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Sveriges Universitets-      2022-06-17 

och högskoleförbund      

 

Minnesanteckning från SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 17 juni 2022, kl. 09:30 – 14:00  

Plats: Spökslottet, Sockholms universitet, Stockholm 

Deltagare: 
Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande  
Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge Tekniska Högskola  
Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet (deltog via zoom, avvek lite tidigare) 
Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan (avvek lite tidigare) 
Åsa Petri, Stockholms universitet 
Anna Lindahl, Mittuniversitetet  
Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor  
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli  
 
Frånvarande:  
Dolores Fors, SFS  
Erik Renström, rektor, Lunds universitet 
 
Gäster:  
- 

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

 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från möte den 8 april 2022 godkändes och publiceras på 
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/. 
 

4. Avstämning beredningsgrupp EUI och arbetsgrupp EU-bevakning 
Ordförande inledde en diskussion kring de två grupperingarna. Beredningsgruppen kommer 
troligen att växa vartefter att fler lärosäten går in i EUI-allianser, om alla de lärosätena ska vara 
representerade. En möjlighet är att en ny konstellation bildas bestående av en EU-grupp med 
möjlighet till sub-grupper. Expertgruppen diskuterade frågan. Bägge nuvarande gruppernas 
mandat går ut vid årsskiftet 2022- 2023. AU har i uppdrag att gå vidare med frågan. 
Arbetsgruppen för EU-bevakning har tagit fram en kort nyhetsbevakning: Utblick över aktuella 
EU-frågor inom forskning, utbildning och innovation som bifogats som bilaga till dagens möte. 
Dokumentet ska spridas till UNSI och Hönsi samt till medlemslärosätenas rektorer. 

 

5. Departementsdialog om Europauniversiteten 
Expertgruppen diskuterade de möten som Beredningsgruppen har haft med 
Utbildningsdepartementet. Möten har genomförts 7/2, 11/3, 18/5 och 8/6. Under det senaste 
mötet behandlades bland annat möjliga effekter på sektorn av den senaste EUI-
ansökningsomgången, Director General-mötet i Paris och olika hinder för fördjupat europeiskt 
samarbete. 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/


2 (3) 
 

6. Digitalt seminarium, EUI.  
Expertgruppen tog del av en rapportering från seminariet På vilket sätt påverkar EUI våra 
svenska lärosäten? som genomfördes den 5 maj. Flera av expertgruppens ledamöter deltog 
under seminariet som arrangörer eller deltagare. 250 personer hade anmält sig och ca 200 
personer deltog. Det var ett stort engagemang under seminariet och återkopplingen har varit 
mycket positiv.  
 

7. Ny arbetsgrupp för EUI-studieadministrativa frågor 
SUHF:s presidium har beslutat om uppdrag för en arbetsgrupp för EUI-studieadministrativa 
frågor som inrättas som en undergrupp till Expertgruppen för studieadministrativa frågor. 
Bemanning av gruppen pågår. I gruppens uppdrag ligger att regelbundet stämma av med bland 
annat Expertgruppen för internationaliseringsfrågor.  
 

8. Migrationsfrågor 
På förslag från Migrationsverkets genomfördes den 30 maj ett möte med representanter för 
SUHF, UHR och Migrationsverket. Från SUHF deltog ledamöter från Expertgrupperna för 
studieadministrativa frågor och internationaliseringsfrågor samt från NBA. Under mötet fördes 
dialog kring antagning av internationella studenter, en möjlig gemensam workshop, mm.  
 
SUHF:s presidium har beslutat att Christopher Sönnerbrandt fortsätter som SUHF:s 
kontaktperson mot Migrationsverket tills vidare. 
 

9. Skrivelse, departementet  
Ordförande redogjorde kortfattat för bakgrunden till det framtagna förslaget till skrivelse till 
utbildningsdepartementet angående uppföljning av arbete med Migrationsverks-relaterade 
frågor. Skrivelsen är baserad på SUHF-rapporten ”Uppdrag Studieavsikt” 2020 (se 
https://suhf.se/app/uploads/2020/10/SUHF_Uppdrag-studieavsikt_oktober-2020.pdf ) och 
”Pilotprojektet för två-åriga uppehållstillstånd för internationella studenter 2019-2022”, samt 
en utredning gällande ”förbättrad internationell studentrekryteringskvalitet” från NIMK 
(Nätverket för Internationell Marknadsföring och Kommunikation) 2021. Expertgruppen 
menade att det är viktigt att skrivelsen skickas ut till medlemslärosätena för synpunkter innan 
den tas vidare. AU fick i uppdrag att hantera en remissrunda. 
 

