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Förkortningar 

 

Barnkonventionen  FN:s konvention för barnets rättigheter 

Barnrättskommittén FN:s kommitté för barnets rättigheter 

CESCR  FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

ECSR   Europeiska kommittén för sociala rättigheter 

EEG   Europeiska ekonomiska gemenskapen 

EG   Europeiska gemenskapen 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna 

ESC   Europarådets sociala stadga 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

EU-stadgan  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

EUT   Europeiska unionens officiella tidning 

FEU    Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FN   Förenta Nationerna 

FOL   Folkbokföringslag (1991:481) 

ICCPR   FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 

ICESCR  FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

ICJ    Internationella domstolen 

Prop.   Proposition 

RF   Regeringsformen 

Rörlighetsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG 

SFS   Svensk författningssamling 

SkolL   Skollag (2010:800) 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SÖ   Sveriges internationella överenskommelser 

UNCHR  FN:s kommission för mänskliga rättigheter 

Wienkonventionen Wienkonventionen om traktaträtt 

ÖKN   Skolverkets överklagandenämnd 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

“One child, one teacher, one book and one pen can change the world.”  

 - Malala Yousafzai, UN Youth Assembly, 12 July 2013. 

Ett av FN:s utvecklingsmål är att alla barn i världen ska få tillgång till kostnadsfri grundskole-

utbildning innan år 2030.1 Vid World Economic Forum i Incheon deklarerade världens ledare 

att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för att kunna tillägna 

sig andra mänskliga rättigheter. Enligt deklarationen är utbildning också avgörande för att skapa 

fred, tolerans och hållbar utveckling i världen.2 För personer som är födda i Sverige är rätten 

till utbildning en självklarhet. Rättigheten är inte lika självklar för personer som har flyttat till 

Sverige eller befinner sig i landet tillfälligt. Till följd av principen om fri rörlighet för personer 

inom EU har migrationen mellan Europas länder ökat.3 När unionsmedborgare (även benämnda 

EU-medborgare eller EU-migranter) befinner sig i Sverige uppstår frågan om barnen har rätt 

till skolgång under den tid de vistas i landet. De svenska kommunerna har bedömt rättsläget på 

olika sätt. I vissa kommuner har alla unionsmedborgare tillgång till grundskoleutbildning, i 

andra har de det inte. En enkätundersökning som gjordes av Svenska Dagbladet år 2015 visade 

att bara 6 av de 136 kommuner som svarade på enkäten gav alla unionsmedborgare tillgång till 

utbildning i grundskolan.4  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utifrån internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt undersöka om 

barn som är unionsmedborgare har rätt till kostnadsfri utbildning i den svenska grundskolan när 

de befinner sig i Sverige. Med barn avses specifikt personer som är mellan 6 och 18 år gamla, 

eftersom det är denna åldersgrupp som kan gå i svensk grundskola.5 Med unionsmedborgare 

avses personer som är medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Sverige exkluderat.  

                                                 

1 FN:s generalförsamling, Resolution nr 70/1, 2015. 

2 Ingress till Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development 

Goal 4, 2015. 

3 Utrikesdepartementet, 2018. 

4 Svenska Dagbladet, 2015. 

5 7 kap 10-13 §§ Skollag (2010:800). 
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1.3 Metod och material 

1.3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Uppsatsens syfte är att utreda vad som är gällande rätt (de lege lata). För att göra det används 

en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden har till uppgift att fastställa gällande 

rätt, eller, som Jareborg uttrycker det, göra en ”vetenskaplig rekonstruktion av rättssystem”.6 

Rekonstruktionen innebär att rättssystemet beskrivs och systematiseras med utgångspunkt i ett 

antal allmänt accepterade rättskällor.7 För att kunna uttala sig om vad som är gällande rätt måste 

rättskällorna tolkas och analyseras.8 En viktig uppgift för rättsdogmatiken är att kritisk granska 

rättskällorna och vad som framkommit av den vetenskapliga rekonstruktionen.9 

 

Ovanstående metodologiska utgångspunkter genomsyrar uppsatsen som helhet. Vilka de 

allmänt accepterade rättskällorna är och hur dessa ska värderas och tolkas skiljer sig dock åt 

mellan den internationella rätten, EU-rätten och den svenska rätten. Följaktligen används olika 

metoder för att utreda vad som är gällande rätt enligt respektive rättssystem. Nedan redogörs 

för dessa metoder, samt för vilket material som har använts. 

 

1.3.2 Internationell rätt: Metod och material 

Artikel 38 i Internationella domstolens (ICJ) stadga anger vilka källor domstolen ska tillämpa 

när den avgör tvister i överrensstämmelse med internationell rätt. Även om ordet ”källa” inte 

används i artikel 38 är det allmänt accepterat att artikeln beskriver den internationella rättens 

rättskällor.10 Av artikel 38.1a-c framgår att internationella överenskommelser, internationell 

sedvänja samt allmänt erkända rättsgrundsatser är att betrakta som primära rättskällor. Med 

”internationella överenskommelser” avses överenskommelser mellan två eller flera stater, där 

avsikten har varit att bestämmelserna i överenskommelsen ska vara bindande.11 

                                                 

6 Jareborg, 2004, s. 4. 

7 Sandgren, 2015, s. 43; Kleineman, 2018, s. 21. 

8 Sandgren, 2015, s. 43 f. 

9 Kleineman, 2018, s. 33-36. 

10 Abass, 2012, s. 28; Dixon, 2013, s. 25. 

11 Abass, 2012, s. 29; Dixon, 2013, s. 56. Hur staterna väljer att rubricera överenskommelsen (såsom exempelvis 

konvention, traktat, protokoll eller stadga) har ingen betydelse i juridiskt hänseende. Se ICJ, South West 

Africa Cases (Preliminary Objections), 1962. 
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En internationell överenskommelse blir bindande för en stat under internationell rätt när staten 

har ratificerat överenskommelsen och den har trätt i kraft.12 Sverige har en dualistisk syn på 

den internationella rätten, vilket innebär att riksdagen måste fatta ett beslut om att införliva 

överenskommelsen i svensk rätt för att den ska bli gällande i den svenska rättsordningen. Detta 

införlivande kan ske genom konstaterande av normharmoni, transformering eller inkorporering. 

Konstaterande av normharmoni innebär att svensk lag bedöms överensstämma med överens-

kommelsen. Transformering innebär att överenskommelsen, eller delar av den, genomförs i 

svensk lagstiftning. Inkorporering betyder att överenskommelsen genomförs i sin helhet så att 

originaltexten gäller som svensk lag.13  

 

För att utreda rätten till grundskoleutbildning enligt internationell rätt behandlas fyra inter-

nationella överenskommelser som innehåller bestämmelser om utbildning: FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen), den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och den europeiska sociala stadgan 

(ESC). Sverige har ratificerat dessa överenskommelser och på olika sätt införlivat dem i svensk 

rätt.14 Det finns inga ytterligare internationella överenskommelser som behandlar rätten till 

utbildning och som Sverige har ställt sig bakom.  

 

Wienkonventionen15 anger vilka tolkningsmetoder som ska användas för fastställa innebörden 

av internationella överenskommelser (eller ”traktat”). Enligt artikel 31.1 ska tolkningen ske ”i 

överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och 

mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte”. Det innebär att tre samverkande metoder ska 

användas: ordalydelsetolkning, systematisk tolkning och syftestolkning (teleologisk tolkning). 

Vid tolkningen ska traktatets text, ingress och bilagor samt överenskommelser som upprättats i 

samband med traktatets ingående beaktas. Vidare ska hänsyn tas till efterföljande överens-

kommelser mellan parterna, efterföljande praxis samt relevanta internationella rättsregler.16  

 

                                                 

12 Artikel 14 och 26 Wienkonventionen om traktaträtt (Wienkonventionen). 

13 Åhman, 2011, s. 4. 

14 När och hur detta har skett kommer att redogöras för i avsnitt 3. 

15 SÖ 1975:1. 

16 Artikel 31.2 och 31.3 Wienkonventionen. 
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För att tolka ICESCR:s artiklar används i uppsatsen en allmän kommentar från FN:s kommitté 

för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) som källa. Även om kommentaren 

inte är bindande för konventionsstaterna kan den utgöra ett hjälpmedel vid tolkningen av texten. 

CESCR:s medlemmar är experter på mänskliga rättigheter och har till uppgift att övervaka 

genomförandet av ICESCR.17 Dess kommentarer får därför tillmätas en viss betydelse. För att 

tolka innebörden av vissa bestämmelser i ESC används en rapport från Europeiska kommittén 

för sociala rättigheter (ECSR). Rapporten har tillkommit i samband med ett klagomåls-

förfarande, där ECSR har till uppgift att avgöra om en stat har brustit i genomförandet av den 

bestämmelse i ESC som klagomålet avser.18 Trots att kommitténs rapporter inte är bindande 

kan de ge en viss vägledning för tolkningen av stadgan. 

 

Enligt artikel 38.1d i ICJ:s stadga får rättsliga avgöranden och doktrin användas som hjälpmedel 

för fastställande av gällande rätt. Med ”rättsliga avgöranden” avses avgöranden från nationella, 

regionala och internationella domstolar.19 I uppsatsen används avgöranden från Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i syfte att utreda rätten till 

utbildning enligt EKMR. Europadomstolen är en permanent domstol som har inrättats för att 

säkerställa att konventionsstaterna fullgör sina förpliktelser enligt EKMR.20 Europadomstolens 

domar är bindande för parterna i målet.21 Då domstolens uppgift är att tolka och tillämpa 

EKMR22 är dess avgöranden viktiga för att fastställa gällande rätt enligt konventionen. 

 

I uppsatsen används doktrin, i form av litteratur och vetenskapliga artiklar, för att ge en kontext 

till de internationella överenskommelserna och förklara bakgrunden till vissa artiklar. I enstaka 

fall används doktrin som ett hjälpmedel för att tolka bestämmelser i överenskommelserna. 

