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Sveriges Universitets-      2022-12-16 

och högskoleförbund      

 

Minnesanteckning från SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 16 december 2022, kl. 09:30 – 14:00  

Plats: SUHF:s kansli, Stockholm 

Deltagare: 

Agneta Marell, Jönköping University, ordförande  

Erik Renström, Lunds universitet, vice ordförande (deltog digitalt) 

Anna Lindahl, Mittuniversitetet, verkställande ledamot  

Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Tekniska Högskola  

Coco Norén, Uppsala universitet  

Robert Egnell, Försvarshögskolan 

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor 

Linda Gerén, SUHF:s kansli (från p. 6) 

 

Frånvarande:  

Åsa Petri, Stockholms universitet (tjänstledig) 

Dolores Fors, SFS  

 

Gäster:  

Eino Örnfeldt, fd för UHR och Anders Ahlstrand, från UHR:s kansli för Plattformen för 

internationalisering, punkt 8. 

 

1. Välkommen 

Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  

2. Dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

En övrig fråga anmäldes: 

- Återrapporteringskrav i de statliga lärosätenas regleringsbrev. 

3. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från möte den 3 november 2022 godkändes och kommer att publiceras 

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

4. Migrationsfrågor  

Christopher Sönnerbrandt rappoprterade att arbete pågår med att etablera den aviserade 

samverkansgruppen mellan SUHF och Migrationsverket. Ett av målen för samverkan är att 

processen för ansökan om uppehållstillstånd för studier ska snabbas upp genom en översyn av 

processen både hos Migrationsverket och hos lärosätena. Andra relevanta myndigheter 

kommer inbjudas till arbetet. Samverkansgruppen kommer även diskutera åtgärder som 

utvecklar och effektviserar arbetet med att säkerställa att missbruk av uppehållstillstånd för 

studier försvåras. Samvarkansgruppen ska också se till att principiella frågor om 

uppehållstillstånd för doktorander och forskare omhändertas. 

 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
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5. Fortsatt uppdrag, beredningsgrupp EUI och arbetsgrupp EU-bevakning 

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

undergrupp till Expertgruppen. Expertgruppen beslutade att förlänga mandatperioden för 

arbetsgruppen för EU-bevakning över EU-ordförandeskapshalvåret våren 2023, till och med 

den 30 juni 2023. 

Beredningsgruppen EUI utses av rektorerna för de svenska EUI-lärosätena. Beredningsgruppen 

pausas efter årets slut 2022. 

Expertgruppen avser att se över strukturen för grupperna inom området och ta fram nya 

uppdrag under våren 2023. 

6. Webbinar arbetsgrupp för EU-bevakning 

Expertgr uppen fick en återkoppling från det webbinar som Arbetsgruppen för EU-bevakning 

anordnade den 5 december: Svenska universitet och högskolor i den europeiska 

policyutvecklingen, se https://suhf.se/aktiviteter/svenska-universitet-och-hogskolor-i-den-

europeiska-policyutvecklingen/. Webbinariet gav en bra inblick i vad som händer på EU-

området. Uppåt 200 personer deltog. 

7. Plattform för internationalisering - a 

SUHF har utsett två ledamöter till vart och ett av de fyra arbetsområdena inom Plattform för 

internationalisering (PLINT):  

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 har träffat representanterna och rapporterade från dessa möten. 

Expertgruppen diskuterade deltagandet i PLINT och hur arbetet är organiserat. Man enades 

om vikten att betona att PLINT inte ska hantera frågor som omhändertas av lärosätena i 

samverkan eller i direkt dialog med Migrationsverket. Även frågan om hur representanter till 

arbetsområdena utses diskuterades, detta eftersom mandatet är viktigt för representationen i 

gruppen.   

8. Plattform för internationalisering - b 

Eino Örnfeldt, gd UHR och Anders Ahlstrand från UHR:s kansli för Plattformen för 

internationalisering (PLINT) deltog.  