10. Plattform för internationalisering 
Ordförande informerade om hur SUHF har gått tillväga för att få in nomineringar till 
Plattformen. Lärosätena har bjudits in att utse två ledamöter till vart och ett av de fyra 
arbetsområdena:  

1) Mobilitet (samordnas av UHR) 

2) Sverige som kunskapsnation (samordnas av Svenska Institutet) 

3) Omvärldsbevakning och analys (samordnas av Vetenskapsrådet)  

4) Ansvarsfull internationalisering (samordnas av Vinnova) 
 
SUHF har hanterat ett nomineringsomgång och fått in ett 50-tal nomineringar från 19 olika 
lärosäten. Expertgruppen gav AU i uppdrag att att från nomineringarna ta fram namnförslag.  
 

11. Rapporter andra expertgrupper 
SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer 
Robert Egnell rapporterade från SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer som SUHF har 
inrättat. Robert ingår i styrgruppen som leds av Ole Petter Ottersen, rektor för KI. Från 
expertgruppen ingår dessutom Erik Renström vilket gör att det finns god överhörning.  
 

https://suhf.se/aktiviteter/hur-paverkar-europauniversitets-allianserna-eui-svenska-larosaten/
https://suhf.se/aktiviteter/hur-paverkar-europauniversitets-allianserna-eui-svenska-larosaten/
https://suhf.se/app/uploads/2020/10/SUHF_Uppdrag-studieavsikt_oktober-2020.pdf
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-radgivande-grupp-for-globala-relationer/
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SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor 
Arbetsgruppen har haft tre möten. Förbundsförsamlingen fick en kort rappportering från 
arbetsgruppen vid en extra förbundsförsamling den 15 juni. Det dokument med frågor och svar 
om Ukrainakrisen, Q&A, som SUHF har tagit fram har nyligen uppdaterats. Dokumentet finns 
publicerat på Flyktinggruppens webb. 
 
Besöksplaneringen  
Ledamöterna uppmanas att fundera och återkomma till Eva-Lisa Ahnström med förslag. 
 

12. Nordic University Days (NUD) Bryssel 
Nordic University Days (NUD) i Bryssel är inplanerad den 26-27 september. Ett 60-tal rektorer 
från de nordiska länderna är anmälda. Arbete pågår med program och övergripande frågor 
som ska tas upp under besöket. Det är det nordiska universitetssamarbetet, NUS, som 
ansvarar för NUD. 
 

13. Lunch-paus  
 

14. Inspel inför ordförandeskapet våren 2023 
Expertgruppen diskuterade vilka frågor som det kan vara viktigt att SUHF spelar in inför 
Sveriges ordförandeskap. Från andra håll finns det frågor som vi vet kommer att lyftas. Inom 
utbildningsområdet har vi bilden av att det ännu inte finns så många specifika frågor. Alla 
ledamöter kan skicka in förslag till Eva-Lisa Ahnström. 

 

15. MFS och Linneaus Palme 
SUHF har varit i kontakt med UHR och SIDA för att få en bakgrund till varför de båda 
stipendieprogrammen ska läggas ned av UHR. Expertgruppen diskuterade frågan och betonade 
vikten av att programmen inte läggs ned för gott. Expertgruppen enades om att arbeta vidare 
med målet att programmen ska kunna fortsätta – flera olika vägar föreslogs.  

 

16. Uppföljning av konferensen, Internationalisering – hur arbetar vi strategiskt och 
ansvarsfullt? 
Uppföljning av konferensen 23 nov 2021. Checklistor och annan dokumentation finns 
tillgängligt via:  https://suhf.se/aktiviteter/ws-ansvarsfull-internationalisering/. Expertgruppen 
kommer att se över möjligheten att tillgängliggöra materialet ytterligare. 
 

17. Övriga frågor 
Den franska rektorskonferensen (motsvarigheten till SUHF) besöker Sverige den 17-18 

november. Det blir en stor delegation som kommer att tas emot i Stockholms universitets 

lokaler. 

 

18. Avslutning 
Ordförande tackade alla deltagare samt välkomnade till nästa möte med expertgruppen den 9 
september. Därefter avslutades mötet. 
 
 

 

https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/
https://suhf.se/aktiviteter/ws-ansvarsfull-internationalisering/

