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Sveriges Universitets-                              2022-09-12 
och högskoleförbund                            
 
 

 

 

 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: tisdag den 20 september 2022, kl. 10:00-15:00. 
Plats: online – länk till mötesrum i Zoom är sänd till mötets deltagare. 
Kallade: Expertgruppens ledamöter. 
Inbjudna gäster: Sofia Tiberg och Stefan Axelsson, UKÄ (p.10), Cecilia George och Petra Nord, UHR 
(p.11), samt Anna Sandberg-Telleus, Anna Lindgren och Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (p.15). 

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. Aktuellt från SUHF:s kalender 
Föredragande: Linda Gerén  Information 
SUHF:s kalender finns på SUHF:s webbsida. 

a) Erfarenhetsutbyte om genomlysningen av utbildningsutbudet för livslångt lärande 
och omställning. Webbkonferens den 6 oktober 2022. 

b) Årskonferens och förbundsförsamling på Röda korsets högskola, den 18-19 oktober 
2022. 
 

3. Aktuella remisser 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Information 
SUHF:s remissvar är publicerade på SUHF:s webbsida. 

a) UHR:s remiss av förslag till föreskrifter om ändring i UHR:s föreskrifter (2013:9) om 
bilagan till examensbevis och om allmänna råd (UHR dnr 4.1.2-01395-2021), som 
SUHF ska besvara senast den 10 oktober 2022. 

b) SUHF:s yttrande till CSN över förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning 
av omställningsstudiestöd, den 25 juli 2022 (SUHF dnr SU-850-0035-22). 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/aktiviteter/
https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/
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4. Nominering av ledamöter till tre grupper 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Information  
Lärosätesrepresentanter ska utses till tre grupper för den nationellt samordnade 
antagningen och lärosätenas antagningssamarbete med UHR: 1) Antagningsrådet, 2) 
Referensgruppen för produktutveckling NyA, samt 3) Nationella bedömningsgruppen för 
antagning (NBA). Nomineringar från SUHF:s medlemmar ska inkomma till SUHF senast den 
30 september 2022. Expertgruppen behandlar ärendet på nästa möte. 
 

5. Expertgruppens rapport från mandatperioden 2021 – 2022  
Föredragande Linda Gerén  Information 
Expertgruppen får information om hur rapporten kommer tas fram. 
 

kl. 10.15 

6. Arbetsgrupp för EUI studieadministrativa frågor 
Föredragande: Carolina Rytterkull  Information 
Expertgruppen får information om starten av den arbetsgrupp för EUI studieadministrativa 
frågor som SUHF:s presidium har beslutat inrätta under expertgruppen för 
studieadministrativa frågor. Carolina Rytterkull är utsedd till ordförande för arbetsgruppen. 
Information om arbetsgruppen kommer även publiceras på SUHF:s webbsida. 
 

7. Översyn av språkkrav på engelska 
Föredragande: Carolina Rytterkull  Diskussion 
Expertgruppen får information om remissvaren från lärosätena kring språkkrav på engelska 
och diskuterar riktningen för NBA:s fortsatta beredning av frågan. 
 

8. Samverkan mellan SUHF och Migrationsverket  
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Information   
Expertgruppen får en lägesrapport: SUHF och Migrationsverket ser ett ömsesidigt behov av 
utvecklad dialog och samarbete kring frågor där vi har överlappande processer; exempelvis 
uppehållstillstånd för studenter, doktorander och forskare som rekryteras till Sverige av 
lärosätena. Samtal förs på ledningsnivå mellan SUHF och Migrationsverket för att främja 
informationsutbyte och samverkan kring aktuella frågor. En översyn av samverkansmodellen 
mellan lärosätena och Migrationsverket planeras med syfte att förkorta 
handläggningstiderna för sökande. 
 

9. Dialog med expertgruppen för kvalitetsfrågor 
Föredragande: Lotten Glans och Christopher Sönnerbrandt. Information. 
Expertgruppen får information från ett möte med expertgruppen för kvalitetsfrågor. De båda 
expertgruppernas uppdrag och frågor som ligger nära varandra diskuterades vid mötet. 