 

                                                 

17 Del IV ICESCR; FN:s ekonomiska och sociala råd, Resolution nr 1985/17. 

18 SÖ 1998:36. 

19 Dixon, 2013, s. 48. 

20 Artikel 19 EKMR. 

21 Artikel 46 EKMR. 

22 Artikel 32.1 EKMR. 
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1.3.3 EU-rätt: Metod och material 

EU:s grundläggande fördrag är Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) och Fördraget om 

Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). Till skillnad från andra internationella överens-

kommelser har fördragen etablerat EU som en autonom rättsordning, med egna institutioner 

och juridisk personlighet. Under denna rättsordning lyder inte bara medlemsstaterna, utan också 

deras medborgare.23 När EU-rätt kommer i konflikt med nationell rätt har EU-rätten företräde.24 

 

FEU och FEUF kan tillsammans sägas utgöra EU:s konstitution.25 Den särskiljer sig på många 

sätt från medlemsstaternas egna konstitutioner. En viktig skillnad är att EU inte är en suverän 

stat vars lagstiftande församling har en given rätt att lagstifta på alla tänkbara politikområden. 

EU:s lagstiftningsmakt utgår istället från de enskilda medlemsstaterna, som genom fördragen 

har kommit överens om att avstå från en del av sin suveränitet till förmån för det gemensamma 

projektet. EU har således bara befogenhet att agera på de politikområden som medlemsstaterna 

uttryckligen har angett i fördragen. Denna grundläggande konstitutionella princip kallas för 

”principen om tilldelade befogenheter” och definieras i artikel 5.2 FEU. 

 

EU:s rättskällor är uppdelade i primärrätt och sekundärrätt. Vid en konflikt mellan primärrätt 

och sekundärrätt har primärrätten företräde, vilket framgår av artikel 263 FEUF. De grund-

läggande fördragen utgör tillsammans med Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (EU-stadgan) EU:s primärrätt.26 Till primärrätten hör även bilagor och protokoll 

till fördragen.27 Sekundärrätten utgörs av de rättsakter som utfärdas med stöd av fördragen. 

Bindande rättsakter är förordningar, direktiv och beslut.28 För att uppfylla uppsatsens syfte 

undersöks, utöver primärrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

492/2011 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG (Rörlighetsdirektivet).  

                                                 

23 Artikel 47 FEU; Domstolens dom den 5 februari 1963, van Gend en Loos; Domstolens dom den 20 september 

2001, Courage mot Crehan, p. 19. 

24 Domstolens dom den 15 juli 1964, Costa mot ENEL; Domstolens dom den 17 december 1970, Internationale 

Handelsgesellschaft, p. 3. Se vidare Schütze, 2016, s. 118-127. 

25 Domstolens dom den 23 april 1986, Les Verts, p. 23; Domstolens dom den 10 december 2018, Wightman, p. 

44. 

26 Artikel 6.1 FEU anger att EU-stadgan ska ha samma rättsliga värde som fördragen. 

27 Artikel 51 FEU. 

28 Artikel 288 FEUF. 
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Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs 

vid tolkning och tillämpning av fördragen.29 Då den skrivna EU-rätten ofta är vagt formulerad 

är EU-domstolens rättspraxis en mycket viktig källa för att fastställa gällande rätt.30 Domstolens 

avgöranden används därför frekvent som rättskälla i uppsatsen.  

 

EU-domstolen har i stor utsträckning använt allmänna rättsprinciper som rättskällor och de har 

därmed fått en stark ställning inom EU-rätten.31 Många av de allmänna rättsprinciperna finns 

kodifierade i fördragen och utgör således en del av primärrätten. Särskilt relevant för denna 

studie är den så kallade likabehandlingsprincipen i artikel 21 FEUF.  

 

Den EU-rättsliga tolkningsmetoden har av EU-domstolen beskrivits på följande sätt:  

"vid tolkningen av en [EU-rättslig] bestämmelse är det nödvändigt att inte enbart beakta 

dess lydelse utan också det sammanhang och det syfte som eftersträvas med den."32 

Tre samverkande tolkningsmetoder ska alltså användas: tolkning av ordalydelsen, kontextuell 

tolkning samt syftestolkning (teleologisk tolkning). Metoden tycks spegla den allmänna regeln 

om tolkning av internationella överenskommelser i artikel 31 Wienkonventionen. Den EU-

rättsliga tolkningsmetoden utmärker sig dock genom att fästa stor vikt vid teleologisk tolkning. 

EU-domstolen har även utvecklat den traditionella teleologiska tolkningsmetoden så att den 

inte bara används för att främja en bestämmelses syfte, utan även för att motverka resultat som 

skulle bli orimliga med hänsyn till EU-rätten i övrigt och för att främja EU:s långsiktiga mål.33 

Vid tolkningen av en regels bakomliggande syfte kan ledning hämtas från bestämmelser i 

fördragen som anger EU:s övergripande mål och syften. För att tolka syftet bakom en regel i 

sekundärrätten är rättsaktens ingress en viktig källa, då ingressen innehåller motiveringar till 

rättsaktens bestämmelser.34   

                                                 

29 Artikel 19.1 FEU. 

30 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 49. 

31 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 73 f. 

32 Domstolens dom den 17 november 1983, Merck mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas, p. 12. 

33 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 158 f och 168 f; Beck, 2016, s. 494. 

34 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 198 f. 
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EU-stadgan är som nämnts en del av EU:s primärrätt. Förklaringarna till EU-stadgan används 

som ett hjälpmedel för att tolka dess artiklar. Förklaringarna har ingen rättslig status men kan 

utgöra ett tolkningsverktyg för att klargöra stadgans bestämmelser.35 

 

1.3.4 Svensk rätt: Metod och material 

De rättskällor som är allmänt accepterade i svensk rätt är lag och annan författning, förarbeten 

(dvs. statliga utredningar och propositioner), rättspraxis och doktrin. Lag och annan författning 

är de viktigaste rättskällorna. Här inkluderas även den EU-rättsliga lagstiftningen.36 För att 

utreda barns rätt till grundskoleutbildning enligt svensk rätt studeras särskilt Regeringsformen 

(RF), Skollagen (SkolL), Folkbokföringslagen (FOL)37 samt EU:s förordning nr 492/2011 och 

Rörlighetsdirektivet.38  

 

Förarbetsuttalanden är en viktig rättskälla för att fastställa gällande rätt i de fall när lagstift-

ningen inte är helt tydlig. Propositioner värderas högre än statliga utredningar. Den svenska 

lagstiftaren använder en lagstiftningsmetod som innebär att lagtexten ofta är kortfattad och vagt 

formulerad, medan propositionen kompletterar lagtexten genom att ange hur lagstiftaren har 

avsett att reglerna ska tolkas och tillämpas.39 I uppsatsen används propositionerna till SkolL 

och FOL för att tolka innebörden av relevanta regler. Även en statlig utredning av den nationella 

samordnaren för utsatta EU-medborgare studeras.  

 

Rättspraxis från Högsta domstolen är en viktig rättskälla, då dess avgöranden är prejudicerande. 

Praxis från andra myndigheter får också användas som rättskälla. Myndigheternas praxis har 

dock inte samma rättsliga värde som domstolarnas.40 Då det inte finns några svenska rättsfall 

som är relevanta för att besvara uppsatsens syfte används myndighetspraxis som rättskälla i 

uppsatsen. Ett beslut från Skolverkets överklagandenämnd (ÖKN) och ett beslut från Statens 

skolinspektion (Skolinspektionen) undersöks. ÖKN har till uppgift att pröva överklaganden av 

                                                 

35 Ingress till Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

36 Sandgren, 2015, s. 43. 

37 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform; Skollag (2010:800); Folkbokföringslag (1991:481). 

38 När rättsakter från EU tolkas ska den EU-rättsliga tolkningsmetoden användas. Se avsnitt 1.3.3. 

39 Bernitz, 2017, s. 31. 

40 Sandgren, 2015, s. 40. 
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vissa beslut på skolväsendets område.41 Skolinspektionen är en tillsynsmyndighet som har till 

uppgift att granska det svenska skolväsendet.42 Beslut från dessa myndigheter får därför anses 

ha en viss tyngd. Även en skrivelse från Skolverket studeras. Skrivelsen är inte myndighets-

praxis och bör inte användas som rättskälla. Anledningen till att den ändå behandlas i uppsatsen 

är att den har använts som rättskälla av myndigheter, samt i en statlig utredning. 

  

Den juridiska doktrinen är underordnad övriga rättskällor men kan användas för att fastställa 

gällande rätt när andra rättskällor lämnar ofullständiga svar.43 I uppsatsen studeras en artikel i 

Svensk Juristtidning. Utöver denna artikel har ingen doktrin som berör rätten till utbildning för 

unionsmedborgare enligt svensk rätt återfunnits.  

 

2 Barns rätt till utbildning enligt internationell rätt 

I detta avsnitt utreds om barn som är unionsmedborgare och befinner sig i Sverige har rätt till 

kostnadsfri utbildning i den svenska grundskolan till följd av internationell rätt. Samtliga inter-

nationella överenskommelser som undersöks i avsnittet innehåller en bestämmelse om förbud 

mot diskriminering. Bestämmelserna innebär att rättigheterna i respektive instrument ska för-

verkligas utan diskriminering (eller ”åtskillnad”) av något slag, såsom pga. ras, hudfärg, kön, 

språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell, etnisk eller social härkomst, egendom, 

börd eller ställning i övrigt.44 Diskriminering kan sägas föreligga när en person behandlas sämre 

än någon annan på grund av att hen tillhör en särskild grupp i samhället. Utgångspunkten är att 

lika situationer ska behandlas lika och att olika situationer ska behandlas olika.45 Ett annat 

begrepp som återkommer i avsnittet är jurisdiktion. När en bestämmelse ska tillämpas inom en 

stats jurisdiktion betyder det att den ska tillämpas inom statens territorium.46  När staten åläggs 

en skyldighet att garantera en viss rättighet för personer inom sin jurisdiktion innebär det alltså 

att staten måste garantera rättigheten för alla som befinner sig på statens territorium, oavsett 

personernas medborgarskap eller legala status.  

