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Beslut
Utbildningsnämndens ordförande beslutar
att de ändringar i utbildningshandbokens avsnitt som rör studieavgifter (3.9) och
återbetalning av studieavgifter (3.10) som specificeras i bilagan, ska gälla för de
avgiftsskylda studenter som påbörjar sin utbildning från och med höstterminen 2022

Redogörelse för ärendet
Sverige beslutade att införa anmälnings- och studieavgifter för studenter som inte
har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz för utbildningar på grundoch avancerad nivå som startar efter den 31 juli 2011. Anmälnings- och
studieavgifter regleras av Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och
studieavgift vid universitet och högskolor, och principen om full kostnadstäckning
för lärosätena gäller.
SUHF har tolkat förordningen om anmälnings- och studieavgift och antagit
rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter vid flera tillfällen. De
senast reviderade rekommendationerna antogs av SUHF 2018 (REK 2018:2).
Hur SLU i praktiken hanterar betalningen av studierna för enskilda studenter
regleras i utbildningshandboken. Utbildningshandbokens regelverk är grunden för
information och kommunikation om studieavgiftshantering på webben och i
direktkontakt med studenter. Studenterna får information om hur betalningen går
till redan i antagningsbeskedet som årligen skickas ut i början av april.
En student som inte betalat terminsavgift, trots påminnelser, blir avstängd från
studier med omedelbar verkan (SFS 2010:543).
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Motiv till beslutet
Antalet avgiftsskyldiga studenter har ökat stadigt efter införandet av studieavgifter,
både vid SLU och i Sverige i stort. Svenska lärosäten har i takt med ökningen
utvecklat och anpassat sin avgiftshandläggning efter den ökade
studenttillströmningen. Detta har tydliggjort ett behov av att även hos SLU
förenkla och anpassa det interna regelverket för att striktare följa förordningen och
SUHF:s senaste rekommendationer. Handläggningsrutinerna anpassas även delvis
efter andra lärosätens, då studenter ofta söker till flera svenska lärosäten samtidigt.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Beslutet innebär en anpassning av SLU:s regelverk till studieavgiftsförordningen,
SUHF:s rekommendationer och andra lärosätens rutiner på ett tydligare sätt.
Samtidigt ökar rättssäkerheten i hanteringen och tydligheten för studenter.
Nedan sammanfattas de viktigaste ändringarna i Utbildningshandboken som rör
studieavgifter och återbetalning. Vissa av ändringarna innebär en striktare
tillämpning av studieavgiftsförordningen jämfört med tidigare. Samtidigt bidrar
betalningsreglerna till att Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd blir lättare
att uppfylla för studenterna.
•

Studenter antagna till program betalar en avgift för utbildningsprogrammet,
inte för de i programmet ingående kurser som studenten läser.

•

I enlighet med punkten ovan, tas möjligheten bort för programstudenter att
betala en lägre studieavgift om de studerar färre än 30 högskolepoäng under
terminen. Istället ska studenten betala sin programavgift varje termin inför
terminsstart, oavsett hur många poäng studenten avser att läsa. Om en kurs har
tillgodoräknats, minskas avgiften istället den sista terminen.

•

Möjligheten att delbetala avgiften under terminen tas bort.

•

Återbetalning av inbetald studieavgift sker bara när studenten av särskilda skäl
är förhindrad att delta i utbildningen, eller om studenten blir avgiftsbefriad.
Detta har konkretiserats i en tabell, där olika situationer beskrivs.
Studieavgiften återbetalas från den dagen studenten blev förhindrad att delta,
eller blev avgiftsbefriad.

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande Pär Forslund
efter föredragning av avdelningschef Maria Orvehed. I beredningen av ärendet har
även antagnings- och studieavgiftshandläggare Leonie Tidlund och enhetschef
Helena Lundvik deltagit.
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Bilaga

3.9 Studieavgifter (gäller från och med den 29 augusti 2022)
Nationella regler
Studieavgifter är sådana avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
som tas ut av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz
(tredjelandsmedborgare), eller inte har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än
studier, och bedöms vara avgiftsskyldig enligt förordningen (2010:543) om
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.
Studieavgifternas storlek ska beräknas ”så att full kostnadstäckning uppnås för den
studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet”.[20]
SLU-regler
SLU följer SUHF:s rekommendationer angående hantering av studieavgifter [21].

