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Uppföljning av tillsynsbeslut gällande avgift för
studerande på veterinärprogrammet vid Sveriges
lantbruksuniversitet
Bakgrund
I en tillsynsanmälan till Universitetskanslersämbetet riktade NN kritik mot Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) för att hon blivit ålagd av lärosätet att betala 400 kronor
avseende bussresor inom ramen för en studieresa som utgjort ett obligatoriskt moment i
en kurs på veterinärprogrammet. Bussresorna genomfördes med inhyrda bussar och SLU
krävde, med vissa undantag, ersättning från studenterna på kursen oavsett om studenterna
nyttjat bussresorna eller inte. NN hade ordnat transporterna under studieresan på egen
hand och på egen bekostnad.
Universitetskanslersämbetet konstaterade i beslut den 18 december 2015 (reg.nr. 3100317-14) att den aktuella avgiften inte kunde anses strida mot bestämmelsen i 4 kap. 4 §
första stycket högskolelagen (1992:1434) om att utbildningen ska vara avgiftsfri för
studenter som är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz. Vidare bedömde ämbetet, efter att ha
hämtat in yttrande från Ekonomistyrningsverket, att den aktuella penningpålagan inte
kunde anses vara någon avgift i offentligrättslig bemärkelse. Frågan om NN var
betalningsskyldig för det aktuella beloppet var därmed en civilrättslig fråga som kunde
prövas av domstol. Universitetskanslersämbetet kunde därför inte uttala sig i frågan om
NN skulle kunna anses vara betalningsskyldig för det aktuella beloppet.
Universitetskanslersämbetet fann dock att det med tanke på studenters ekonomiska
situation var olämpligt av SLU att kräva betalning av studenter som ordnar transporterna
på egen hand. Ämbetet ansåg vidare att SLU självt borde ta ställning till om det är
lämpligt att kräva ersättning av studenter som ordnat transporterna under en studieresa på
egen hand och på egen bekostnad. Universitetskanslersämbetet anmodade SLU redovisa
vilka åtgärder ämbetets uttalanden föranlett.
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Universitetets redovisning m.m.
SLU har i ett yttrande den 17 februari 2016 anfört att lärosätet inte avser att fortsättningsvis ta ut avgift för bussresor av studenter som väljer att på egen hand ordna sina resor i
samband med studieresan under den i ärendet aktuella kursen.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Universitetskanslersämbetet ser positivt på den åtgärd som SLU vidtagit med anledning
av ämbetets tidigare beslut och avslutar ärendet.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Carl Braunerhielm.

Christian Sjöstrand
Carl Braunerhielm

