjer lärosätena i Ukraina och vill bistå drabbade medarbetare och 
studenter, se suhf.se.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. SUHF har återinfört en arbetsgrupp för flyktingfrågor. 
SUHF kommer att starta ett geopolitiskt råd. SUHF har tagit fram Q&A med svar på tidiga frågor från 
lärosätena (förvaltningscheferna), om exempelvis vad massflyktsdirektivet betyder för studenter från 
Ukraina som vill studera i Sverige. 
 
Susanne Wadsborn-Taube sammanfattade UHR:s bedömning av läget avseende den samordnade 
antagningen till höstterminen 2022. UHR följer utvecklingen noggrant men ser i dagsläget inga behov 
av särskilda åtgärder. Verifieringsdatabasen för betygsmeriter i Ukraina har tillfälligt legat nere men är 
uppe igen. UHR tittar på hur de kan stödja lärosätena med granskning av ukrainska meriter. 
 

8. Tillgodoräknande för uppdragsutbildning inom Lärarlyftet  
Föredragande Cilla Häggkvist och Brita Lund  
En tillfällig arbetsgrupp inom SUHF har tittat närmare på frågan. Parallellt har även 
Utbildningsdepartementet arbetat med frågan. Enligt en delning från Utbildningsdepartementet är 
detta problem nu på gång att lösas. Tillgodoräknande kommer att tillåtas i just detta sammanhang 
genom att det skrivs in i förordningen om uppdragsutbildning för Lärarlyftet. 
 

9. Kampanj riktad till vägledare om försöksverksamheten med det nationella behörighetsprovet 
Föredragande: Susanne Wadsborn-Taube 
Expertgruppen fick information om den kampanj som UHR genomför. 
 

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/
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/
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10. Panelsamtal om validering den 9 maj, arrangerat av Unionen 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt  
SUHF kommer delta i panelsamtalet. Amanda Beckman berättade att parterna har skrivit förslag om 
utbildningsutbud och validering med anledning av det nya huvudavtalet och omställningsstudiestödet. 
 

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 
Sista svarsdag är den 29 april. Till nästa möte kommer en första sammanställning av svaren att göras.  
 

12. Fråga om rättsliga förutsättningar för disciplinära åtgärder mot deltagare i uppdragsutbildning 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
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. 
 
Expertgruppen diskuterade frågan om en fördjupad utredning i förbundets regi och menar att det 
skulle kräva att en särskild utredare tillsätts, vilket i så fall kräver ekonomiska medel och därmed 
behöver prioriteras och beslutas av SUHF:s ledning. SUHF bör i så fall först undersöka om hur 
angeläget det egentligen är för hela sektorn. Om en utredning tillsätts ser expertgruppen viktiga 
medskick avseende rättssäkerhet, kvalitetssäkring och att värna studentbegreppet. 
 

13. Forskarutbildningens förutsättningar 
Föredragande: Lotten Glans och Christopher Sönnerbrandt 
Expertgruppen diskuterade forskarutbildningens förutsättningar. Hur påverkar digitaliseringen den 
administrativa hanteringen av doktorander och resultat, och ger den utvecklingen önskade (eller 
oönskade) effekter som påverkar doktorandernas utbildning? Vad innebär egentligen förordningens 
krav på individuell studieplan (ISP), och har lärosätena använt den till något annat är det förordningen 
kräver? 
 
Kan det behövas en särskild grupp inom SUHF för forskarutbildningen? Expertgruppen kompetens 
inom forskarutbildning är inte tillräcklig och om vi får uppdrag att bevaka området framöver behöver 
den förstärkas vid nominering av ledamöter till kommande mandatperiod. Finansiering och HR är 
också viktiga frågor. Arbetsgivargruppen har redan utsett en person som kan delta i en eventuell ny 
gemensam arbetsgrupp som ligger mellan de olika expertgrupperna. För övrigt har Ladokkonsortiet 
nyligen utsett en referensgrupp till sitt pågående arbete med ISP. Viktigt i sammanhanget är också att 
forskarutbildningen ingår i UKÄ:s kvalitetsgranskning. 
 

14. Fråga om deltagare till en pilot för utveckling av EU:s digitala plånbok 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
SUNET har vänt sig till SUHF för att få representation till ett arbete som sker tillsammans med 
digitaliseringsmyndigheten, DIGG. Expertgruppen konstaterade att det är lämpligt att SUNET ställer 
den frågan direkt till alla lärosäten. 
 

15. Rapporter från andra grupper 
Expertgruppen fick kortfattad information om pågående arbete i följande grupper: 

a) Förbundsförsamlingen och förvaltningschefernas nätverk 
Föredragande: Lotten Glans och Åsa Vännman 

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

c) Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 

d) Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne 
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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: Amanda Beckman 
 

16. Övriga frågor 
---    --- --- 
 

17. Kommande möten 
Föredragande: Linda Gerén. 
Nästa möte sker den 18 maj 2022 kl 10:00-15:00 
. 

18. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 

 

Justerad av 

Lotten Glans  Christopher Sönnerbrandt 

Brita Lundh  Amanda Beckman 


