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Remissvar: Undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid
universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras
familjemedlemmar
(UH2020/03769/UH)
Mittuniversitetet har anmodats att yttra sig över rubricerad utredning och avger följande
yttrande.
I den promemoria som utgör grund för remissen framgår att ändringarna i
studieavgiftsförordningen avser ett förtydligande relativt det så kallade utträdesavtalet
mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Europeiska Unionen
och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020).
Under avsnitt 7, s13, anges att det bedöms ”vara viktigt att det tydligt framgår vad som
gäller för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som omfattas av
utträdesavtalets andra del i fråga om anmälningsavgift och studieavgifter efter
övergångsperiodens slut, både för dem själva och för lärosätena”, dvs. vad som gäller
efter 31 december, 2020. Det anges att det behovet av tydlighet föranleder anpassningen
av studieavgiftsförordningen även om artikel 12 i utträdesavtalet bedöms ha sådan direkt
effekt att den skulle kunna åberopas direkt av enskild person.
Den föreslagna förändringen av § 2a i studieavgiftsförordningen med fokus på
anmälningsavgifter ser inte Mittuniversitetet som på något sätt problematisk. Den
hanteras på ett bra sätt genom förändringens ikraftträdande redan 1 september, 2020.
Däremot ser vi en viss problematik relativt den föreslagna förändringen vad gäller
studieavgifter i § 5a i studieavgiftsförordningen.
I proposition 2019/20:178 som promemorian hänvisar till på sidan 14 framgår att ”de
utlänningar som uppehåller sig i Sverige i enlighet med villkoren i utträdesavtalet ska
ansöka om en ny uppehållsstatus enligt artikel 18.1 i utträdesavtalet” och det hos
Migrationsverket som då beslutar om ny uppehållsstatus. Detta då det bara är de
personer som omfattas av artikel 10 i utträdesavtalet som efter 31 december, 2020,
undantas från huvudregeln i studieavgiftsförordningen om att tredjelandsmedborgare
skall betala studieavgift.
Den föreslagna formuleringen av § 5a i kombination med proposition 2019/20:178 väcker
frågan om ett behov av övergångsbestämmelser liknande de som beslutades vid
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införandet av studieavgiftsförordningen (Övergångsbestämmelser 2010:543). Dessa
övergångsbestämmelser syftade till att säkra att de studenter som antagits och påbörjat
sina studier innan införandet av studieavgifter skulle kunna avsluta sina studier utan att
få sin studieavgiftsstatus ändrad. Den student som påbörjat en kurs eller ett
utbildningsprogram utan studieavgift skulle därmed kunna avsluta dessa utan att
åläggas studieavgift för den del som genomfördes efter förordningens ikraftträdande.
För att bibehålla samma tydlighet även vid denna anpassning av förordningen bör nya
övergångsbestämmelser beslutas kring studieavgifter. Dessa bör innehålla en liknande
formulering som den i nuvarande § 5a av studieavgiftsförordningen. Där framgår det
tydligt att studieavgift inte ”ska tas ut av en brittisk medborgare för en kurs eller ett
utbildningsprogram vid en högskola som han eller hon dagen före Förenade kungarikets
utträde ur EU var antagen till eller senast den dagen hade ansökt till”. Denna
formulering borde tas upp i nya övergångsbestämmelser och istället lyda ”Studieavgift
ska inte tas ut av en brittisk medborgare för den kurs eller det utbildningsprogram vid en
högskola som han eller hon var antagen till före 1 september, 2020”. En sådan
formulering skulle tydliggöra en students möjlighet att avsluta sina studier med
bibehållen avgiftsfri status även om hen av någon anledning inte skulle kunna inkluderas
i utträdesavtalets 10:e artikel.
Genom en sådan formulering skulle det även bli ännu tydligare att ändringarna i
studieavgiftsförordningen faktiskt omfattar de studenter som söker, antas till eller
påbörjar sina studier efter 1 september 2020.

Föredragande och beslut
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Anders Fällström efter föredragning av Anna
Lindahl. Närvarande vid den slutliga behandlingen av ärendet har prorektor Håkan
Wiklund, samordnare Anna Haeggström och studentrepresentant Nicklas Stenlund varit.

Anders Fällström
Rektor
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