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Sveriges Universitets-      2022-04-08 

och högskoleförbund      

 

Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 8 april 2022, kl. 09:00 – 12:00  

Plats: SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm 

Deltagare: 
Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande  
Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge Tekniska Högskola  
Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet  
Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan  
Åsa Petri, Stockholms universitet 
Dolores Fors, SFS  
Tommy Bothin, Chalmers 
Erik Renström, rektor, Lunds universitet 
Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor  
Frånvarande:  
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli  
Anna Lindahl, Mittuniversitetet  
Gäster:  
Hans Abelius, Göteborgs universitet (punkt 4) 
Johan Palsgård, Jönköping University (punkt 4) 
 

1. Välkommen 
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  

 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från möte den 9 februari 2022 godkändes  och publiceras på 
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/. 
 

4. Avstämning arbetsgrupper 
Beredningsgruppen för Europauniversitet, Hans Abelius och Arbetsgruppen för EU-bevakning, 
Johan Palsgård, rapporterade. Expertgruppen diskuterade den pågående utvecklingen och 
inriktningar för sektorn. 
Arbetsgruppen för EU-bevakning föreslår ett seminarium i september på temat:  
Vad vill svenska lärosäten med EU? 

 

5. Departementsdialog rörande EUI 
Nästa möte med departementet är planerat till 6 maj. Departementet efterfrågar 
frågeställningar att ta upp. Frågor att lyfta diskuterades. Bland annat efterfrågades tankar 
kring det svenska orförandeskapet i EU under första halvan av 2023.  
 

6. Svenska EU-ordförandeskapet, diskussion.  
Frågeställningar kring frågor från sektorn att lyfta inför det svenska odförandeskapshalvåret 
våren 2023 diskuterades.  
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7. Rapport rektorsresa 
Agneta Marell rapporterade från rektorsresa till Frankrike i föregående vecka. 
 

8. Webbinarium 5 maj; På vilket sätt påverkar EUI våra svenska lärosäten? 
Agendan för webbinariet så gott som färdig. Bygger på dialoger istället för på presentationer. 
Information på SUHF:s webb. Agenda och länk för anmälan läggs till 
 

9. Arbetsgrupp för flykingfrågor 
Utifrån det allvarliga krigsläget i Ukraina, med såväl akuta som långtgående konsekvenser för 
högre utbildning och forskning, återinför SUHF omgående en arbetsgrupp för flyktingfrågor.  
Erik Renström och Åsa Petri är adjungerade i arbetsgruppen och kan svara för överhörning 
mellan expertgrupp och arbetsgrupp. 
Se https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/  
 

10. Massflyktsdirektivet, aktuell status 
En Q&A-rörande massflyktsdirektivet och hur det påverkar svenska lärosäten finns som 
dokument under Arbetsgruppen för flyktingfrågor. Dokumentet kommer att uppdateras 
löpande.  
Se: SUHF-QA-larosatenas-fragor-med-anledning-av-situationen-i-Ukraina.pdf 
 

11. SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer 
En nyinrättad rådgivande grupp har bildats.  
Mer information:  SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer - SUHF  
Erik Renström och Robert Egnell från expertgruppen för internationaliseringsfrågor ingår i 
rådets styrgrupp och säkrar därmed överhörning visavi expertgruppen  
Gruppens uppdrag är: 
- att diskutera med och ge råd till lärosätesledningar i Sverige, SUHF:s styrelse samt 
expertgruppen för internationalisering i internationella och geopolitiska frågor, som kan 
påverka det internationella akademiska samarbetet 
- att utgöra ett kunskapsmässigt stöd när det gäller den politiska och sociala utvecklingen i 
viktiga partnerländer och partnerregioner och kunna peka på möjliga politiska konsekvenser av 
lärosätens internationella handlande 
- att ge råd i mer allmänna frågor så som mänskliga rättigheter och akademisk frihet.  
 

