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Sveriges Universitets-      2022-10-18 

och högskoleförbund      

 

Minnesanteckning från SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 9 september 2022, kl. 12:15 – 16:00  

Plats: SUHF:s kansli, Stockholm 

Deltagare: 

Agneta Marell, Jönköping University, ordförande  

Erik Renström, Lunds universitet, voce ordförande 

Anna Lindahl, Mittuniversitetet, verkställande ledamot  

Coco Norén, Uppsala universitet  

Robert Egnell, Försvarshögskolan 

Dolores Fors, SFS  

Åsa Petri, Stockholms universitet (tjänstledig men deltog i punkt 11) 

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor (Kl 

12:15 – 13:00) 

Linda Gerén, SUHF:s kansli  

 

Frånvarande:  

Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Tekniska Högskola  

 

Gäster:  

Hans Abelius, Göteborgs universitet, punkt 6. 

 

1. Välkommen 

Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  

2. Dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

3. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från möte den 17 juni 2022 godkändes och publiceras på 

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

4. Migrationsfrågor 

Christopher Sönnerbrandt har utsetts till SUHF:s kontaktperson gentemot Migrationsverket.  

Christopher uppdaterade oss angående den kritik som riktats mot Migrationsverket och 

lärosätena med anledning av missbruk av uppehållstillstånd för studier. Samtidigt är flera 

lärosäten frusterade över Migrationsverkets långa handläggningstider och absurda regler som 

till exempel har fått som konsekvens att småbarn utvisas. 

 

SUHF har med anledning av detta tagit kontakt med Migrationsverket och man kommer att 

träffas på högsta ledningsnivå för att diskutera dessa frågor.  

 

5. MFS och Linneaus Palme  

Christopher Sönnerbrandt redogjorde för SUHF:s kontakter med Sida om MFS och Linneaus 

Palme. Det handlar både om att biståndsbudgeten ströps under 2022 (pengarna riktas mot 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
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Ukraina) och att UHR gör bedömningen att man inte längre kan administra projekten. Inom 

regeringskansliet pågår ett arbete som möjligen kan resultera i att något av projekten 

återupptas. Sektorn kommer att prioritera MSF om det blir nödvändigt. Expertgruppen 

förväntar sig inte att något kommer att hända i frågan före riksdagsvalet.  

 

6. Avstämning beredningsgrupp EUI och arbetsgrupp EU-bevakning 

Hans Abelius deltog i denna pukt med en rapportering från Beredningsgruppen. Gruppen har 

tagit fram förslag till följande fokuspunkter 

- Fortsatt dialog med Utbildningsdepartementet. 

- Europauniversiteten som en väg att närma sig Erasmusprogrammet och 

forskningsfinansiering.  

- Pilotutlysningar inom Erasmusprogrammet. 

Av de svenska lärosätena har ytterligare tre kommit med i EUI-samarbeten genom den senaste 

utlysningen. Även dessa bör  inkluderas i beredningsgruppen.  

Expertgruppen menade att Europainitiativen kan leda till en ökad EU-styrning av verksamheten 

(via finansiering) och av utbildningsutvärdering. 

Agneta Marell lämnade, i ordförande Johan Palsgårds ställe, en rapport från Arbetsgruppen för 

EU-frågor. Man ser ett behov av att behålla gruppen separat från EUI-gruppen. Arbetsgruppen 

planerar ett webbinarium senare i höst för information om EU-frågor.  

7. Departementsdialog om Europauniversiteten 

Inga möten den senaste tiden. Inga ytterligare steg kan tas före riksdagsvalet den 11 

september. 

 

8. Skrivelse, departementet  

Vid föregående möte redogjorde ordförande kortfattat för bakgrunden till det framtagna 

förslaget till skrivelse till utbildningsdepartementet angående uppföljning av arbete med 

Migrationsverks-relaterade frågor. Skrivelsen är framtagen av NIMK samt pilotprojektet för 

två-åriga uppehållstillstånd för internationella studenter 2019-2022. Expertgruppen 

diskuterade om, och i sådana fall hur, man ska gå vidare med skrivelsen. AU tar med sig dagens 

kommentarer och fortsätter överväga den fortsatta hanteringen. 

 

9. Plattform för internationalisering 

SUHF har utsett 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) 

Expertgruppen enades om att vi behöver stämma av regelbundet med Anders Ahlstrand vid 

UHR:s kansli för Plattformen. 

 

10. Paus 
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11. Inför ordförandeskapet våren 2023 

Åsa Petri lämnade information om den pågående planeringen av det svenska 

ordförandeskapet under våren 2023. Möten kommer att hållas i Bryssel, Luxemburg och i 

Sverige. Utbildningsdepartementet kommer att ordna ett antal möten i Sverige och en 

forskningskonferens. Den stora utbildningskonferensen kommer att äga rum på Arlanda i mars 

2023.  

 

Den allmänna politiska inriktningen för det svenska ordförandeskapet innehåller fem rubriker 

som tagits fram efter diskussioner med partiföreträdare i riksdagen: 

- Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen 

- Stoppa den organiserade brottsligheten 

- Snabba på klimatomställningen 

- Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb 

- Slå vakt om unionens grundläggande värderingar 

Expertgruppen tog del av informationen. 

12. Rapporter andra expertgrupper 

Punkten utgick. 

13. 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. 

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades. 

15. Avslutning 

Ordförande tackade alla deltagare samt välkomnade till nästa möte med expertgruppen den 3 

november. Därefter avslutades mötet. 

 

 

 