                                                 

41 Myndighetens verksamhet regleras i 27 kap SkolL. 

42 26 kap 3 § SkolL; 1 § Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion. 

43 Vogel, 2017, s. 187. 

44 Artikel 2 ICESCR; artikel 2 Barnkonventionen; artikel 14 EKMR; artikel E ESC. Diskrimineringsgrunderna 

skiljer sig något åt mellan de olika instrumenten men är i huvudsak desamma. 

45 Smith, 2016, s. 194.  

46 Karlbrink, 2010, s. 85. 
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2.1 FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

År 1948 gav FN:s generalförsamling i uppdrag åt FN:s kommission för mänskliga rättigheter 

(UNCHR) att utarbeta en bindande konvention till skydd för de mänskliga rättigheterna.47 

Staterna hade stora problem med att enas om en konventionstext och för att bryta dödläget 

uppmanade generalförsamlingen kommissionen att istället ta fram två konventioner: FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). 48 Båda konventionerna trädde i kraft 

våren 1976.  

 

En rätt till utbildning för “var och en” stadgas i artikel 13.1 ICESCR, som även föreskriver att 

utbildningen ska syfta till att utveckla människans personlighet och insikten om dess värde, 

samt stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. För att uppnå detta erkänner konventions-

staterna enligt artikel 13.2 att grundskoleutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfritt 

tillgänglig för alla, samt att grundläggande utbildning så långt som möjligt ska uppmuntras och 

intensifieras för dem som inte har genomgått eller avslutat grundskoleutbildning. Artikel 13 ska 

läsas tillsammans med artikel 14, som anger att de konventionsstater som inte har infört 

obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning åtar sig att utforma en åtgärdsplan för att 

”gradvis under en skälig tidsperiod” genomföra en ”fullständig tillämpning av principen om 

obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning för alla.” Rättigheterna i konventionen ska 

garanteras utan diskriminering av något slag.49  

 

Enligt artikel 2.1 ICESCR åtar sig varje konventionsstat att: 

”genom egna åtgärder och internationellt bistånd och samarbete [...] till fullo utnyttja 

sina tillgängliga resurser för att trygga att rättigheterna i denna konvention gradvis 

förverkligas i sin helhet med alla lämpliga medel, i synnerhet genom lagstiftning”.  

Staterna har alltså ingen omedelbar skyldighet att förverkliga konventionens rättigheter. Att 

detta får ske gradvis och i mån av statens tillgängliga resurser måste tolkas så att det ställs 

högre krav på de konventionsstater som har stora ekonomiska resurser. För ett rikt land som 

Sverige borde det således ställas höga krav på förverkligandet av konventionens rättigheter. 

                                                 

47 FN:s generalförsamling, Resolution nr 217 E, 1948. 

48 FN:s generalförsamling, Resolution nr 543, 1952. 

49 Artikel 2.2 ICESCR. 
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Konventionsstaterna är skyldiga att lämna periodiska rapporter till CESCR. Rapporterna ska 

redogöra för de åtgärder som har vidtagits och de framsteg som har gjorts vad gäller staternas 

implementering av konventionen. CESCR svarar sedan genom att komma med anmärkningar 

på dessa rapporter.50  

 

År 1999 publicerade CESCR en generell kommentar om staternas implementering av artikel 

13. Där betonades inledningsvis att utbildning inte bara är en självständig mänsklig rättighet 

utan även en nödvändig förutsättning för att förverkliga andra mänskliga rättigheter, samt att 

utbildning är avgörande för att kunna bekämpa fattigdom, stärka kvinnors ställning, skydda 

barn från exploatering och främja demokrati och mänskliga rättigheter.51 CESCR framhöll att 

konventionsstaterna har en omedelbar skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att genom-

föra rätten till utbildning och att dessa åtgärder måste vara medvetna, konkreta och riktade. Att 

förverkligandet får ske “gradvis” ska enligt kommittén tolkas så, att staterna har en “fortlöpande 

skyldighet att agera så snabbt och så effektivt som möjligt”.52 I kommentaren betonades också 

att grundläggande kostnadsfri utbildning ”i lagen och i praktiken” måste vara tillgänglig för 

alla, speciellt de mest sårbara grupperna, samt att rätten till utbildning och förbudet mot 

diskriminering ska omfatta alla barn som befinner sig inom konventionsstatens territorium – 

inte bara statens egna medborgare.53 

 

Sverige ratificerade ICESCR år 1971.54 I propositionen till ratifikationsbeslutet konstaterades 

normharmoni mellan den svenska rätten och konventionstexten. Regeringen ansåg att artikel 

13 inte föranledde några svårigheter för svenskt vidkommande och att artikel 14 inte kunde 

tillämpas på svenska förhållanden.55 

 

 

                                                 

50 Artikel 16 och 17 ICESCR. Före 1985 överlämnades rapporterna till FN:s ekonomiska och sociala råd. 

51 CESCR, Allmän kommentar nr 13, 1999, p. 1. 

52 CESCR, Allmän kommentar nr 13, 1999, p. 43 och 44. 

53 CESCR, Allmän kommentar nr 13, 1999, p. 6b och 34. 

54 SÖ 1971:41. 

55 Prop. 1971:125, s. 26-29. 
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2.2 Barnkonventionen 

År 1979 föreslog Polen att det internationella samfundet skulle upprätta en konvention för att 

stärka barns rättigheter. En arbetsgrupp för ändamålet tillsattes, även om många stater motsatte 

sig idén med argumentet att de nyligen antagna FN-konventionerna om mänskliga rättigheter 

(ICCPR och ICESCR) gällde alla människor – även barn.56 Motargumentet var att de tidigare 

instrumenten i stor utsträckning behandlade barn som skyddsvärda objekt, inte som bärare av 

rättigheter, och att det krävdes en konvention som satte barnet i centrum.57 Barnkonventionen 

antogs av generalförsamlingen år 1989 och trädde i kraft inom ett år.58 År 2018 hade samtliga 

stater i världen med undantag för USA ratificerat Barnkonventionen.59  

 

Enligt artikel 2 har konventionsstaterna åtagit sig att, utan diskriminering av något slag, 

respektera och tillförsäkra konventionens rättigheter för varje barn inom deras jurisdiktion. I 

artikel 28 erkänner konventionsstaterna barns rätt till utbildning och åtar sig att “i syfte att 

gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter” göra grundskoleutbildning 

obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla, samt uppmuntra regelbunden närvaro i skolan 

och minska antalet studieavbrott.  

 

Att förverkligandet av rätten till utbildning enligt artikel 28 får ske “gradvis” är ett resultat av 

de diskussioner som fördes under arbetet med konventionstexten, då många stater menade att 

de på grund av bristande ekonomiska resurser inte på mycket länge skulle kunna uppfylla kravet 

på kostnadsfri grundläggande utbildning för alla barn.60 I likhet med motsvarande artikel i 

ICESCR innebär formuleringen att konventionsstaterna inte har en omedelbar skyldighet att 

förverkliga rätten till utbildning. Ansvaret begränsas även av artikel 4, som föreskriver att 

konventionsstaterna i fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska “med 

utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser” vidta de åtgärder som är nödvändiga 

för att genomföra konventionens rättigheter. 

 

                                                 

56 Englundh, 2010, s. 26. 

57 Buck, 2014, s. 20 f.  

58 FN:s generalförsamling, Resolution nr 44/25, 1989; Buck, 2014, s. 87. 

59 FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, 2018. 

60 Englundh, 2010, s. 29. 
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Övervakningen av konventionsstaternas genomförande av Barnkonventionen sker genom 

rapportering. Vart femte år ska staterna rapportera sina framsteg och vidtagna åtgärder till FN:s 

kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén), som sedan återkommer med sina rekom-

mendationer och synpunkter på staternas implementering av konventionens bestämmelser.61 

 

Sverige ratificerade Barnkonventionen år 1990 och införlivade den i svensk rätt genom att 

konstatera att det rådde normharmoni mellan konventionstexten och svensk lag.62 Sedan dess 

har vissa konventionsbestämmelser transformerats. Lagstiftning har reviderats och ny lag-

stiftning har tillkommit som en direkt följd av Barnkonventionen och de rekommendationer 

som Barnrättskommittén lämnat till Sverige.63 1996 tillsattes en statlig utredning som hade i 

uppgift att göra en bred översyn av den svenska rättens överensstämmelse med konventionen.64 

Utredningens slutsats var att Barnkonventionen inte borde inkorporeras. Huvudskälet var att 

konventionens bestämmelser bedömdes vara för vagt formulerade för att kunna tillämpas av 

domstolar och myndigheter. Utredningen menade också att det inte fanns mycket att vinna på 

en inkorporering, eftersom Sverige redan hade en omfattande barnrättslig lagstiftning.65  

 

I oktober 2014 meddelade statsminister Lövfen att den dåvarande regeringen skulle arbeta för 

att göra Barnkonventionen till svensk lag.66 2016 kom en ny utredning till slutsatsen att så borde 

ske. Enligt utredningen fanns en rad brister vad gäller genomslaget för Barnkonventionens 

rättigheter i svensk rätt. En kartläggning visade att myndigheterna inte i tillräckligt hög grad 

såg på barn som bärare av rättigheter. Huvudskälet för en inkorporering var att det skulle 

innebära en stärkt ställning för barns rättigheter vid all rättstillämpning, samt i det fortsatta 

lagstiftningsarbetet.67 År 2018 antog riksdagen regeringens proposition om att, vid sidan av 

fortsatt transformering, inkorporera Barnkonventionen i svensk rätt. Lagen om inkorporering 

kommer att träda i kraft den 1 januari 2020.68  

                                                 

61 Artikel 43 och 44 Barnkonventionen. 

62 Prop. 1989/90:107; SÖ 1990:20. 

63 Åhman, 2011, s. 7. 

