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Bilaga 1: 

Rutiner läsår 2022/2023. 

Hanteringen av stipendier för avgiftsskyldiga studenter styrs av förordningen 
(2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Varje lärosäte som 
disponerar stipendiemedel omfattas av förordningen. 

• Beslut om medel för stipendier 
UHR meddelar lärosätet om beslut om medel för stipendier.  

• Period för lärosätet att besluta om att tilldela stipendier till inresande 
student 

Lärosätet kan fatta beslut om stipendier från och med UHR:s datum för beslut om 
fördelning av medel till och med 30 april 2023 eller fram till och med inskickande 
av lärosätets läsårsrapport. 

• Utbetalning av bidrag 
Utbetalning sker, under förutsättning att regeringen anvisar medel, i svenska 
kronor (SEK) och i enlighet med vad som föreskrivs i beslut om beviljat bidrag. 
Ingen rekvisition behövs.  

− Stipendiemedel för andra halvåret 2022 utbetalas senast 1 juli 2022. 

− Stipendiemedel för första halvåret 2023 utbetalas senast 15 februari 2023. 

• Avsätt medel för stipendier längre än aktuellt läsår 
Vid beviljade av stipendier som sträcker sig längre än aktuellt läsår ska hela 
summan för stipendiatens stipendium avsättas från de medel lärosätet tilldelades 
för innevarande läsår. Ett lärosäte kan därmed inte bevilja stipendiater stipendier 
utifrån ännu ej beviljade medel från UHR.  

• Omfördelning av stipendiemedel 
Stipendiemedel som har fördelats en gång men blivit föremål för avbrott kan av 
lärosätet fördelas på nytt.  

• Samordningsansvarig 
Lärosätet ska utse en samordningsansvarig för programmet som också ska vara 
kontaktperson gentemot UHR. Vid eventuell ändring av kontaktuppgifter för 
samordningsansvarig ska lärosätet informera UHR. 

• Rapportering 
Lärosätet ska rapportera till UHR vid två tillfällen: 

− 1 oktober 2022 delrapport av innevarande läsår (HT) 

− 1 maj 2023 läsårsrapport av avslutat läsår (HT/VT) 
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Rapporterna ska innehålla information för varje beviljat stipendium. Per beviljat 
stipendium ska specificeras: 

− det totala beviljade beloppet  

− stipendiets omfattning (%) av den totala studieavgiften  

− antalet beviljade terminer  

− stipendiatens medborgarskap 

− stipendiatens kön 

Rapporten ska också innehålla information om avbrott. Per avbrott ska 
specificeras:  

− termin då avbrott skett  

− beloppet som återkrävts/ej utbetalats 

− stipendiatens medborgarskap 

− stipendiatens kön 

Lärosätet ska på begäran av UHR kunna visa underlag för den fördelning av medel 
som lärosätet gjort under aktivitetsperioden. 

• Ackumulering av medel 
De medel som inte fördelas av lärosätet, innan 1 maj 2023, förs över till läsår 
2023–2024, efter UHR:s beslut på slutrapport, och läggs till lärosätets disponibla 
saldo för samma ändamål.  

Ackumulerade medel kan komma att påverka UHR:s tilldelningsbeslut. 

Om lärosätet inte ansöker om nya medel men har medel innestående så måste 
lärosätet ändå delrapportera och läsårsrapportera.  