12. EUA enkät 
EUA har genom en enkät tillfrågat nationella rektorskonferenser, i Sverige SUHF, om 
synpunkter rörande EUI och policyutveckling i Europa. The European Universities Initiative, 
system reform discussions and new EU instruments - Questions to National Rectors 
Conferences. 
Anna Lindahl har ställt samman svar från SUHF. Dokumentet fanns med som bilaga till agenda 
för expertgruppsmötet 8 april. 

 

13. Skrivelse EU-Afrika 
Skrivelse framtagen av  Arbetsgruppen för EU-bevakning är en omvärldsbevakning som 
föreslås att publiceras på SUHF:s webb,  via Expertgruppens sida, se under Dokument: 
Expertgruppen för internationaliseringsfrågor - SUHF  
Skrivelsen var bilagd agendan för expertgruppsmöte 8 april 2022. 
 

14. Paus 
 

15. Rapporter andra expertgrupper 

https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/
file:///C:/Users/ela/Downloads/SUHF-QA-larosatenas-fragor-med-anledning-av-situationen-i-Ukraina.pdf
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-radgivande-grupp-for-globala-relationer/
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Kortfattade rapporter från andra grupper med deltagande av ledamöter från expertgruppen 
lämnades.  
 

16. Nästa möte och planering av tider för höstens möten 
Nästa möte beslutades är som titidigare ett fysiskt möte 17 juni kl 09:30 – 14:00. 
Plats: Stockholms universitet, Spökslottet  
Höstens möten:  
Tider för höstens möten fastslogs. Kalenderinbjudningar för dessa möten skickas ut snarast. 
9/9 kl 12:15 – 16:00, fysiskt 
3/11 08:30 – 11:30, digitalt 
16/12 09:30 – 14:00, fysiskt 
 

17. Övriga frågor 
a. Möte med Migrationsverket 

Förfrågan om gemensamt möte mellan SUHF och MiV har inkommit från MiV. Mötet 
samordnas av Åsa Petri och Christopher Sönnerbrandt.  
Åsa Petri är utsedd från expertgruppen som kontaktperson för MiV men kommer att 
ha annat uppdrag under läsåret 2022-23 med anledning av Sveriges ordförandeskap i 
EU. Expertgruppen överväger därför att utse en annan kontaktperson.  
Angående pilotprojektet med MiV – behövs överhörning med studadministrativa 
gruppen och kontakt på handläggarnivå.. 
 

b. Erasmus without papers. EU har bestämt att lärosäten framöver inte kan delta i 
Erasmusprogrammet om man inte går med i Erasmus without papers. Enligt UHR har 
endast 1/3 av de svenska lärosätena anslutit sig. UHR har skickat ut information och 
har bett SUNEThålla seminarier (2 genomförda). Marita Hilliges ber Expertgruppen ge 
råd om hur man kan nå ut mer effektivt.  
Expertgruppen beslutar att skicka tillbaka ärendet och föreslå att SUHF:s kansli 
vidareförmedlar till Universitets- och högskoledirektörer samt till det nationella IT-
chefs-nätverket.  
 

c. Expertgruppen för arbetsgivarfrågor 
Agneta Marell och Eva-Lisa Ahnström hade 7/4 ett möte med representanter från 
Expertgruppen för arbetsgivarfrågor för att, efter initiativ från sistnämnda grupp, 
undersöka eventuellt överlappande frågor och frågor av gemensamt intresse. Vi kom 
överens om att det är bra att hålla kontakt mellan grupperna för att snabbt kunna 
hantera ärenden av helt eller delvis gemensam natur. 
 

d. Inbjudan till Migrationsverkets referensgrupp Arbetstillstånd.  
Migrationsverkets Generaldirektör Mikael Ribbenvik återupptar sina möten med 
referensgruppen för arbetstillståndsfrågor som pausats under pandemin. SUHF har 
fått en inbjudan att delta med två personer i ett möte den 20 april . Expertgruppen 
föreslår att Linda Gerén från SUHF:s kansli,  samt representant från Expertgruppen för 
arbetsgivarfrågor deltar. 
 
  

18. Avslutning 
Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet. 

 
 
 