64 Dir. 1996:15. 

65 SOU 1997:116, s. 19 och 112 f. 

66 Regeringsförklaringen den 3 oktober 2014, s. 13. 

67 SOU 2016:19, s. 22. 

68 Prop. 2017/18:186; Riksdagsbeslut den 13 juni 2018. 
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2.3 EKMR 

EKMR antogs av Europarådets medlemsstater år 1950 och trädde i kraft 1953. Genom en rad 

tilläggsprotokoll har fler rättigheter tillkommit. Det första tilläggsprotokollet till EKMR antogs 

år 1952. Protokollets artikel 2 föreskriver att ”ingen må förvägras rätten till undervisning”. 

Bestämmelsen är negativt formulerad och innebär således inte en positiv rätt till undervisning 

för den enskilde, utan istället en rätt att inte nekas tillträde till den undervisning som staten 

redan tillhandahåller. När artikeln skrevs hade alla medlemsstater redan upprättat fungerande 

grundskolesystem och det ansågs därför inte vara nödvändigt att ålägga staterna en positiv 

skyldighet att tillhandahålla grundläggande utbildning. 69  Av artikel 14 EKMR framgår att 

konventionens rättigheter ska säkerställas utan åtskillnad av något slag. Tillsammans med 

artikel 14 innebär artikel 2 i tilläggsprotokollet en rätt att utan diskriminering få tillgång till 

konventionsstatens existerande utbildningssystem. Denna rätt tillkommer alla som befinner sig 

under statens jurisdiktion.70  

 

Trots att artikel 2 är negativt formulerad har Europadomstolen slagit fast att artikeln utan tvekan 

uttrycker en rättighet.71 Av målet Timishev mot Ryssland följer vidare att artikeln garanterar 

tillgång till grundskoleutbildning samt att den inte får tolkas restriktivt, då det skulle strida mot 

artikelns syfte. I målet konstaterades också att artikel 2 inte kan begränsas.72 På den punkten 

har domstolen dock kommit att ändra uppfattning. I målet Veljo Velev mot Bulgarien uttryckte 

Europadomstolen att rätten till utbildning inte är absolut utan kan bli föremål för begränsningar. 

Sådana begränsningar måste dock ha ett befogat syfte, samt vara förutsebara och proportio-

nerliga. Domstolen konstaterade att konventionsstaterna, när de beslutar om hur tillträde till 

utbildning ska regleras, måste göra en avvägning mellan den enskildes behov av utbildning å 

ena sidan och den begränsade kapaciteten att tillgodose dessa behov å andra sidan.73 

 

Sverige ratificerade EKMR år 1952. I förarbetena till beslutet gjordes en kortfattad genomgång 

av konventionens artiklar. Därefter kunde departementschefen konstatera att det inte förelåg 

                                                 

69 Cameron, 2006, s. 136. 

70 Artikel 1 EKMR; Artikel 6.1 Tilläggsprotokoll 1. 

71 Europadomstolens dom den 23 juli 1968, Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in 

education in Belgium, p. 3. 

72 Europadomstolens dom den 13 december 2005, Timishev mot Ryssland, p. 64. 

73 Europadomstolens dom den 24 maj 2014, Veljo Velev mot Bulgarien, p. 32-33. 
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några hinder för att Sverige skulle kunna ansluta sig till konventionen.74 Även inför ratifi-

kationen av det första tilläggsprotokollet konstaterades normharmoni. Vad gäller artikel 2 i 

tilläggsprotokollet uttalade departementschefen att bestämmelsens krav uppenbarligen är 

tillgodosett i ett land som Sverige, där allmän skolplikt föreligger.75 I samband med att Sverige 

gick med i EU beslutades att EKMR skulle inkorporeras. Genom en lag som trädde i kraft den 

1 januari 1995 gäller konventionen och dess tilläggsprotokoll som lag i Sverige.76 EKMR fick 

en särskild ställning i svensk rätt genom en ny grundlagsbestämmelse som anger att lag eller 

annan föreskrift inte får meddelas i strid mot Sveriges åtaganden enligt konventionen.77 Enligt 

förarbetena var ett skäl till inkorporeringen att EKMR intog en särställning gentemot andra 

internationella överenskommelser, då ”dess tillämpning bygger på en utpräglad juridisk grund, 

med prövning i domstol på talan av enskilda”.78 

 

2.4 Den europeiska sociala stadgan 

ESC antogs av Europarådets medlemsstater år 1961 och trädde i kraft 1965. År 1995 antog 

Europarådet ett tilläggsprotokoll om ett kollektivt klagomålsförfarande och 1996 antogs en 

reviderad version av stadgan, där fler rättigheter infördes.79 Sverige har ratificerat båda dessa 

dokument och införlivat dem i svensk rätt genom att konstatera normharmoni.80 Enligt tilläggs-

protokollet har vissa organisationer rätt att klaga till ECSR om de anser att en konventionsstat 

brister i sina åtaganden. ECSR prövar då om staten bryter mot stadgans bestämmelser och 

meddelar sedan sina slutsatser i en rapport.81 Parallellt med klagomålsförfarandet finns ett 

rapporteringssystem som liknar det som FN använder sig av. Staterna är skyldiga att skicka in 

periodiska rapporter om hur de har implementerat ESC:s bestämmelser. ECSR granskar sedan 

rapporterna och återkommer med sina rekommendationer.82  

                                                 

74 SÖ 1952:35; Prop. 1951:165. 

75 SÖ 1953:26; Prop. 1953:32. 

76 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 

77 2 kap 19 § RF. 

78 Prop. 1993/94:117, s. 32 f. 

79 Mikkola, 2010, s. 61 f. Den fortsatta framställningen avser 1996 års reviderade version av ESC. 

80 Prop. 1997/98:82; SÖ 1998:35; SÖ 1998:36. 

81 SÖ 1998:36; artikel D ESC. 

82 Artikel C ESC. 
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Alla rättigheter i stadgan ska säkerställas utan diskriminering.83 I ett tillägg till ESC anges att 

en särbehandling som är objektivt och skäligt motiverad inte ska anses vara diskriminerande.84 

Enligt artikel 17.2 ESC åtar sig konventionsstaterna att: 

”direkt eller i samarbete med offentliga och privata organisationer vidta alla ändamåls-

enliga och nödvändiga åtgärder avsedda att till barn och ungdomar tillhandahålla gratis 

undervisning i grundskolan … samt att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan.” 

ESC ålägger alltså staterna en skyldighet att vidta åtgärder för att tillförsäkra barn kostnadsfri 

grundläggande utbildning. Enligt artikel L ESC ska stadgans artiklar omfatta alla som befinner 

sig på konventionsstaternas territorium. I tillägget till ESC görs dock ett undantag: Artikel 17 

är bara tillämplig på utlänningar om ”de är medborgare i annan part och är lagligen bosatta i 

eller regelbundet arbetar inom vederbörande parts område”.85 För att en person ska omfattas av 

rätten till utbildning krävs alltså, för det första, att personen i fråga är medborgare i någon av 

de stater som ratificerat ESC. Alla unionsmedborgare uppfyller inte detta krav, eftersom alla 

EU-länder inte har ställt sig bakom den reviderade versionen av ESC.86 För det andra krävs att 

personen antingen regelbundet arbetar eller är lagligen bosatt i den mottagande staten. Barn kan 

givetvis inte uppfylla kravet på regelbundet arbete. Vid tolkningen av undantaget ska staterna 

dock särskilt beakta artikel 19 ESC, som föreskriver att konventionsstaterna åtar sig att ”främja 

och möjliggöra undervisning för migrerande arbetstagare och deras familjemedlemmar”.87 

 

För barn som är unionsmedborgare innebär reglerna sammantaget att de bara har rätt till grund-

läggande kostnadsfri utbildning i en mottagande konventionsstat om de är lagligen bosatta i den 

staten eller har föräldrar som regelbundet arbetar där, samt inte kommer från ett land som valt 

att inte ratificera stadgan. Vad termerna ”lagligen bosatt” och ”regelbundet arbetar” innebär 

förklaras inte i ESC – det verkar vara upp till konventionsstaterna själva att definiera termernas 

innebörd. Frågan om laglig bosättning har dock behandlats av ECSR i FIDH mot Frankrike. 

Fallet rörde Frankrikes beslut att neka en familj tillgång till sjukvård. Ingen i familjen var lagligt 

bosatt i Frankrike. Rätten till sjukvård enligt artikel 13 ESC omfattas precis som artikel 17 av 

                                                 

83 Artikel E ESC. 

84 Del V Tillägg till ESC; Artikel N ESC. 

85 P. 1 Tillägg till ESC. 

86 Europarådet, 2016. 

87 Artikel 19 p. 11 ESC; P. 1 Tillägg till ESC. 
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undantaget för utlänningar.88 Enligt ECSR innebar de franska reglerna därför inget brott mot 

artikel 13. Kommittén menade däremot att landet brutit mot artikel 17.1, som stadgar en allmän 

rätt till omvårdnad för barn och unga. Slutsatsen var att Frankrike måste ge barn tillgång till 

sjukvård, oavsett om de vistas i landet lagligen eller inte. Undantaget för utlänningar skulle 

alltså inte tillämpas på barn.89 Med tanke på att fallet gällde artikel 17 är det rimligt att anta att 

ECSR skulle göra samma bedömning vad gäller barns rätt till utbildning enligt artikel 17.2. 

Som nämnts tidigare är dock kommitténs bedömningar inte bindande för konventionsstaterna. 

 

3 Barns rätt till utbildning enligt EU-rätten 

I detta avsnitt utreds om barn som är unionsmedborgare och befinner sig i Sverige har rätt till 

kostnadsfri utbildning i den svenska grundskolan till följd av EU-rätten. Först undersöks vilken 

befogenhet EU har att besluta i frågor som rör utbildning och på vilket sätt denna befogenhet 

ska användas. Därefter behandlas EU:s skydd för rätten till utbildning som en grundläggande 

mänsklig rättighet. Slutligen utreds huruvida unionsmedborgarskapet och principen om fri 

rörlighet kan läggas till grund för en rätt till utbildning. 