Studieavgifter generellt
•

Studieavgifterna består av tre komponenter:
1. En grundavgift som beror på vilken typ av utbildning som avses,
se nedan.
2. En studieadministrativ avgift som avser täcka kostnader för
mottagande och service, stipendie- och avgiftshantering,
bostadsadministration samt marknadsföring för
studieavgiftsskyldiga studenter.
3. En avgift för centrala avsättningar som avser bland annat
gemensamt finansierade undervisningslokaler, strategiska medel
samt omkostnader för Utbildningsnämnden.

•

Avgiften för centrala avsättningar och den studieadministrativa avgiften
lyfts av innan resterande del av studieavgiften fördelas via fakulteterna, på
motsvarande sätt som anslagsmedel, till berörda institutioner.

•

Uppgifter om studieavgifternas storlek ges på SLU:s webb per kurs, per
termin på program samt för hela utbildningsprogram.

•

Studieavgifterna ses över och uppdateras vid behov till gällande
ersättningsnivåer med tre års intervall.[22]

•

Hantering av studieavgifter mellan SLU och andra lärosäten samt på
samarbetsprogram regleras i avtal och särskild ordning.
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Studieavgifter för utbildningsprogram
•

Grundavgiften baserar sig på respektive programs uppdelning i
utbildningsområden[23] och de ersättningsnivåer per utbildningsområde
som gäller i anslagsfördelningen till fakulteterna när studieavgifterna
fastställs. Det innebär att program inom samma kategori har samma avgift.

•

Studentens kostnad för en hel utbildning bestäms av den uppgift som anges
vid antagningen till programmet.

•

En programstudent betalar studieavgiften för det program som studenten är
antagen till uppdelad per termin. Avgiften är beräknad på 30 hp kurser per
termin.

•

En programstudent kan läsa andra kurser, upp till 30 poäng, än de
programkurser studenten antagits till, antingen inom SLU eller vid ett av
SLU:s partneruniversitet med utbytesavtal, utan förändrad studieavgift.

•

Den som är programstudent och genomför utbytesstudier i SLU:s regi ska
betala studieavgiften till SLU även under utbytesstudietiden.

•

En programstudent som vill läsa mer än 30 hp en viss termin betalar utöver
terminsavgiften ordinarie kursavgift för fristående kurs som läses utöver
programkurserna. Gäller det endast programkurser betalar studenten utöver
terminsavgiften ett tillägg i form av procentuell del av terminsavgiften som
motsvarar det antal högskolepoäng som överskjuter 30 hp.

•

Om studenten får högskolepoäng tillgodoräknade för studier utanför SLU
som bidrar till att studenten kan ta ut en examen från SLU, kan
studieavgiften minskas i motsvarande omfattning på studentens begäran.
Detsamma gäller om studenten läst kurser på andra svenska lärosäten som
kan ingå i examen, utan beslut om tillgodoräknande. Avdraget görs vid
betalning av den sista terminsavgiften på programmet. Detta gäller inte
kurser inom ramen för utbytesstudier vid ett av SLU:s partneruniversitet
med utbytesavtal.

Studieavgifter för kurs
•

Grundavgiften för enskilda kurser baseras på de ersättningsnivåer per
utbildningsområde[24]som gäller i anslagsfördelningen till fakulteterna när
studieavgifterna fastställs.

•

Klassificeringen av kurser i utbildningsområde baseras på respektive kurs
ämnesklassificering i Ladok. Om kursen är klassificerad i två ämnen,
ligger det först angivet ämnet (som styr kurskoden) till grund för
prissättningen. Ämnenas koppling till utbildningsområden framgår av
Bilaga 3a: Ämnen vid SLU inom utbildning på grundnivå och avancerad
nivå.
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•

En student som läser en fristående kurs ska betala studieavgift beräknad på
de kurspoäng som studenten är antagen till.

