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Yttrande över promemorian Undantag från
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet
och högskolor för vissa brittiska medborgare och
deras familjemedlemmar
Dnr U2020/03769/UH
Universitets- och högskolerådet (UHR) tillstyrker förslagen i promemorian och vill
lämna följande synpunkter:
I promemorian framhålls att det är viktigt att brittiska medborgare och deras
familjemedlemmar, som omfattas av förslagen, i god tid ska känna till vilka
förutsättningar som gäller för studier i Sverige avseende anmälnings- och
studieavgifter. UHR instämmer i detta, men vill informera om att det redan nu finns två
antagningsomgångar med kursstart vårterminen 2021 som är öppna för anmälan
(IKVT21, MASTERVT21). Sökande i dessa omgångar, som skulle kunna omfattas av de
föreslagna förändringarna, har därmed inte kunnat få relevant information om vad
som gäller. Övriga antagningsomgångar som påverkas i ett första skede öppnar först
efter att ändringarna föreslås träda i kraft. Till dessa kan sökande med brittiskt
medborgarskap hinna få korrekt information om än med kort framförhållning.
UHR vill även påpeka att sökande med brittiskt medborgarskap som inte omfattas av
artikel 10 och som söker internationella kurser och program eller masterutbildning
med kursstart hösten 2021 kommer att vara anmälningsavgiftsbefriad förutsatt att hen
söker senast 2020-12-31. Efter detta datum kommer samma person vara
anmälningsavgiftsskyldig.
När studieavgifterna infördes i Sverige 2011 fanns övergångsbestämmelser som
innebar att en student, som i och med den nya förordningen blev studieavgiftsskyldig,
fick slutföra en kurs eller ett utbildningsprogram avgiftsfritt senast december 2018 om
utbildningen påbörjats före 1 juli 2011. Även i de tidsbegränsade undantag från
avgifter som infördes i studieavgiftsförordningen för att mildra konsekvenserna vid ett
eventuellt avtalslöst utträde fanns en tidsgräns för hur länge studenter med brittiskt
medborgarskap fick läsa sin utbildning avgiftsfritt. UHR önskar ett klargörande om
huruvida något motsvarande ska gälla för de brittiska medborgare som för närvarande
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studerar vid Sveriges universitet och högskolor. Såväl UHR som lärosätena lär få frågor
om detta från studenterna och bör kunna ge korrekt information.
UHR har även uppmärksammat att det krävs en ändring i Förordning (2010:543) om
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor som gäller
utelämnande av uppgifter från Migrationsverket. I 14 § anges att Migrationsverket ska
lämna ut uppgift om huruvida en sökande eller student tillhör den personkrets som
enligt 2 eller 5 § ska betala anmälningsavgift eller studieavgift. Denna paragraf bör
kompletteras med 2a och 5a så att även uppgift om brittiska medborgare och deras
familjemedlemmar kan lämnas ut.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Röding efter föredragning av
processledare Gunilla Hammarström i närvaro av avdelningschef Susanne Wadsborn
Taube.

Karin Röding
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