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Sveriges Universitets-                              2022-10-11 

och högskoleförbund                            
 

 

Minnesanteckning från möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: tisdag den 20 september 2022, kl. 10:00-15:00. 
Plats: online  
 

Närvarande ledamöter/adjungerade:  
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet, ordförande 
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, vice ordförande 
Brita Lundh, chef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad, verkställande ledamot 
Helena Pallin, chef Avdelningen för utbildningsstöd, Karlstads universitet 
Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet 
Åsa Vännman, högskoledirektör, Högskolan Kristianstad  
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet 
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet (från kl 11:00) 
Carolina Rytterkull, Lunds universitet, deltar som ordf. i nationella bedömningsgruppen för antagning 
(NBA) 
Amanda Beckman, Sveriges förenade studentkårer (ersättare för Linn Svärd) 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Frånvarande 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) Lotten Glans hälsade välkommen 
b) Dagordningen godkändes 
c) Åsa Vännman utsågs till mötets justeringsperson   
d) Minnesanteckningarna från den 18 maj 2022 är justerade och publicerade på SUHF:s 

webbsida. Minnesanteckningarna lades till handlingarna.  
 

2. Aktuellt från SUHF:s kalender 
 
Linda Gerén informerade om: 

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

b) SUHF:s årskonferens och förbundsförsamling genomförs på Röda korsets högskola, 
den 18-19 oktober 2022. 
 

3. Aktuella remisser och utredningar 
Christopher Sönnerbrandt presenterade SUHFs remissvar som är publicerade på SUHF:s 
webbsida. 

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/aktiviteter/erfarenhetsutbyte-om-genomlysningen-av-utbildningsutbudet-for-livslangt-larande-och-omstallning/
https://suhf.se/aktiviteter/arskonferens-och-forbundsforsamling-hosten-2022/
https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/
https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/
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a) SUHF förbereder ett svar på 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). Ledamöterna inbjöds att höra av sig om man har någon 
synpunkt man anser att SUHF bör framföra.  

b) SUHF har besvarat remissen till CSN över förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
beviljning av omställningsstudiestöd. (SUHF dnr SU-850-0035-22). 
 

4. Nominering av ledamöter till tre grupper 
Christopher Sönnerbrandt meddelade att lärosätesrepresentanter ska utses till tre grupper 
för den nationellt samordnade antagningen och lärosätenas antagningssamarbete med UHR: 
1) Antagningsrådet, 2) Referensgruppen för produktutveckling i NyA, samt 3) Nationella 
bedömningsgruppen för antagning (NBA). Nomineringar från SUHF:s medlemmar ska 
inkomma till SUHF senast den 30 september 2022. Kansliet tar emot nomineringarna och 
bereder ärendet. Expertgruppen behandlar ärendet på nästa möte. 
 

5. Expertgruppens rapport från mandatperioden 2021 – 2022  
Linda Gerén berättade att kansliet kommer att ta fram ett utkast till expertgruppens möte 
den 2 november. I samband med att rapporten behandlas på det mötet tas även förslag till 
uppdrag för kommande mandatperiod upp.  
 

6. Arbetsgrupp för EUI studieadministrativa frågor 
Carolina Rytterkull informerade expertgruppen om starten av den arbetsgrupp för EUI-
studieadministrativa frågor (European University Initiative) som SUHF:s presidium har 
beslutat inrätta under expertgruppen för studieadministrativa frågor. Carolina Rytterkull är 
utsedd till ordförande för arbetsgruppen. Arbetet kommer att inledas i nästa vecka. 
Information om arbetsgruppen kommer även publiceras på SUHF:s webbsida. 
 

7. Översyn av språkkrav på engelska 
Carolina Rytterkull informerade om NBA:s enkät till lärosätena angående översynen av 
språkkraven på engelska. Remissvaren stöder att en ändring genomförs där man godtar färre 
undantag från de språkkrav som normalt krävs. NBA fortsätter beredningen av frågan. Nya 
regler kan träda ikraft till VT24. Eftersom lärosätena är antagningsmyndigheter så beslutar 
man själv om eventuella undantag.  
 
