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Förordning
om ändring i förordningen (2010:543) om
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet
och högskolor;

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

utfärdad den 17 mars 2011.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
dels att 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande
lydelse.
2 § För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den
som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
(tredjelandsmedborgare).
Anmälningsavgift ska dock inte tas ut av en tredjelandsmedborgare som
vid tidpunkten för anmälan
1. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt
eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 § utlänningslagen (2005:716),
2. är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 16 § utlänningsförordningen (2006:97),
3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige,
4. av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige,
5. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap. utlänningslagen,
6. har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska unionen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 9 § utlänningsförordningen,
7. är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av
sin utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som
innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan,
8. söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för ett sådant
utbytesprogram eller samarbetsprogram som studieavgift enligt beslut av
regeringen inte ska tas ut för,
9. söker till en utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller
samarbetsprogram som anmälningsavgift enligt beslut av regeringen inte ska
tas ut för, eller
10. är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola.
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6 § Högskolan ska beräkna studieavgifterna så att full kostnadstäckning
uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet.
Studieavgiften ska vara densamma för alla studieavgiftsskyldiga studenter
som går samma utbildning vid samma tillfälle. Detta gäller dock inte om
något annat följer av ett beslut av regeringen i fråga om studieavgift för den
som studerar inom ramen för ett utbytesprogram eller samarbetsprogram.
Om högskolan har tilldelat en sökande eller en student ett stipendium som
avser studieavgiften, får studieavgiften sättas ned med ett belopp som motsvarar stipendiet.
6a§

Högskolan får meddela föreskrifter om studieavgiftens storlek.

Denna förordning träder i kraft den 12 april 2011.
På regeringens vägnar
JAN BJÖRKLUND
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)
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