(bensträckare) 
 
Kl. 11:00 

10. Översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och 
högskolor 
Gäster: Sofia Tiberg och Stefan Axelsson, UKÄ Information 
Expertgruppen får information om UKÄ:s arbete med regeringsuppdraget att se över 
förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 
Sofia Tiberg och Stefan Axelsson, UKÄ, kommer även delta vid nästa möte för en fördjupad 
diskussion med expertgruppen. 
 

https://suhf.se/arbetsgrupp/arbetsgrupper/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-kvalitetsfragor/
https://www.regeringen.se/499b15/contentassets/2d0a70992a8f49d1a25caa43f3d5c95d/uppdrag-att-genomfora-en-oversyn-av-forordningen-19931153-om-redovisning-av-studier-m.m.-vid-universitet-och-hogskolor
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Kl. 11:30 

11. Förslag om en nationell överenskommelse för automatiskt erkännande av utbildning från 
EU/EHEA 
Gäster: Cecilia George och Petra Nord, UHR Diskussion   
Expertgruppen diskuterar UHR:s förslag till att nå en nationell överenskommelse/riktlinjer 
om automatiskt erkännande av utbildning från EU/EHEA för tillträde till fortsatta studier 
(bilaga p.11). 

Kl. 12:00 
(lunchpaus) 
 

kl. 13:00 

12. SUHF:s inspel till UKÄ om förordningen (1993:1153) 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt Diskussion   
Expertgruppen diskuterar SUHF:s inspel till UKÄ med anledning av den pågående översynen 
av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor 
(bilaga p.12). 
 

13. Fortsatt arbete med reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå (GBG) 
Föredr.: Brita Lundh, Cilla Häggkvist och Susanne Wadsborn-Taube. Diskussion. 
Expertgruppen diskuterar förslag om fortsatt arbete med reell kompetens för grundläggande 
behörighet på grundnivå (bilaga p.13). 
 

14. Ny rekommendation om validering och reell kompetens  
Föredragande: Brita Lundh  Diskussion 
Expertgruppen diskuterar riktningen för beredningen, med utgångspunkt i de synpunkter 
SUHF har fått från medlemmarna i samband med remissrundan före sommaren: Arbetet 
delas upp så att nästa steg blir att ta fram en rekommendation som gäller för ärenden om 
behörighet och därefter följer arbetet att ta fram en rekommendation som gäller för ärenden 
om tillgodoräknande. 

(bensträckare) 
 

kl. 14:00 

15. Digital examen – en lägesrapport 
Gäster: Anna Sandberg-Telleus, Anna Lindgren och Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet.  
Expertgruppen får en lägesrapport och diskuterar arbetets riktning (bilaga p.15). 
 

kl. 14:40 

16. Rapporter från andra grupper 
 

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

b) Samverkansgruppen SUHF – UHR 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt och Linda Gerén 
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c) Arbetsgruppen för EUI studieadministrativa frågor 
Föredragande: Carolina Rytterkull 
 

d) Antagningsrådet 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
 

e) Tillträdesrådet 
Föredragande: Jerker Dahne 
 

f) Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Föredragande: Carolina Rytterkull 
 

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

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

i) Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Föredragande: Cilla Häggkvist 
 

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

k) Arbetsgruppen för flyktingfrågor 
Föredragande Brita Lundh och Linda Gerén 
 

l) Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Föredragande: N.N., SFS 
 

17. Övriga frågor 
- - -    - - - 
 

18. Kommande möten 
Föredragande: Linda Gerén  Information 

a) Möten hösten 2022 
ii. onsdag den 2 november, kl. 10-15, online (Zoom). 

iii. måndag – onsdag den 5 – 7 december, möte med studieresa till Oslo, Norge. 
b) Möten våren 2023 

AU avser att återkomma med förslag på möten för våren 2023.  
 

19. Avslutning 


	Sveriges Universitets-                              2022-09-12
	och högskoleförbund
	Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor


