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Reviderade rekommendationer om sista betalningsdatum för första
terminens studieavgift
Fastställda av SUHF:s presidium den 12 april 2011
Ersätter REK 2010:5 fastställd av SUHF:s styrelse 14 december 2010
Förordningen om anmälnings- och studieavgift (SFS 2010:543, 7 §), stadgar att högskolan ska höra
Migrationsverket i samband med att betalningsdatum för avgifterna bestäms. SUHF:s Expertgrupp för
avgiftsfrågor har därför vid två tillfällen (8 november 2010 och 8 mars 2011) fört överläggningar med
Migrationsverket om sista betalningsdag för första terminens avgift för höst- respektive vårterminen.
Gruppen har därefter lagt förslag till SUHF-rekommendationer om sista betalningsdatum för första
terminens avgift. Det förordningsstadgade hörandet av Migrationsverket anses genom dessa
diskussioner vara utfört.
Denna rekommendation ersätter den tidigare fastställda REK 2010:5 Rekommendationer om sista
betalningsdatum för första terminens studieavgift, och skiljer sig åt på två punkter. För det första har
ett sista betaldatum för vårterminens avgift lagts till. För det andra har betydelsen av
rekommendationens sista datum modifierats till att vara den senaste tidpunkten som lärosätet måste
kommunicera med Migrationsverket om vilka sökande som betalt sin studieavgift, för att verket ska
kunna garantera att uppehållstillståndsprocessen kan genomföras i tid. Lärosätet kan med fördel
kommunicera dessa uppgifter till verket vid ett tidigare datum.
Bakgrunden till förändringen är att den första antagningsomgången av avgiftsskyldiga studenter
tydliggjort att en stor del av betalningarna kommer att ske via banköverföring. Detta medför en
fördröjning mellan tiden då många avgiftsskyldiga betalar sin avgift och då lärosätet kan se att medlen
inkommit. Av detta följer att varje lärosäte lokalt bör sätta ett tidigare sista betalningsdatum för
studieavgiften, för att i tid kunna kommunicera uppgifter om vilka som betalat till Migrationsverket.
Rekommendation
SUHF rekommenderar medlemmarna, när det gäller avgiftsskyldiga sökande till utbildningar som inte
i sin helhet ges på distans, att:
- senast den 15 juni (inför höstterminen) eller 15 december (inför vårterminen), eller närmast
påföljande vardag ifall dessa datum infaller på en helgdag, kommunicera till Migrationsverket
vilka sökande som erlagt studieavgift, om inte lärosätet gjort en särskild överenskommelse
med Migrationsverket om ett senare datum för denna kommunikation,
- lokalt fastställa sista betalningsdatum för första terminens studieavgift till ett sådant datum att
det är möjligt att kommunicera uppgifterna om erlagd betalning av studieavgiften till
Migrationsverket vid de tidpunkter som nämns i första punkten.
Bilagor
- Utdrag ur Minnesanteckningar från Expertgruppen för avgiftsfrågor 8 november 2010 och 8
mars 2011.

Bilaga 1
Utdrag ur Minnesanteckningar från möte med Expertgruppen för
avgiftsfrågor den 8 november 2010 på SUHF:s kansli
Deltagare:
Agneta Stark, ordförande
Lars Burstedt, t o m § 6
Elisabeth Gehrke
Lars Holberg
Tuula Kuosmanen
Einar Lauritzen
Fredrik Andersson, sekreterare
Sten Alstander, Migrationsverket, § 2
Anita Engström, Migrationsverket, § 2

2. Diskussion med Migrationsverket
Sista betalningsdag för första terminens studieavgift
Anita Engström och Sten Alstander var inbjuden till Expertgruppen för en diskussion om
fastställande av sista betalningsdag för första terminens avgift för att Migrationsverket ska
hinna handlägga ansökningar om uppehållstillstånd innan terminsstart. Samrådet sker i
enlighet med i Förordningen om anmälnings- och studieavgift (SFS 2010:543), 7 §, om att
högskolan ska höra Migrationsverket i samband med att betalningsdatum för avgifterna
bestäms.
Expertgruppen föreslår, efter samråd med Migrationsverket, att SUHF rekommenderar
medlemmarna att fastställa sista betalningsdatum för första terminens studieavgift på
utbildningar som inte i sin helhet ges på distans till senast den 15 juni, om inte högskolan
gjort en särskild överenskommelse med Migrationsverket om ett senare datum.

Bilaga 2
Utdrag ur Minnesanteckningar från möte med Expertgruppen för
avgiftsfrågor den 8 mars 2011 på SUHF:s kansli
Deltagare:
Agneta Stark, ordförande
Lars Burstedt
Elisabeth Gehrke
Lars Holberg
Tuula Kuosmanen
Einar Lauritzen
Eva Malmström Jonsson
Fredrik Andersson, sekreterare
Sten Alstander, Migrationsverket, § 3

3 Samråd med Migrationsverket om sista betalningsdag
Sten Alstander var inbjuden för samråd kring sista betalningsdag för första terminens avgift
för de utbildningar som börjar på vårterminen. Sista betalningsdag för höstterminen har
tidigare reglerats i REK 2010:5. (efter samråd i Avgiftsgruppen 101108, § 2).
I diskussionen konstaterade Expertgruppen att det finns skäl att revidera formuleringen av de
redan fastställda rekommendationerna. Det datum som fastställs i rekommendationen är det
sista datum som lärosätena ska kommunicera med Migrationsverket om vilka som antagits
och betalat in sin avgift. Eftersom många studerande kommer att betala med banköverföring,
där det tar ett antal betaldagar för pengarna att nå lärosätet, bör den faktiska sista betaldagen
vara några dagar tidigare.
Expertgruppen konstaterade samtidigt att det bör poängteras såväl i rekommendationen som
i den information som går ut till lärosätena att man har full frihet att sätta ett tidigare sista
betalningsdatum. Det är gruppens intryck att detta inte tydligt har framgått på alla håll.
Expertgruppen och Migrationsverket kom också fram till att det inte finns orsak att fastställa
någon motsvarande sista betalningsdag för sommarterminer. De avgiftsskyldiga studenterna
på sommarterminer kan antas vara så pass få att de kan hanteras inom Migrationsverkets
ordinarie verksamhet.
Expertgruppen diskuterade vidare några utestående frågor, t ex statusen på det system som
ska föra över information mellan Ladok och Migrationsverket.
Expertgruppen beslutade att föreslå SUHF:s styrelse att, efter fört samråd med
Migrationsverket, revidera REK 2010:5 och rekommendera den 15 december som ett
lämpligt sista datum för första terminens avgift för de utbildningar som påbörjas på
vårterminen. I denna revision bör också formuleringarna korrigeras på så sätt att det
framkommer att de datum som fastställs är det sista datum som informationen om vilka som
antagits och betalat studieavgift ska kommuniceras till Migrationsverket.

