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 BESLUT 
 
 2020-07-16 Dnr UFV 2020/1357 
 
 

Utbildningsdepartementet 
 Universitets- och högskoleenheten 
 
 
 
 

Remiss från Utbildningsdepartementet 
gällande förslag om undantag från 
anmälningsavgift och studieavgift vid 
universitet och högskolor för vissa brittiska 
medborgare och deras familjemedlemmar 
 

Beslut 
Härmed beslutas 
- Att Uppsala universitet överlämnar följande yttrande som sitt 
svar 
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att till 
Utbildningsdepartementet lämna svar gällande förslag om 
undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet 
och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras 
familjemedlemmar. 
  
Bifogat enkätsvar har utarbetats av enhetschef Cecilia 
Marklund. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor.  
 
 
 
 
 
Eva Åkesson 

 
 

Cecilia Marklund 
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Beredning med: 
Studentkårerna 
Områdeskansliet för 
humaniora och 
samhällsvetenskap 
Områdeskansliet för medicin 
och farmaci 
Områdeskansliet för teknik 
och naturvetenskap 
Juridiska avdelningen 
Studentavdelningen 
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REMISSVAR 
 
 2020-07-20 Dnr UFV 2020/1357 
 
 
 

Utbildningsdepartementet 
 Universitets- och högskoleenheten 
 
 

Remiss från Utbildningsdepartementet 
gällande förslag om undantag från 
anmälningsavgift och studieavgift vid 
universitet och högskolor för vissa brittiska 
medborgare och deras familjemedlemmar 
 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att till 
Utbildningsdepartementet lämna svar gällande förslag om 
undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet 
och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras 
familjemedlemmar.  
 

Kort sammanfattning 
Med anledning av avtalet om Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen 
och Europeiska atomenergigemenskapen föreslår 
Utbildningsdepartementet vissa ändringar i förordningen 
(2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet 
och högskolor. Det föreslås att det i förordningen införs ett 
undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift 
för sådana brittiska medborgare och deras familjemedlemmar 
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som ingår i den personkrets som anges i artikel 10 i 
utträdesavatalet.  
 

Kommentarer och ändringsförslag  
Uppsala universitet tillstyrker förslaget om förändring av 
förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift 
vid universitet och högskolor men vill lyfta behov av stöd i vissa 
frågor.  
 
En förutsättning för en snabb och rättssäker hantering av 
studenternas ansökningar till universitetet är att dessa har ansökt 
om och beviljats ny uppehållsstatus av Migrationsverket. 
Ansökan ska ske under en förskriven period. I prop. 
2019/20:178 framgår att det krävs en beviljad ansökan om ny 
uppehållsrätt för att en person ska kunna åberopa  
utträdesavtalets bestämmelser om uppehållsrätt, även om han 
eller hon i och för sig ingår i personkretsen i artikel 10. I samma 
promemoria det är tillräckligt med att en ansökan kommit in för 
att alla rättigheter ska anses tillämpliga för den brittiska 
medborgaren.  
 
Ändringarna i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift 
och studieavgift vid universitet och högskolor föreslås träda i 
kraft 1 september 2020. Liksom Utbildningsdepartementet 
skriver i promemorian innebär tiden för ikraftträdande att den 
enskilde under höstterminen 2020 på ett annat sätt än genom ett 
nytt beslut om uppehållsrätt behöver kunna visa att han eller hon 
tillhör den personkrets som omfattas av avtalet och att 
prövningen måste utföras av Universitets- och högskolerådet 
eller ett lärosäte. Detta innebär att det inte kommer vara en 
expertinstans som gör bedömningen under perioden utan 
myndigheter som har mindre vana av denna typ av prövning. Då 
övergångsreglerna träder i kraft 1 december 2020 skulle det 
istället vara att föredra att hitta en lösning som inte innebär att 
annan myndighet än migrationsverket prövar 
personkretstillhörigheten enligt artikel 10 under en kortare 
period, utan istället säkerställa att prövningen sköts av 
Migrationsverket hela hösten 2020. Om detta inte är möjligt så 
bör Migrationsverket ha en skyldighet att ge råd i frågor rörande 
detta även innan en ansökan om ny uppehållsrätt inkommit till 
dem.  
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