 

3.1 EU:s lagstiftningskompetens på utbildningsområdet  

Enligt principen om tilldelade befogenheter har EU bara befogenhet att agera på de områden 

som medlemsstaterna uttryckligen har angett i fördragen.90 De tilldelade befogenhetsområdena 

anges som 24 olika avdelningar under rubriken ”Unionens politik och inre åtgärder” i FEUF. 

Alla avdelningar innehåller bestämmelser som tillskriver EU befogenhet att besluta om åtgärder 

inom respektive politikområde. Graden av beslutsbefogenhet varierar beroende på vilket 

politikområde det rör sig om. Inom vissa områden har medlemsstaterna tilldelat EU exklusiv 

befogenhet, vilket innebär att endast EU får lagstifta på det aktuella området.91 Inom andra 

områden har EU endast befogenhet att ”vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera 

medlemsstaternas åtgärder, dock utan att ersätta deras befogenhet på dessa områden”. Åtgärder 

som EU vidtar på dessa områden får inte innebära någon harmonisering av medlemsstaternas 

                                                 

88 Artikel 13 ESC; P. 1 Tillägg till ESC. 

89 ECSR, FIDH mot Frankrike, p. 33-38. 

90 Artikel 5.2 FEU. 

91 Artikel 2.1 och 3 FEUF.  
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lagstiftning.92 Denna kategori brukar ibland benämnas kompletterande befogenheter.93 Inom 

övriga politikområden som anges i FEUF har EU och medlemsstaterna delad befogenhet, vilket 

betyder att både EU och medlemsstaterna får anta lagstiftning på området.94  

 

Utbildning är inordnat under kategorin kompletterande befogenheter.95 Enligt artikel 165 FEUF 

ska EU ”bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet 

mellan medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser”. 

Artikeln slår fast ett antal mål för utbildningspolitiken och ger EU befogenhet att besluta om 

”stimulansåtgärder” i syfte att bidra till att dessa mål uppfylls. EU har alltså ingen speciell 

befogenhet att lagstifta i utbildningsfrågor och de stimulansåtgärder som unionen kan vidta får 

inte innebära någon harmonisering av medlemsstaternas utbildningslagstiftning. 

 

Ett av de mest centrala målen för EU är att skapa och upprätthålla en inre marknad som ska 

säkerställa fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital inom EU:s territorium.96 EU och 

medlemsstaterna har delad befogenhet att anta lagstiftning som syftar till att förverkliga den 

inre marknaden.97 Artikel 46, 48 och 50 FEUF ger EU befogenhet att besluta om lagstiftnings-

åtgärder som syftar till att förverkliga den fria rörligheten för personer. För att underlätta EU:s 

möjligheter att skapa enhetliga regler på området har även en rättslig grund för harmonisering 

av nationella regler införts i fördragen. Enligt artikel 114 FEUF få EU lagstifta om ”åtgärder 

för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som 

syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera”. Bestämmelsen är inordnad 

som ett eget politikområde i FEUF men tillskriver EU en generell befogenhet som sträcker sig 

horisontellt över andra avgränsade politikområden.98  Trots att EU inte har någon speciell 

befogenhet att anta lagstiftning på utbildningens område kan unionen alltså på grund av sin vida 

                                                 

92 Artikel 2.5 och 6 FEUF. ”Harmonisering” eller ”tillnärmning” innebär att nationella lagar närmar sig varandra 

så att de blir mer lika. 

93 Schütze, 2016, s. 242. 

94 Artikel 2.2 och 4.1 FEUF. 

95 Artikel 6e FEUF. 

96 Artikel 3 FEU; Artikel 26 FEUF. 

97 Artikel 4.2a FEUF. 

98 Schütze, 2016, s. 229-231. 
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befogenhet vad gäller förverkligandet av den inre marknaden lagstifta om sådana utbildnings-

frågor som kan kopplas till den fria rörligheten för personer. Av den anledningen finns en 

bestämmelse om barns rätt till utbildning i EU:s  lagstiftning.99 

 

3.2 EU:s skydd för de grundläggande mänskliga rättigheterna 

3.2.1 Från allmänna rättsprinciper till en kodifierad rättighetskatalog 

Under sent 60-tal började EU-domstolen utveckla en oskriven rättighetskatalog genom att i sin 

rättspraxis hänvisa till grundläggande mänskliga rättigheter som allmänna rättsprinciper inom 

EU-rätten.100  EU-domstolen avvisade idén om att nationella konstitutionella rättigheter kunde 

utgöra en bindande källa för EU-rätten men slog fast att respekten för de grundläggande 

rättigheterna utgör ”en integrerad del av de allmänna rättsprinciper vars upprätthållande dom-

stolen skall säkerställa” och grundas på ”medlemsstaternas gemensamma författningsmässiga 

traditioner”.101 Enligt EU-domstolen finns det alltså vissa grundläggande rättigheter som ska 

garanteras inom ramen för EU-rätten och de rättigheter som uttrycks i medlemsstaternas 

konstitutioner ska användas som en indirekt källa för att fastställa vilka dessa europeiska 

rättigheter är.102 Domstolen har senare meddelat att även de internationella överenskommelser 

om skydd av mänskliga rättigheter som medlemsstaterna har anslutit sig till ska fungera som 

en sådan indirekt källa.103  

 

År 2000 antogs Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan). 

Stadgan kodifierade de rättigheter som redan hade etablerats i EU-domstolens rättspraxis, i 

syfte att göra dem mer synliga för EU:s invånare.104 Enligt artikel 6.1 FEU ska EU erkänna de 

rättigheter, friheter och principer som fastställs i EU-stadgan, som ska ha samma rättsliga värde 

som fördragen. Av ingressen framgår att EU-stadgan bekräftar de rättigheter som har sin grund 

i medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner och internationella förpliktelser, ESC, 

                                                 

99 Artikel 10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011. Det materiella innehållet behandlas i 

avsnitt 3.3.1. 

100 Se domstolens dom den 12 november 1969, Erich Stauder mot staden Ulm, p. 7. 

101 Domstolens dom den 4 februari 1959, Stork, p. 4; Domstolens dom den 17 december 1970, Internationale 

Handelsgesellschaft, p. 3-4. 

102 Schütze, 2016, s. 433. 

103 Domstolens dom den 14 maj 1974, Nold, p. 13. 

104 Ordförandeskapets slutsatser vid Europeiska rådet i Köln den 3-4 juni 1999, p. 44-45 och Bilaga IV. 
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EKMR, samt rättspraxis från EU-domstolen och Europadomstolen.105 EU-stadgan har inte bara 

inspirerats av EKMR – den ska också tolkas i ljuset av konventionen. De rättigheter i EU-

stadgan som motsvaras av rättigheter i EKMR ska ges ”samma innebörd och räckvidd som i 

konventionen”.106  

 

3.2.2 Rätten till utbildning enligt EU-stadgan 

Artikel 14 i EU-stadgan föreskriver att:  

”Var och en har rätt till utbildning […]. Denna rätt innefattar möjligheten att kostnads-

fritt följa den obligatoriska undervisningen.” 

Vilken betydelse bestämmelsen har för barns rätt till utbildning inom EU bestäms av artikelns 

tillämpningsområde. Enligt artikel 51.1 EU-stadgan riktar sig dess bestämmelser dels till EU:s 

institutioner, organ och byråer, dels till medlemsstaterna när dessa tillämpar EU-rätten.107 Att 

EU-stadgan är bindande för EU:s institutioner innebär att den begränsar hur EU får agera inom 

sina tilldelade befogenhetsområden. Den får inte på något sätt utöka unionens befogenheter.108 

Även om artikel 14 stadgar en rätt till utbildning kan EU alltså inte med stöd av artikeln vidta 

andra åtgärder på utbildningsområdet än de ”stimulansåtgärder” som fördragen medger.109 

 

Att EU-stadgan är bindande för medlemsstaterna när de ”tillämpar EU-rätten” innebär enligt 

förklaringarna till EU-stadgan att medlemsstaterna är skyldiga att respektera grundläggande 

rättigheter när de ”fattar beslut inom tillämpningsområdet för unionsrätten”. I förklaringarna 

formuleras detta sedan som att skyldigheten uppstår då medlemsstaterna ”genomför [EU]-

rättsliga bestämmelser”.110 Rättspraxis från EU-domstolen har emellertid visat att förhållandet 

mellan EU-rättens tillämpningsområde och EU:s befogenhet är komplext. Åtgärder som faller 

inom tillämpningsområdet för EU-rätten är nämligen ett vidare begrepp än åtgärder som 

innebär en tillämpning av EU-rättsliga bestämmelser.111 Som framgått av avsnitt 3.1 har EU 

ingen befogenhet att lagstifta i utbildningsfrågor. Samtidigt har EU-domstolen slagit fast att det 

                                                 

105 5:e stycket i ingressen till EU-stadgan. 

106 Artikel 52.3 EU-stadgan. 

107 Artikel 51.1 EU-stadgan. 

108 Artikel 6.1 FEU; Artikel 51.2 EU-stadgan.  

109 Se artikel 165.4 FEUF. 

110 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, s. 16. 

111 Chalmers, Davies & Monti, 2010, s. 252-256; Lebeck, 2016, s. 125 f. 
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inte råder några tvivel om att utbildning är ett område som faller inom tillämpningsområdet för 

EU-rätten.112 De två formuleringarna i förklaringen är därför något motstridiga. Förklaringarna 

har dock ingen rättslig status utan ska endast användas som ett hjälpmedel för att tolka stadgans 

bestämmelser.113 

 

Ordalydelsen i artikel 51.1 är tydlig: EU-stadgan är bindande för medlemsstaterna när de 

”tillämpar EU-rätten” (på engelska ”implementing Union law”). Enligt artikel 51.2 innebär EU-

stadgan ”inte någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens 

befogenheter”. Artikel 51 bör därför tolkas så att medlemsstaterna är bundna att respektera de 

grundläggande rättigheterna i EU-stadgan när de genomför (dvs. implementerar) EU-rättsliga 

bestämmelser. Eftersom EU inte har tilldelats befogenhet att anta lagstiftning på utbildnings-

politikens område kan artikel 14 därför inte grunda någon positiv rätt till utbildning för den 

enskilde. Rätten till utbildning enligt artikel 14 har i nuläget endast en symbolisk funktion. 

