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Sveriges Universitets-                               2022-05-10 
och högskoleförbund                            
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 

 

 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: onsdag den 18 maj 2022, kl. 10:00-15:00. 
Plats: online – länk till mötesrum i Zoom är sänd till mötets deltagare. 
Kallade: Expertgruppens ledamöter. 
Inbjudna gäster: Marleene Whiteley, Universitets- och högskolerådet, UHR (p. 6), Mauritz Danielsson, 
Ladokkonsortiet (p. 6), samt Jan Kickert, UHR (p. 8). 

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: Åsa Vännman 
d) Föregående minnesanteckningar  Information 

Expertgruppens minnesanteckningar är publicerade på SUHF:s webbsida. 
 

2. Aktuella händelser 
Föredragande: Linda Gerén  Information 

a) NU 2022 - Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. 
Konferens med SUHF som värd, som äger rum i Stockholm den 15-17 juni 2022. 

b) Börja om från början? 
Panelsamtal om validering, arrangerat av Unionen, som ägde rum den 9 maj 2022. 

c) Hur påverkar Europauniversitetsinitiativet (EUI) svenska lärosäten? 
Webbinarium, arrangerat av SUHF, som ägde rum den 5 maj 2022.  
 

3. Aktuella remisser och utredningar 
Föredragande: Linda Géren  Information 
SUHF:s remissvar är publicerade på SUHF:s webbsida. 

a) SUHF har svarat på Skolverkets remiss av förslag som förbereder en övergång till ämnesbetyg 
i gymnasieskolan, et cetera. 

b) SUHF har svarat på UHR:s remiss av förslag om föreskrifter om huvudområden i 
försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning. 

c) SUHF har svarat på UHR:s remiss av förslag till ändringar av föreskrifter om grundläggande 
behörighet och urval, bl.a. om reformerad finsk gymnasieexamen. 
 

4. Aktuella beslut 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Information   

a) Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att tillgodoräknande får 
göras i viss uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. 

b) Stockholms universitet, Linköpings universitet och UHR har fått i uppdrag av regeringen att 
utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården.  

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://invitepeople.com/events/nu2022
https://via.tt.se/pressmeddelande/pressinbjudan-borja-om-fran-borjan-ett-samtal-om-validering?publisherId=20109&releaseId=3321690
https://suhf.se/aktiviteter/hur-paverkar-europauniversitets-allianserna-eui-svenska-larosaten/
https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/
https://svenskforfattningssamling.se/doc/2022246.html
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/04/uppdrag-att-utveckla-en-gemensam-webbportal-for-studenthalsovarden/
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c) Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att genomföra en översyn av 
förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 

d) Regeringsbeslut att UHR tar över ansvaret för genomförande av högskoleprovet permanent. 
e) Migrationsverket har ändrat reglerna för att en doktorand nu ska få upp till fyra års 

uppehållstillstånd i taget, i stället för som hittills upp till två års uppehållstillstånd i taget. 
 

5. Konsekvenser av kriget i Ukraina 
Föredragande: Linda Gerén  Diskussion   

a) SUHF har tillsatt en arbetsgrupp för flyktingfrågor och en rådgivande grupp för globala 
relationer. Båda grupperna har börjat arbeta. 

b) Expertgruppen för studieadministrativa frågor har ansvar för uppdatering av SUHF:s Q&A, 
med svar på tidiga frågor från lärosätena (genom förvaltningscheferna) om exempelvis vad 
massflyktsdirektivet innebär för studenter från Ukraina som vill studera i Sverige. 
 
 

Kl. 11:00 
 

6. Single Digital Gateway 
Gäster: Marleene Whiteley, UHR, och Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet 
Den digitala ingången Single Digital Gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag 
inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga 
aktörer inom hela EU. 

a) Presentation av UHR:s arbete med SDG 
b) Presentation av Ladokkonsortiets arbete med SDG 
c) Diskussion 

 
7. Dialog med Migrationsverket 

Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Diskussion  Bilaga p.7 
Migrationsverket önskar dialog med SUHF om vissa migrationsfrågor för studieavgiftsskyldiga 
studenter. Ett möte sker den 30 maj 2022, då även UHR kommer delta. 
 
 
>>> Lunchpaus <<< 
 
 
 
kl. 13:00 
 

8. Studieadministrativa hinder för svenska lärosäten i Europauniversitetsallianser 
Föredragande: Carolina Rytterkull och Jerker Dahne Beslut  Bilaga p.8 
Förslag om organisering och inriktning för expertgruppens fortsatta arbete med frågorna. 
 

9. Konsekvenser av LAS-överenskommelsen 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Diskussion   
Samtal om möjliga konsekvenser för högskolan, utbildningarna och de studieadministrativa frågorna, 
som uppstår som följd av överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd, de nya 
omställnings- och kompetensstöden och det nya omställningsstudiestödet. 

- Översyn av utbildningsutbud kopplat till det nya omställningsstudiestödet  
- Samverkan med omställningsorganisationerna för att följa upp utbildningsbehov 
- Parternas förslag till politiken om utbildningsutbud och validering (PM 2022-03-29) 
- Samverkan mellan myndigheterna (t.ex. UKÄ, UHR, m.fl., och lärosätena), exempelvis för att 

informera om och följa upp vidtagna åtgärder, utbildningsutbud och resultat. 
 

10. Ny rekommendation om validering och reell kompetens  
Föredragande: Brita Lund  Diskussion  Bilaga p.10 
Genomgång av lärosätenas svar på remissen av förslaget till ny rekommendation. 
 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/05/uppdrag-att-genomfora-en-oversyn-av-forordningen-19931153-om-redovisning-av-studier-m.m.-vid-universitet-och-hogskolor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/uhr-tar-over-ansvaret-for-genomforandet-av-hogskoleprovet-permanent/
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Anordnare-av-hogre-utbildning/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-anordnare-av-hogre-utbildning/2022-04-29-Upp-till-fyra-ars-tillstand-i-taget-for-studerande-pa-forskarniva.html
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-radgivande-grupp-for-globala-relationer/
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-radgivande-grupp-for-globala-relationer/
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/samordning-sdg
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/5yqnp6_parternas-forslag-om-utbildningsutbud-och-validering-pm-2022-03-2_1183260.html/Parternas+f%25C3%25B6rslag+om+utbildningsutbud+och+validering+PM+2022-03-29.pdf
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11. Rapporter från andra 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

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

12. Övriga frågor
--- --- --- 

13. Kommande möten
Föredragande: Linda Gerén.  Beslut
Planering av tid och plats för kommande möten under höstterminen 2022. 
Förslag från AU:
1. Tis 20 sep, kl. 10-15, online (Zoom).
2. Mån 31 okt eller ons 2 nov, kl. 10-15, online (Zoom)
3. Tis-tor 6-8 dec eller ons-fre 7-9 dec. Möte med studieresa. Norge?

14. Avslutning   
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