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Sveriges Universitets-      2022-11-28 

och högskoleförbund      

 

Minnesanteckning från SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 3 november 2022, kl. 08:30 – 11:30  

Plats: Digitalt  

Deltagare: 

Agneta Marell, Jönköping University, ordförande  

Anna Lindahl, Mittuniversitetet, verkställande ledamot  

Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Tekniska Högskola  

Coco Norén, Uppsala universitet  

Robert Egnell, Försvarshögskolan 

Dolores Fors, SFS  

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor 

Linda Gerén, SUHF:s kansli  

 

Frånvarande:  

Erik Renström, Lunds universitet, vice ordförande 

Åsa Petri, Stockholms universitet (tjänstledig) 

 

Gäster:  

SUHF:s representanter i arbetsområdena inom Plattformen för internationalisering, punkt 6a 

Anders Ahlstrand, från UHR:s kansli för Plattformen för internationalisering, punkt 6b 

 

1. Välkommen 

Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  

2. Dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

3. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från möte den 9 september 2022 godkändes och publiceras på 

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

4. Migrationsfrågor  

Christopher Sönnerbrandt återkopplade från möte mellan SUHF:s presidium och 

Migrationsverkets GD Mikael Ribbenvik. Från expertgruppen deltog Erik Renström och 

Christopher Sönnerbrandt. Mötet var konstruktivt och resulterade bland annat i att en 

samverkansgrupp mellan SUHF och Migrationsverket ska etableras. Ett av målen för 

samverkan är att processen för ansökan om uppehållstillstånd för studier ska snabbas upp 

genom en översyn av handläggningen både hos Migrationsverket och hos lärosätena. Någon 

från expertgruppen bör delta i samverkansgruppen.  

 

Expertgruppen fick även lägesuppdateringar kring nu aktuella frågor på området – främst den 

om krav gällande uppvisande av pass i original för uppehållstillstånd för personer från i övrigt 

visumfria länder.  

 

 

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


2 (4) 

 

Den skrivelse som har utarbetats av NIMK tillsammans med pilotprojektet för två-åriga 

uppehållstillstånd och som expertgruppen har diskuterat vid tidigare möten togs upp igen. I 

skrivelsen föreslås förändringar av lag och förordningar gällande uppehållstillstånd för studier, 

detta för att förbättra processen för inresande studenter utan att locka sökande utan egentlig 

studieavsikt. Expertgruppen konstaterade att det inte finns en tillräcklig enighet i frågan varför 

SUHF inte kan ställa sig bakom denna. Inom SUHF kommer problemen som skrivelsen tar upp 

istället att behandlas i andra sammanhang.  

 

5. Fortsatt uppdrag, beredningsgrupp EUI och arbetsgrupp EU-bevakning 

Mandatperioderna för både beredningsgruppen EUI och arbetsgruppen för EU-bevakning går 

ut vid årsskiftet och uppdrag och sammansättning för kommande mandatperiod behöver ses 

över och beslutas. 

Expertgruppen diskuterade uppdraget för arbetsgruppen för EU-bevakning. Gruppen är en 

undergrupp till Expertgruppen. EU-frågorna har inte minskat i betydelse och det finns ett stort 

behov av EU-information inom sektorn. Vikten av en koppling till de svenska Brysselkontoren 

betonades samt kontinuerlig kommunikation med expertgruppen för ömsesidigt 

informationsutbyte.  

Beredningsgruppen EUI utses av rektorerna för de svenska EUI-lärosätena och SUHF:s 

expertgrupp för internationaliseringsfrågor i samverkan. 

Expertgruppen diskuterade  

- att förlänga mandatperioden för arbetsgruppen för EU-bevakning.  

- att föreslå beredningsgruppen för EUI att deras arbete fortsätter över det svenska 

ordförandeskapet under det att sammansättning och uppdrag för gruppens fortsatta 

arbete diskuteras och fastställs i samråd mellan rektorerna vid de svenska EUI-lärosätena 

samt Expertgruppen för internationalisering under SUHF. 

 

6a. 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) 

 

Delar av Expertgruppen träffade den 4 oktober alla representanter för att komma fram till hur 

man ska hålla ihop arbetet. Arbetsområdena hade i de flesta fall redan kommit igång och 

arbetet hade väldigt snäva tidsramar. Ledamöterna var väl införstådda med att de 

representerar hela sektorn och att de har i uppdrag att stämma av med Expertgruppen.  

En hearing av Plattformen för internationalisering genomfördes 19 oktober. Material från 

hearingen finns tillgängligt via: https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-

internationalisering/Hearing-19-oktober/. Hearingen gav upphov till en viss oro för att 

Plattformen inte kommer att ha det fokus på myndighetssamverkan som sektorn har behov av. 

En tät dialog med SUHF-representanterna är därför viktig för att hela tiden hålla fokus på att 

det ska handla om myndighetssamverkan och inte detaljfrågor.  

Ordförande Agneta Marell hälsade SUHF-representanterna välkomna till mötet och bad dem 

rapportera från sina respektive områden.  

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-internationalisering/Hearing-19-oktober/
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-internationalisering/Hearing-19-oktober/
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Representanterna återkopplade status på arbetet inom respektive område, samt uttryckte 

vilka behov de såg för fortsatta avstämningar i olika former med expertgruppen.  