Bestämmelsen skulle bli juridiskt relevant först om medlemsstaterna i framtiden skulle tilldela 

EU befogenhet att anta lagstiftning på utbildningens område. 

 

3.3 Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten 

Det europeiska medborgarskapet är ett relativt nytt fenomen. Under 70-talet började unionen 

diskutera frågor om en gemensam europeisk identitet, europeiska rättigheter och ett europeiskt 

medborgarskap. Även om både Europaparlamentet och kommissionen var positivt inställda till 

idén om ”ett medborgarnas Europa” uppnåddes inga konkreta resultat under 70- och 80-talen.114 

Det europeiska medborgarskapet blev juridisk verklighet i och med att Fördraget om upprät-

tandet av Europeiska gemenskapen (EG) trädde i kraft år 1993.115 

 

Enligt artikel 20 FEUF är alla personer som är medborgare i någon av EU:s medlemsstater även 

unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet ersätter inte det nationella medborgaskapet men 

                                                 

112 Domstolens dom den 13 februari 1985, Gravier, p. 19; Domstolens dom den 23 februari 2010, Hassan 

Ibrahim, p. 48. 

113 Ingress till Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

114 Kommissionen, Declaration on European Identity, 1973; Kommissionen, Towards European citizenship, 

1975; Chalmers, Davies & Monti, 2010, s. 444. 

115 Artikel 8 och 8a-8e EG-fördraget. 
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kompletterar det. 116  Utöver de nationella rättigheter som medlemsstaterna garanterar sina 

medborgare har medborgarna även ett antal rättigheter som är kopplade till unionsmedborgar-

skapet. Den mest centrala av dessa unionsmedborgerliga rättigheter är rätten till fri rörlighet.117 

 

3.3.1 Rätten till fri rörlighet och barns rätt till utbildning 

Personers rätt att fritt förflytta sig över medlemsstaternas landsgränser och uppehålla sig i andra 

medlemsstater än den egna är en förutsättning för att upprätthålla den inre marknaden och utgör 

därför en fundamental princip inom EU.118 Den fria rörligheten gällde ursprungligen endast för 

ekonomiskt aktiva personer, dvs. de som migrerar för ekonomiska ändamål. Enligt artikel 45 

och 49 FEUF är rätten till fri rörlighet reserverad för arbetstagare och egenföretagare. Genom 

EU-domstolens rättspraxis har den fria rörligheten utvecklats till att även omfatta arbets-

sökande. I Antonissen slog EU-domstolen fast att personer som migrerar i syfte att söka arbete 

i en annan medlemsstat omfattas av begreppet ”arbetstagare” i artikel 45 FEUF (dåvarande 

artikel 48 EEG) men att deras rätt att uppehålla sig i medlemsstaten får tidsbegränsas till sex 

månader. Om personen i fråga fortfarande söker arbete och har en verklig möjlighet att få 

anställning har denne dock rätt att stanna längre tid än så.119 

 

Trots att ovan nämnda artiklar inte stadgar någon rätt till utbildning för arbetstagare eller deras 

barn har en sådan rätt länge ansetts vara en förutsättning för att åstadkomma en verklig fri 

rörlighet för arbetstagare. En förordning om arbetskraftens fria rörlighet från 1968 gav 

migrerande arbetstagare och deras barn rätt till utbildning på samma villkor som medborgarna 

i den mottagande medlemsstaten.120 I förordningens ingress betonades att rätten till fri rörlighet 

även gäller för arbetstagares familjer och att alla hinder mot att familjemedlemmarna ska kunna 

integreras i den mottagande staten måste avlägsnas.121 Reglerna om rätt till utbildning var inte 

okontroversiella med tanke på att EU inte har tilldelats någon speciell befogenhet att lagstifta i 

                                                 

116 Artikel 11 FEU; Artikel 20.1 FEUF. 

117 Artikel 20.2 och 21 FEUF. En unionsmedborgare har även, enligt artikel 20.2 och 22-24 FEUF, rösträtt i val 

till europarlamentet och i kommunala val, rätt till skydd av andra EU-länders diplomatiska och konsulära 

myndigheter, rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och rätt att vända sig till ombudsmannen. 

118 Artikel 3 FEU; Artikel 26 FEUF. 

119 Domstolens dom den 26 februari 1991, Antonissen, p. 22. 

120 Artikel 7.3 och 12 Rådets förordning (EEG) nr 1612/68. 

121 3:e och 5:e stycket i ingressen till Rådets förordning (EEG) nr 1612/68. 
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utbildningsfrågor. I fallet Casagrande från 1974 hävdade EU-domstolen att även om EU inte 

har befogenhet på utbildningsområdet, betyder inte det att EU:s befogenhet att vidta åtgärder 

för att förverkliga den inre marknaden begränsas så att dessa åtgärder inte får påverka medlems-

staternas utbildningspolitik.122 Rätten till utbildning för barn till arbetstagare återfinns nu i 

förordning nr 492/2011, där artikel 10 stadgar att barn till migrerande arbetstagare ska ha 

tillträde till den mottagande medlemsstatens allmänna skolor på samma villkor som den statens 

medborgare, om barnet bor där.123 Detta gäller även om den arbetande föräldern har lämnat 

medlemsstaten. Barnet har då rätt att stanna kvar för att avsluta en pågående utbildning, under 

förutsättning att utbildningen inte kan avslutas i hemlandet.124  

 

Först på 1990-talet utvidgades den fria rörligheten till att även omfatta personer som inte direkt 

utövar någon ekonomisk aktivitet (icke ekonomiskt aktiva). Det skedde genom tre så kallade 

bosättningsdirektiv.125 Medlemsstaterna var emellertid dåliga på att implementera direktivens 

bestämmelser i nationell lagstiftning. Bara tre länder införde de nya reglerna om fri rörlighet 

inom föreskriven tid, vilket innebar att personer som inte var ekonomiskt aktiva hindrades från 

att utnyttja sin rätt till fri rörlighet fullt ut.126 

 

Införandet av unionsmedborgarskapet innebar att en generell rätt till fri rörlighet för personer 

etablerades. Enligt artikel 21 FEUF har unionsmedborgare rätt att ”fritt röra sig och uppehålla 

sig inom medlemsstaternas territorier”. EU-domstolen konstaterade i Baumbast att artikeln har 

direkt effekt och att rätten till fri rörlighet tillkommer varje unionsmedborgare – även icke 

ekonomiskt aktiva.127 Det är dock fortfarande mer förmånligt att grunda sin rätt till fri rörlighet 

på fördragsbestämmelserna som reglerar den fria rörligheten för ekonomiskt aktiva (artikel 45 

och 49 FEUF). Barn till icke ekonomiskt aktiva omfattas exempelvis inte av bestämmelsen i 

förordning nr 492/2011 och har således inte samma uttryckliga rätt till utbildning som barn till 

arbetstagare. Som vi ska se i följande avsnitt tillåter artikel 21 FEUF dessutom betydande 

                                                 

122 Domstolens dom den 3 juli 1974, Casagrande, p. 6; van Der Mei, s. 348.  

123 Artikel 10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011. 

124 Domstolens dom den 15 mars 1989, Echternatch och Moritz, p. 23. 

125 Rådets direktiv 93/96/EEG, Rådets direktiv 90/365/EEG och Rådets direktiv 90/364/EEG. 

126 Kommissionen, 1999, s. 8 f.  

127 Domstolens dom den 17 september 2002, Baumbast, p. 80-84. 
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begränsningar i rätten till fri rörlighet. Artikeln får därför främst betydelse för de unions-

medborgare som inte är ekonomiskt aktiva och därför grundar sin rätt till fri rörlighet direkt på 

unionsmedborgarskapet. 

 

3.3.2 Begränsningar av rätten till fri rörlighet 

Enligt artikel 21 FEUF gäller rätten till fri rörlighet om inte annat följer av begränsningar och 

villkor som föreskrivs i fördragen och i sekundärrätten. Den fria rörligheten för personer 

regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG (Rörlighetsdirektivet). Direktivet 

kodifierade tidigare rättspraxis och ersatte flera sekundärrättsliga bestämmelser på området, 

däribland de tre bosättningsdirektiven. Rörlighetsdirektivet tillämpas på alla unionsmedborgare 

som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den egna, samt på deras familje-

medlemmar.128 I begreppet familjemedlemmar ingår unionsmedborgarens barn, om dessa är 

under 21 år eller är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning. Även barn till unions-

medborgarens make/maka eller registrerade partner omfattas av begreppet.129  

 

Rörlighetsdirektivet föreskriver att alla unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig på en annan 

medlemsstats territorium (uppehållsrätt) i tre månader. Det enda kravet är att personen ska 

inneha en giltig identitetshandling.130 För uppehållsrätt längre tid än tre månader gäller olika 

regler för ekonomiskt aktiva och för icke ekonomiskt aktiva. Unionsmedborgare som är arbets-

tagare eller egenföretagare i den mottagande staten har rätt att vistas där under längre tid än tre 

månader utan att några ytterligare krav ställs.131 Arbetssökande har uppehållsrätt i sex månader, 

eller längre tid än så om de kan visa att de fortfarande söker arbete och har en verklig möjlighet 

att få en anställning.132 Unionsmedborgare som inte är ekonomiskt aktiva måste däremot kunna 

visa att de har tillräckliga ekonomiska tillgångar för att kunna försörja sig och sin familj, så att 

de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem. De måste 

dessutom styrka att de innehar en heltäckande sjukförsäkring som gäller i den mottagande 

medlemsstaten.133 Alla unionsmedborgare som har vistats lagligt (dvs. haft uppehållsrätt) i en 

                                                 

128 Artikel 3.1 Rörlighetsdirektivet. 

129 Artikel 2.2 Rörlighetsdirektivet.  

130 Artikel 6.1 Rörlighetsdirektivet. 

131 Artikel 7.1a, 14.2 och 14.4a Rörlighetsdirektivet. 

132 Artikel 14.4b Rörlighetsdirektivet. 

133 Artikel 7.1b, 7.1c och 14.2 Rörlighetsdirektivet. 
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medlemsstat under en period om fem år får permanent uppehållsrätt, vilket innebär att de på 

obegränsad tid får uppehålla sig i medlemsstaten utan villkor. Den permanenta uppehållsrätten 

kan bara gå förlorad om unionsmedborgaren väljer att lämna medlemsstaten under två år.134 

 

Även barn som är unionsmedborgare har rätt till fri rörlighet inom EU – rättigheten har ingen 

åldersgräns – men med tanke på att barn oftast inte migrerar på egen hand aktualiseras deras 

rätt till fri rörlighet vanligen i samband med att föräldrarna väljer att bosätta sig i en annan 

medlemsstat.135 Enligt Rörlighetsdirektivet har barn uppehållsrätt i en mottagande medlemsstat 

under längre tid än tre månader om de följer med sin förälder dit eller ansluter sig till denne, 

förutsatt att föräldern uppfyller direktivets krav för att få uppehållsrätt.136 Om föräldern har fått 

permanent uppehållsrätt gäller denna även för barnet.137 På så sätt härleds barns rätt till fri 

rörlighet i praktiken ur föräldrarnas rätt att uppehålla sig i den mottagande medlemsstaten.  