När ska avgiften betalas?
Programstudenten ska betala studieavgift inför varje termin. SLU fastställer senaste
tidpunkt för betalning enligt SUHF:s rekommendationer. Hela avgiften måste i
normalfallet ha inkommit till SLU för att studenten ska få påbörja terminens
kurser.
En student som sökt en fristående kurs och blivit sent antagen eller reservantagen
ska betala studieavgiften inom en vecka från att studenten tagit emot
betalinstruktionerna.
Studieavgiften omfattar erbjudande om bostad, men inte hyra eller övriga
omkostnader förknippade med antagning till eller studier vid SLU, se avsnitt 3.8
Studenters kostnader och ersättningar.
Den student som inte är klar med sina kurser får avsluta kurserna vid senare tillfälle
utan extra studieavgift i enlighet med avsnitten 8.5 Obligatoriska moment och 8.11
Förnyad examination (omprov). Studenten har möjlighet att bli omregistrerad på
kursen utan ny avgift. Det gäller under förutsättning att det finns plats på kursen.
Omregistreringen hanteras på samma sätt som för anslagsfinansierade studenter.
Om studieavgiften inte betalas inom angiven tid, ska SLU påminna studenten om
att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid som anges i
påminnelsen, ska SLU stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften
har betalats. Det finns dock begränsningar för hur sent studenten kan ansluta till en
pågående kurs. Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen. Beslut om
avstängning fattas av chefen för utbildningsavdelningen.
Vem ansvarar för vad?

Generellt
•

•

•

SLU:s styrelse beslutar om grundavgiften som baseras på de
ersättningsnivåer per utbildningsområde som gäller i anslagsfördelningen
till fakulteterna.
Universitetsdirektören beslutar om den studieadministrativa avgiften och
avgiften för centrala avsättningar.

Utbildningsavdelningen beräknar och uppdaterar vid behov nivån på
studieavgifterna med tre års intervall.
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Enskilda studenter
•
•

Hur mycket en student ska betala för kommande termin beräknas av
utbildningsavdelningen.
Utbildningsavdelningen fattar beslut i alla individuella frågor om
studieavgifter.

3.10 Återbetalning av studieavgifter (gäller från och med
den 29 augusti 2022)
Enligt 12 § i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid
universitet och högskolor får högskolan betala tillbaka hela eller del av studieavgift
om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen. Återbetalning
av erlagd studieavgift till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kan ske i följande
fall:
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Omständighet

Återbetalning

Student beviljas inte uppehållstillstånd i Sverige.

Antagningsförfarandet avbryts
och studieavgiften återbetalas

Student har fått en antagning till ett program
Antagningsförfarandet avbryts
villkorad, men uppnår inte villkoret inom tre veckor och studieavgiften återbetalas
efter terminsstart och får därför inte påbörja
utbildningen.
Studenten får ändrad avgiftsstatus, till exempel
genom medborgarskap.

Studieavgiften återbetalas, från
den dagen då uppehållstillståndet
för andra skäl än studier börjar
gälla.

Studenten ansöker om anstånd med studiestarten
Ingen återbetalning av
innan utbildningen startar. (Nekat uppehållstillstånd studieavgiften om anståndet
är inte skäl för anstånd med studiestarten.)
beviljas. SLU behåller avgiften
till nästa tillfälle.
Studenten avstängs från undervisning av SLU:s
disciplinnämnd eller avskiljs från utbildning av
Högskolans avskiljandenämnd.

Ingen återbetalning av
studieavgiften.

Beslut om antagning har upphävts för student som
antagits på falska meriter.

Ingen återbetalning av
studieavgiften.

Studentens uppehållstillstånd återkallas.

Ingen återbetalning av
studieavgiften.

Studieavgiften kan återbetalas även då andra särskilda skäl finns som gör att
studenten är förhindrad att delta i utbildningen. Skälen ska styrkas med intyg.
Studieavgiften återbetalas från den dag då studenten av särskilda skäl blev
förhindrad att delta i utbildningen.
Det tillkommer ingen ränta på återbetalade belopp och återbetalning görs i
normalfallet endast till samma konto som inbetalningen gjordes från. En student
som har fått en återbetalning för en viss kurs eller för första terminen på ett
program förlorar sin plats på kursen.
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Vem ansvarar för vad?
För att begära återbetalning måste studenten själv styrka de skäl som åberopas.
Begäran om återbetalning ska studenten skicka till SLU:s utbildningsavdelning.
Chefen för utbildningsavdelningen beslutar[25] om återbetalning av redan inbetald
studieavgift.
I avsnitt 3.11 Studenters skuldförhållanden beskrivs konsekvenserna av att
studieavgiften inte betalas.
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