Expertgruppen tackade för rapporterna och diskuterade svårigheter och möjligheter. Man 

konstaterade att det blir svårt för representanterna att svara för hela sektorn när förslag läggs 

fram direkt på möten eller med kort framförhållning. En annan kommentar gäller att många 

områden som kommit upp inom arbetsområdena inte är nationella, snarare typiska 

lärosätesfrågor.  

Ordförande sammanfattade med att Plattformen ska användas när det behövs myndighets-

samverkan för att lösa frågor som sektorn inte själv kan lösa. Frågor som lärosätena själva kan 

och bör arbeta med ska inte ligga inom Plattformen. Ordförande konstaterade samtidigt att 

det är bra och viktigt att expertgruppen och representanterna har i uppdrag att föra dialog om 

frågor som lyfts inom Plattformen. I beslut om utseende av representanter står att 

”Ledamöterna rapporterar till SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor. Formen för 

rapporteringen bestäms i dialog med expertgruppen”. 

Expertgruppen kommer att kommer att sammankalla representanterna i november och 

december för beredning inför plattformsmöten, på samma sätt som i oktober.  

6b. Plattform för internationalisering  

Anders Ahlstrand från UHR:s kansli för Plattformen för internationalisering deltog.  

Ordförande Agneta Marell hälsade välkommen och redogjorde kort för vikten av att SUHF 

genom expertgruppen regelbundet träffas angående Plattformen. Eino Örnfeldt, gd för UHR, 

har en stående inbjudan till expertgruppen. Idag deltar Anders i hans ställe.  

 

Anders Ahlstrand redogjorde kort för den hearing och övriga möten som hållits inom 

plattformen. Plattformen benämns nu med förkortningen PLINT. Många av frågor har kommit 

upp. Några frågor som lyftes stort var bostadsfrågan för studenterna och olika 

migrationsfrågor. Alla frågor hör inte hemma inom Plattformen och en fråga gäller hur dessa 

kan föras vidare. Anders bad om inspel till dagordningen för kommande styrgruppsmöte. 

 

Expertgruppen betonade vikten av att Plattformen ska användas för  myndighetssamverkan för 

att lösa frågor som sektorn och/eller övriga myndigheter inte själva kan lösa. En oro finns för 

att Plattformen kommer att hantera frågor som hör hemma inom lärosätet samt att fokus 

flyttas från övriga myndigheter till enbart lärosätena.   

 

Frågan om Europauniversiteten kommer att lyftas inom Plattformen togs upp. Anders 

Ahlstrand menade att Plattformen kan göra viss informationssammanställning, exempelvis av 

vilka svenska lärosäten som ingår i vilka Europauniversitet, samt att UKÄ kan ha intresse av att 

lyfta kvalitetsfrågor och juridiska frågor som berör Europauniversiteten. 

Anders Ahlstrand påpekade att Plattformen även kan användas av som en påverkanskraft för 

lärosätena. Expertgruppen kompletterade med att det för god påverkan måste vara väl valda 

frågor som vi gemensamt prioriterar. En öppen dialog om hur vi driver olika frågor är viktigt – 

via Plattformen eller på annat sätt. 

Ordförande tackade Anders Ahlstrand. 

Expertgruppen konstaterade att det blir vikigt att skicka in punkter till dagordningen för 

Plattformens styrgruppsmöte i november. I styrgruppen ingår expertgruppens ordförande, vice 

ordförande, samt Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.  
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6. Kontakt med departementet  

Inga möten har genomförts sedan den förra återrapporteringen. Ordförande återupptar 

kontakten med departementet för att se när ett nytt möte skulle kunna vara möjligt. .  

 

7. Rapporter andra expertgrupper och möten samt besöksplanering 

Punkten utgick. 

 

8. Rapport från Nordic University Days (NUD) Bryssel 

Nordic University Days (NUD) i Bryssel genomfördes den 26-27 september. Ett 60-tal rektorer 

från de nordiska länderna deltog, varav ett 20-tal från svenska lärosäten. 

 

9. Övriga frågor 

Några anmälningar gjordes: 

Arbetsgruppen för EU-bevakning anordnar den 5 december webbinariet Svenska universitet 

och högskolor i den europeiska policyutvecklingen, se https://suhf.se/aktiviteter/svenska-

universitet-och-hogskolor-i-den-europeiska-policyutvecklingen/.  

The Czech National Agency for International Education and Research (DZS) arrangerar den 21-

22 november konferensen CZEDUCON 2022: International Conference on Strategy and Policy in 

Higher Education.  

Kopplingen mellan Expertgruppen och SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer 

(https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-radgivande-grupp-for-globala-relationer/) togs upp. 

Frågan behandlas på nästa möte. 

10. Avslutning 

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

16 december på SUHF:s kansli. Mötet avslutades. 

https://suhf.se/aktiviteter/svenska-universitet-och-hogskolor-i-den-europeiska-policyutvecklingen/
https://suhf.se/aktiviteter/svenska-universitet-och-hogskolor-i-den-europeiska-policyutvecklingen/
https://www.dzs.cz/en
https://www.dzs.cz/en/article/higher-education-experts-met-prague-czeducon-conference-began
https://www.dzs.cz/en/article/higher-education-experts-met-prague-czeducon-conference-began
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-radgivande-grupp-for-globala-relationer/