 

3.3.3 Likabehandlingsprincipen och barns rätt till utbildning 

”Inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon 

särskild bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara 

förbjuden.” 

Detta förbud mot diskriminering pga. nationalitet brukar gå under namnet likabehandlings-

principen och stadgas i artikel 18 FEUF. Likabehandlingsprincipen är nära kopplad till den fria 

rörligheten för personer. För att människor ska vilja utnyttja sin rätt till fri rörlighet och migrera 

till en annan medlemsstat är det viktigt att de i den mottagande staten inte behandlas sämre än 

den statens egna medborgare. Enligt rättspraxis från EU-domstolen innebär likabehandlings-

principen att lika situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas 

lika. En sådan behandling är dock tillåten om den sker på objektiva grunder för att uppnå ett 

legitimt syfte, samt står i proportion till detta syfte.138 EU-domstolen har fastslagit att det inte 

                                                 

134 Artikel 16 Rörlighetsdirektivet. 

135 Stalford, 2012, s. 48. 

136 Artikel 7.1d och 14.4b Rörlighetsdirektivet. 

137 Artikel 16 Rörlighetsdirektivet. 

138 Domstolens dom den 17 juli 1997, National Farmers' Union m.fl., p. 61; Domstolens dom den 2 oktober 

2003, Garcia Avello, p. 31. 
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råder några tvivel om att utbildning är ett område som faller inom fördragens tillämpnings-

område.139 De barn som omfattas av likabehandlingsprincipen ska därmed ha rätt att få tillgång 

till utbildning på samma villkor som den mottagande statens medborgare. Utbildningen ska 

alltså vara kostnadsfri för dessa barn om den är kostnadsfri för barn som är medborgare i den 

mottagande medlemsstaten. 

 

Likabehandlingsprincipen återfinns även i fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för arbets-

tagare och egenföretagare.140  De artiklar som berör unionsmedborgarskapet (artikel 20-25 

FEUF) innehåller däremot ingen precisering av likabehandlingsprincipen, vilket innebär att 

fördragen saknar ett uttryckligt skydd mot diskriminering på grund av nationalitet för de 

personer som grundar sin rätt till fri rörlighet direkt på unionsmedborgarskapet, dvs. icke 

ekonomiskt aktiva. Artikel 18 FEUF har tidigare tolkats så att likabehandlingsprincipen bara 

kan åberopas av ekonomiskt aktiva, vilket ska ses mot bakgrund av att rätten till fri rörlighet 

ursprungligen var reserverad för dessa personer.141  EU-domstolen har dock genom en rad 

avgöranden utvidgat artikelns tillämpningsområde. 

 

I fallet Sala lades unionsmedborgarskapet för första gången till grund för rätten till lika-

behandling. EU-domstolen slog fast att alla unionsmedborgare som lagligen vistas i en annan 

medlemsstat kan åberopa artikel 18 FEUF i alla situationer som faller inom fördragens 

tillämpningsområde.142 Därmed stod det klart att även icke ekonomiskt aktiva kunde omfattas 

av likabehandlingsprincipen. Genom Sala utvidgades alltså det personliga tillämpningsområdet 

för artikel 18. I fallet Grzelczyk upprepade EU-domstolen vad som sagts i Sala om det 

personliga tillämpningsområdet för artikel 18 FEUF men lade till att de situationer som faller 

inom fördragens tillämpningsområde ”i synnerhet” omfattar utövandet av rätten till fri rörlighet.  

EU-domstolen konstaterade även att ställningen som unionsmedborgare är avsedd att vara den 

grundläggande ställningen för medlemsstaternas medborgare, så att medborgare i samma 

ställning ska få samma rättsliga behandling, oberoende av nationalitet.143  

                                                 

139 Domstolens dom den 13 februari 1985, Gravier, p. 19; Domstolens dom den 23 februari 2010, Hassan 

Ibrahim, p. 48. 

140 Artikel 45.2  och 49 FEUF. 

141 Bernitz, 2004, s. 308 f. 

142 Domstolens dom den 12 maj 1998, Sala, p. 63. 

143 Domstolens dom den 20 september 2001, Grzelczyk, p. 31-33. 
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Av fallen Sala och Grzelczyk följer alltså att alla unionsmedborgare som har utnyttjat sin rätt 

till fri rörlighet och är lagligt bosatta i en annan medlemsstat än den egna omfattas av lika-

behandlingsprincipen i artikel 18 FEUF. Av fallet Baumbast följer vidare att en sådan “laglig 

bosättning” kan grundas direkt på rätten till fri rörlighet i artikel 21 FEUF.144 Som framgått av 

föregående avsnitt begränsas dock rätten till fri rörlighet av Rörlighetsdirektivets regler om 

uppehållsrätt. Det innebär att likabehandlingsprincipen endast kan åberopas av unionsmed-

borgare som har uppehållsrätt i en mottagande medlemsstat. Detta kommer till uttryck i artikel 

24.1 Rörlighetsdirektivet: 

”Om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som uttryckligen anges i 

fördraget och sekundärlagstiftningen skall alla unionsmedborgare som enligt detta 

direktiv uppehåller sig i den mottagande medlemsstaten åtnjuta samma behandling som 

den medlemsstatens egna medborgare inom de områden som omfattas av fördraget...” 

Under den tid som ett barn har uppehållsrätt omfattas barnet alltså av likabehandlingsprincipen 

och har därmed rätt att få tillgång till utbildning på samma villkor som medborgarna i den 

mottagande medlemsstaten. Som framgått av avsnitt 3.3.2 är villkoren för att få uppehållsrätt 

olika för personer som är ekonomiskt aktiva och för personer som inte är det. Att rätten till 

likabehandling på detta sätt har gjorts beroende av reglerna om uppehållsrätt får till följd att 

föräldrarnas sysselsättning och ekonomiska situation är avgörande för om barnen har rätt att få 

tillgång till grundskoleutbildning i den mottagande medlemsstaten eller inte. 

 

3.3.4 Begränsningar av rätten till likabehandling 

Utöver kravet på uppehållsrätt finns det två begränsningar av likabehandlingsprincipen. Artikel 

24.2 Rörlighetsdirektivet föreskriver att den mottagande medlemsstaten inte är skyldig att 

bevilja migrerande unionsmedborgare socialt bistånd under uppehållets första tre månader eller, 

om personen är arbetssökande, under de första sex månaderna. Den mottagande medlemsstaten 

är inte heller skyldig att bevilja bistånd till uppehälle för studier, i form av studiebidrag eller 

studielån, för personer som inte har permanent uppehållsrätt. Arbetstagare, egenföretagare och 

deras familjemedlemmar omfattas inte av dessa undantag och har således en obegränsad rätt till 

likabehandling från vistelsens första dag. Frågan är då vilken betydelse bestämmelsen har för 

rätten till utbildning när det gäller barn som har uppehållsrätt i den mottagande medlemsstaten 

men vars föräldrar inte är arbetstagare eller egenföretagare och inte heller har erhållit permanent 

                                                 

144 Domstolens dom den 17 september 2002, Baumbast, p. 80-84. 
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uppehållsrätt. Om tillträde till kostnadsfri utbildning omfattas av begreppen ”socialt bistånd” 

eller ”bistånd till uppehälle för studier” har medlemsstaterna möjlighet att under en viss tids-

period neka barn till arbetssökande och icke ekonomiskt aktiva tillträde till utbildning, trots att 

de vistas lagligt i landet. 

 

I fallet Dano uttalade EU-domstolen att begreppet ”socialt bistånd” avser: 

”samtliga biståndssystem som inrättats av offentliga myndigheter … och som sådana 

personer vänder sig till som inte förfogar över tillräckliga tillgångar för att försörja sig 

och sin familj, och därför riskerar att belasta de offentliga finanserna i den mottagande 

medlemsstaten under den tid de vistas där och att påverka nivån på det bistånd som denna 

stat totalt kan ge” 145 

Uttalandet ger uttryck för behovet av att skydda medlemsstaternas offentliga finanser så att de 

inte i alltför hög grad belastas av personer som inte kan försörja sig. I ingressen till Rörlighets-

direktivet anges att migrerande unionsmedborgare inte bör bli ”en orimlig belastning för den 

mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem under den första tiden av vistelsen”. I fallet 

García-Nieto uttalade EU-domstolen att ett av målen med Rörlighetsdirektivet är att ”bevara 

den ekonomiska jämvikten i medlemsstaternas sociala trygghetssystem”.146 För att avgöra om 

personer är en orimlig börda för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem ska 

staten bland annat beakta ”storleken på det bidrag som har beviljats”.147 Detta tyder på att 

begreppet ”socialt bistånd” i artikel 24.2 bara omfattar sådana bidrag som beviljas för att en 

person ska klara sin och sina familjemedlemmars försörjning.148 

 

Utbildning är ett system som i regel inrättas av offentliga myndigheter. Att ge barn tillträde till 

utbildning medför givetvis en ökad kostnad för den mottagande medlemsstaten och kan 

innebära en belastning för statens offentliga finanser, särskilt om det rör sig om ett stort antal 

barn. Utbildning bör dock inte ses som ett biståndssystem. Tillträde till utbildning är inte ett 

ekonomiskt bistånd som betalas ut till enskilda för att de ska kunna försörja sig och sin familj. 