 

Ordförande Agneta Marell hälsade gästerna välkomna. Expertgruppen tog upp några av de 

frågor som lärosätena ser som bekymmersamma med PLINT. Expertgruppen ser det som 

problematiskt att de fyra arbetsområdena inom PLINT är organiserade som permanenta 

arbetsgrupper med uppgift att själva, eller via inspel från diverse håll, välja vilka frågor man ska 

arbeta med. Detta trots att det inititalt var planerat att arbetsområdena skulle aktiveras av 

styrgruppen när det fanns behov av deras insatser. UHR menar att styrgruppen fattade ett 

enigt beslut om arbetsområdena. Expertgruppen påpekade att man tidigt och ett flertal 

gånger, bl.a. genom skriftligt inspel till UHR, påpekat risken för svällande arbete inom 

områdena och att styrgruppens beslut inte varit enigt just p.g.a. lärosätesrepresentanternas 

oro för detta. I rådande läge enades man om att det är extra viktigt att sektorns synpunkter 

förs fram i styrgruppen. 

 

https://suhf.se/aktiviteter/svenska-universitet-och-hogskolor-i-den-europeiska-policyutvecklingen/
https://suhf.se/aktiviteter/svenska-universitet-och-hogskolor-i-den-europeiska-policyutvecklingen/
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Expertgruppen diskuterade tillsammans med Eino Örnfeldt och Anders Ahlstrand hur man på 

ett bra sätt kan komma vidare i arbetet inom PLINT. Expertgruppen och UHR såg positivt på 

möjligheten att inom PLINT hantera frågan om att understödja Sveriges insatser för Ukraina 

inom utbildningsområdet. Expertgruppen ska utse representanter som kan ta frågan vidare.  

 

9. Kontakt med departementet och fortsatt dialog 

Inga möten har ägt rum den senaste tiden men en dialog har inletts och ett möte planeras till 

början av nästa år.  

 

10. Rapporter andra expertgrupper och möten samt besöksplanering 

Punkten bordlades. 

 

11. Kommande mandatperiod och mötestider 

Expertgruppen diskuterade förändringar i expertgruppens uppdrag och organisering för 

kommande år. Gruppen har fått ett bredare arbetsområde och fler uppgifter. Expertgruppens 

uppdrag behöver omformuleras för att tydliggöra vilka uppgifter vi har. Det behöver samtidigt 

tydliggöras hur olika grupper hänger ihop. Förslaget är att Expertgruppen för 

internationalisering bör byta namn till expertgruppen för globalt engagemang.  

Expertgruppen ska arbeta på en strategisk nivå och bör vara en samordningsgrupp för flera 

undergrupper.  

Expertgruppen beslutade om följande mötestider för våren 2023: 

- 23 februari kl 9-12, SUHF:s kansli (hybrid) 

- 4 maj kl 9-12, SUHF:s kansli (hybrid) om det går (Kvalitetsgruppen har prelbokat stora 

konferenssen) 

- 9 juni kl 9-12, SUHF:s kansli (hybrid) 

 

12. Övriga frågor 

Några anmälningar gjordes: 

- Ett återrapporteringskrav gällande internationella studenter finns med i de statliga 

lärosätenas regleringsbrev.  

 

- Information om en ny rapport som kan vara intressant: 

The Internationalisation of Higher Education in the Mediterranean – Current and 

Prospective Trends, The Internationalisation of Higher Education in the Mediterranean 

- Current and Prospective Trends - Union for the Mediterranean - UfM 

(ufmsecretariat.org) 

 

13. Avslutning 

Ordförande tackade alla deltagare. Ett särskilt tack riktades till verkställande ledamot Eva-Lisa 

Eva-Lisa Ahnström som avgår som ledamot. Ledamöterna tackade ordförande Agneta Marell 

som avträder som ordförande vid årsskiftet. 

Mötet avslutades. 

https://ufmsecretariat.org/publication-speech/internationalisation-of-higher-education-mediterranean/
https://ufmsecretariat.org/publication-speech/internationalisation-of-higher-education-mediterranean/
https://ufmsecretariat.org/publication-speech/internationalisation-of-higher-education-mediterranean/