Expertgruppen diskuterade frågan och lämnade input till NBA:s arbete. 
 

8. Samverkan mellan SUHF och Migrationsverket    
Christopher Sönnerbrandt lämnade en lägesrapport: SUHF och Migrationsverket ser ett 
ömsesidigt behov av utvecklad dialog och samarbete kring frågor där vi har överlappande 
processer. Det gäller 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. 
 
Expertgruppen diskuterade frågan. 
 

9. Dialog med expertgruppen för kvalitetsfrågor 
Lotten Glans och Christopher Sönnerbrandt informerade om ett möte med expertgruppen 
för kvalitetsfrågor. De båda expertgruppernas uppdrag och frågor som ligger nära varandra 
diskuterades vid mötet. 

https://suhf.se/arbetsgrupp/arbetsgrupper/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-kvalitetsfragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-kvalitetsfragor/
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10. Översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och 

högskolor 
(Gäster: Sofia Tiberg och Stefan Axelsson, UKÄ) 
 
Sofia Tiberg och Stefan Axelsson informerade 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 kommer även att delta vid expertgruppens nästa 
möte för en fördjupad diskussion. UKÄ formerar en referensgrupp till uppdraget och till den 
har SUHF inbjudits att utse två personer. En enkät har skickats ut till lärosätena och 
ytterligare organisationer och myndigheter. UKÄ har även öppnat upp för synpunkter för 
andra. För mer information om uppdraget och hur UKÄ arbetar med detta, inklusive 
möjlighet att lämna synpunkter, se här. 
 
Expertgruppen ställde frågor och lämnade synpunkter till Sofia Tiberg och Stefan Axelsson. 
 

11. Förslag om en nationell överenskommelse för automatiskt erkännande av utbildning från 
EU/EHEA 
(Gäster: Cecilia George och Petra Nord, UHR)   
 
Cecilia George och Petra Nord presenterade UHR:s förslag om att nå en nationell 
överenskommelse/riktlinjer om automatiskt erkännande av utbildning från EU/EHEA för 
tillträde till fortsatta studier. 
 
Expertgruppen ställde frågor och diskuterade med Cecilia George och Petra Nord. 
Möjligheten att lärosätena genom SUHF tar fram en rekommendation diskuterades. Detta 
skulle ge lärosätena möjlighet att komma överens om innebörden av automatiskt 
erkännande.  
 

12. SUHF:s inspel till UKÄ om förordningen (1993:1153)   
Christopher Sönnerbrandt presenterade ett underlag med 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. Expertgruppen diskuterade underlaget och 
enades om att hjälpas åt att formulera texten. Arbetsutskottet samordnar arbetet.  

13. Fortsatt arbete med reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå (GBG) 
Brita Lundh inledde med en lägesbeskrivning av arbetet med reell kompetens för 
grundläggande behörighet på grundnivå. Susanne Wadsborn-Taube kompletterade med 
information om ungefär hur många sökande som berörs av reell kompetens i den nationella 
antagningen. Brita Lundh, Susanne Wadsborn-Taube och Cilla Häggkvist presenterade ett 
förslag på fortsatt arbete där UHR håller ihop hanteringen med hjälp av 
lärosätesrepresentanter. 
 
Expertgruppen diskuterade frågan och kom med inspel till det fortsatta arbetet.  
 

14. Ny rekommendation om validering och reell kompetens  
Expertgruppen diskuterade riktningen för beredningen, med utgångspunkt i de synpunkter 
SUHF har fått från medlemmarna i samband med remissrundan före sommaren.  
 
Brita Lundh redogjorde kortfattat för resultatet från enkäten. Det finns en stor enighet vad 
gäller validering av grundläggande behörighet. Vad gäller tillgodoräknande så finns det fler 

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
https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2022-06-22-nytt-regeringsuppdrag-oversyn-av-forordningen-om-redovisning-av-studier-vid-universitet-och-hogskolor.html


   
  4 (5) 

   

 

åsikter och olika önskemål. Brita betonade att arbetet trots allt pågår hela tiden ute på 
lärosätena. Ny rekommendation är dock efterfrågad.  
 
Expertgruppen diskuterade och enades om att arbetet delas upp så att nästa steg blir att ta 
fram en rekommendation som gäller för ärenden om behörighet, därefter följer arbetet att 
ta fram en rekommendation som gäller för ärenden om tillgodoräknande. 
 

15. Digitala examensbevis – en lägesrapport 
(Gäster: Anna Sandberg-Telleus, Anna Lindgren och Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet.) 
  
Expertgruppen tog del av en lägesrapport från Ladok och diskuterade arbetets riktning. 
 

16. Rapporter från andra grupper 
 

a) Förbundsförsamlingen och förvaltningschefernas nätverk 

Lotten Glans meddelade att universitetsdirektörsnätverket har haft ett möte efter 
sommaren där man tog upp vad som är på gång, rollen som förvaltningschef i olika 
länder. Man genomförde även ett möte med motsvarande nätverk i Storbritannien 
och behandlade då frågor om hot och hat mot forskare, säkerhet, mm.  
 
Åsa Vännman kompletterade med att högskoledirektörsnätverket vid sitt senaste 
möte behandlade gemensamma frågor om energikostnader, mm. 
 

b) Samverkansgruppen SUHF – UHR 
Christopher Sönnerbrandt rapporterade att mötet den 8 september bland annat 
behandlade Plattformen för internationalisering, provverksamhet inom UHR, ett 
högskolepedagogiskt lyft samt indragningen av programmen MSF och Linnaeus 
Palme.  
 

c) Arbetsgruppen för EUI studieadministrativa frågor 
Carolina Rytterkull meddelade att arbetsgruppen ännu inte haft något möte. 
 

d) Antagningsrådet 
Christopher Sönnerbrandt rapporterade att antagningsrådet kommer att genomföra 
höstens första möte i slutet av vecka 38. Då behandlas verksamhetsplaneringen av 
den samordnade antagningen, NyA och det s.k. Emil-schemat. 
 

e) Tillträdesrådet 
Jerker Dahne rapporterade från mötet den 19 september. Vid mötet behandlades 
bland annat ämnesbetygsreformen (presenterades av Skolverket), UHR:s 
främjandeuppdrag som exempelvis det högskolepedagogiska lyftet och breddad 
rekrytering, mm. 
 

f) Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Carolina Rytterkull meddelade att inget möte genomförts sedan sist. 
 

g) UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet 
Jerker Dahne meddelade att inget möte genomförts sedan sist 

 

h) UKÄ:s referensgrupp för den officiella statistiken 

Christopher Sönnerbrandt och Cilla Häggkvist meddelade att inget möte genomförts 
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sedan sist. 
 

i) Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 

Cilla Häggkvist meddelade att inget möte genomförts sedan sist. 
 

j) Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Christopher Sönnerbrandt meddelade att Expertgruppen för internationaliserings-
frågor vid sitt möte den 9 september diskuterade frågor om uppehållstillstånd, det 
kommande rektorsmötet i Bryssel (Nordic University Days 2022), mm. 
 

k) Arbetsgruppen för flyktingfrågor 
Brita Lundh och Linda Gerén meddelade att inget möte genomförts sedan sist. 
 

l) Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Amanda Beckman berättade bland annat att SFS besvarade flera remisser under 
sommaren, en handlade om CSN:s förslag till ändrat tillvägagångsätt för att räkna 
upp räntan för studielån. SFS har bevakat valet och inväntar nu regeringsbildningen. 
 

17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 

18. Kommande möten 

Föredragande: Linda Gerén   
 

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 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 

Justerad av 

Lotten Glans  Christopher Sönnerbrandt 

Brita Lundh  Åsa Vännman  

Linda Gerén 

 