Därmed kan tillträde till utbildning inte anses omfattas av begreppet ”socialt bistånd”.  

 

                                                 

145 Domstolens dom den 11 november 2014, Dano, p. 63. 

146 10:e stycket i ingressen till Rörlighetsdirektivet; Domstolens dom den 25 februari 2016, García-Nieto, p. 45.  

147 16:e stycket i ingressen till Rörlighetsdirektivet. 

148 Se Lerwall, 2017, s. 307. 
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Det andra undantaget från likabehandlingsprincipen i artikel 24.2 avser ”bistånd till uppehälle 

för studier […] i form av studiebidrag eller studielån” under vistelsens första fem år, dvs. innan 

permanent uppehållsrätt har inträtt. Att artikeln uttryckligen anger att biståndet ska vara i form 

av studiebidrag eller studielån innebär att det skulle krävas en vid tolkning för att inkludera 

tillträde till utbildning i begreppet ”bistånd till uppehälle för studier”. En sådan tolkning är inte 

tillåten enligt EU-domstolen, som i flera mål har slagit fast att undantagen i artikel 24.2 ska 

tolkas strikt. Enligt domstolen är det bara just bistånd ”i form av studiebidrag eller studielån” 

som omfattas av undantaget från likabehandlingsprincipen.149  

 

Tillträde till utbildning kan alltså inte anses ingå i begreppet ”socialt bistånd” eller i begreppet 

”bistånd till uppehälle för studier”. Undantagen i artikel 24.2 Rörlighetsdirektivet är därmed 

inte tillämpliga. Det innebär att alla barn som har uppehållsrätt i en mottagande medlemsstat 

omfattas av likabehandlingsprincipen och ska ha samma rätt till utbildning som statens egna 

medborgare, även under vistelsens första tid. 

 

4 Barns rätt till utbildning enligt svensk rätt  

I detta avsnitt utreds om barn som är unionsmedborgare och befinner sig i Sverige har rätt till 

kostnadsfri utbildning i den svenska grundskolan till följd av svensk rätt. Även om uppsatsen 

behandlar just rätten till utbildning ska det nämnas att huvudmän för svenska skolor får ge 

alla barn tillträde till grundskoleutbildning om de vill, alltså oavsett om barnet har rätt till detta 

eller inte.150 

 

4.1 Grundlagsskyddad rätt till utbildning för skolpliktiga barn 

Enligt 1 kap 2 § RF ska det allmänna trygga rätten till utbildning och verka för att barns rätt tas 

till vara. Grundlagsbestämmelsen är ett målsättningsstadgande och kan därför inte åberopas av 

enskilda inför domstol. Inför Sveriges anslutning till EKMR infördes dock en rättsligt bindande 

bestämmelse om rätten till utbildning i grundlagen. 2 kap 18 § RF stadgar att alla barn som 

omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän 

skola.  

                                                 

149  Domstolens dom den 4 oktober 2012, Kommissionen mot Österrike, p. 54-56; Domstolens dom den 2 juni 

2016, Kommissionen mot Nederländerna, p. 86 och 87.  

150 4 kap 2 § 2 st Skolförordning (2011:185). 
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Av 7 kap 2 § 1 st SkolL framgår att skolplikten bara gäller för barn som är bosatta i Sverige.151 

Med ”bosatta” avses enligt 29 kap 2 § 1 st SkolL de personer som ska vara folkbokförda i 

Sverige enligt bestämmelserna i FOL. Barn och vuxna som har flyttat till Sverige ska enligt 

huvudregeln i 3 § FOL folkbokföras när de kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin 

dygnsvila i landet under minst ett år. Unionsmedborgare får bara folkbokföras i Sverige om de 

har uppehållsrätt i landet, enligt 4 § FOL.152 Enligt förarbetena till FOL ska 3 och 4 §§ läsas 

tillsammans, så att bedömningen av om person har uppehållsrätt även innefattar ett antagande 

om uppehållsrättens varaktighet.153 En unionsmedborgare som har uppehållsrätt kan alltså bara 

folkbokföras om uppehållsrätten har en sådan varaktighet att det kan antas att personen kommer 

att vistas i Sverige under minst ett år. Det är unionsmedborgarens ansvar att visa att det finns 

en sådan varaktig uppehållsrätt.154 

 

Bestämmelserna innebär sammantaget att barn som är unionsmedborgare och inte har uppe-

hållsrätt inte omfattas av skolplikten, eftersom de inte kan folkbokföras. Detsamma gäller för 

barn som är unionsmedborgare och har uppehållsrätt men som inte kan antas komma att vistas 

i landet under minst ett år. 

 

4.2 Rätt till utbildning för barn som inte har skolplikt 

Det är som nämnts bara skolpliktiga barns rätt till utbildning som skyddas av grundlagen. Rätten 

till utbildning är dock vidare än skolplikten. I 29 kap 2 § 2 st SkolL anges fem persongrupper 

som ska räknas som bosatta i Sverige trots att de inte kan folkbokföras: Asylsökande (1 p), 

personer som vistas i landet för att vittna i brottmål (2 p), personer som har rätt till utbildning 

till följd av EU-rätten (3 p), barn till diplomater (4 p) och personer som vistas i landet utan stöd 

av myndighetsbeslut eller författning (5 p). Dessa personer ska ha samma rätt till utbildning 

som skolpliktiga barn, enligt 7 kap 2 § 3 st SkolL. De har därmed rätt att kostnadsfritt få tillgång 

till den svenska grundskolan.155  

                                                 

151 Enligt huvudreglerna i 10 och 12 §§ SkolL inträder skolplikten det kalenderår då barnet fyller sex år och 

upphör tio år senare. Enligt 7 kap 13 § SkolL kan skolplikten upphöra senare, dock senast då barnet fyller 18. 

152 Rörlighetsdirektivets regler om villkoren för uppehållsrätt har införts i svensk rätt och återfinns i 3a kap 

utlänningslagen (2005:716). 

153 Prop. 2012/13:120, s. 148. 

154 Skatteverket, 2018. 

155 10 kap 10 § SkolL. 
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Det finns inget formellt hinder mot att en unionsmedborgare söker asyl i ett annat EU-land. 

Detta är dock väldigt ovanligt eftersom EU:s medlemsstater har kommit överens om att i regel 

betrakta varandra som så kallade ”säkra länder” och avslå sådana asylansökningar. Det finns 

undantag från denna huvudregel men de är väldigt begränsade.156 Den första punkten i 29 kap 

2 § 2 st SkolL om rätt till utbildning för asylsökande kommer därför inte att behandlas här. För 

att besvara uppsatsens syfte är endast den tredje och femte punkten av intresse.  

 

4.2.1 Rätt till utbildning till följd av EU-rätten (29 kap 2 § 2 st 3 p SkolL) 

Barn som inte är folkbokförda i Sverige men som har ”rätt till utbildning […] till följd av EU-

rätten” har samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn.157 Vilka barn som har rätt till 

utbildning till följd av EU-rätten har diskuterats ingående i avsnitt 3 i denna uppsats. Hur har 

då lagstiftaren och svenska myndigheter tolkat det EU-rättsliga regelverket? Vad gäller barn 

till arbetstagare råder det inga tveksamheter: De har enligt förarbetena till SkolL en uttrycklig 

rätt till skolgång till följd av EU-rätten.158  

 

År 2015 tog ÖKN ett beslut som ger vägledning för frågan om rätten till utbildning till följd av 

EU-rätten för barn som inte har uppehållsrätt.159 Fallet gällde barnet A, som var bulgarisk 

medborgare. Föräldrarna ansökte skolgång för A i en svensk grundskola. Familjen hade då 

vistats i Sverige under längre tid än tre månader. Föräldrarna försörjde sig genom att tigga. 

Kommunen avslog ansökan med motiveringen att A inte hade uppehållsrätt i Sverige och därför 

inte kunde betraktas som ”bosatt” i skollagens mening. ÖKN:s prövning gällde huruvida A 

hade rätt till skolgång till följd av EU-rätten enligt 29 kap 2 § 2 st 3 p SkolL. ÖKN hänvisade 

till likabehandlingsprincipen i artikel 18 FEUF och artikel 24.1 Rörlighetsdirektivet, samt till 

Rörlighetsdirektivets regler om villkoren för uppehållsrätt. ÖKN kunde konstatera att A inte 

hade uppehållsrätt, eftersom familjen hade vistats i Sverige längre tid än tre månader och A:s 

föräldrar varken var ekonomiskt aktiva eller hade tillräckliga medel för sin försörjning. Enligt 

beslutet kunde familjen därför inte hänvisa till likabehandlingsprincipen och på den grunden 

hävda att A hade rätt till utbildning. Slutligen konstaterades att A inte hade rätt till utbildning 

                                                 

156 Protokoll nr 24 om asyl för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater. 

157 29 kap 2 § 2 st 3 p och 7 kap 2 § 3 st SkolL. 

158 Prop. 2009/10:165 s. 593 f. 

159 ÖKN, Beslut den 16 februari 2015.  
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till följd av artikel 10 i förordning nr 492/2011 eftersom föräldrarna varken var eller hade varit 

arbetstagare i Sverige. Överklagandet avslogs därmed. ÖKN:s beslut visar att barn som inte har 

uppehållsrätt i Sverige inte har rätt till utbildning i den svenska grundskolan till följd av EU-

rätten, enligt 29 kap 2 § 2 st 3 p SkolL. 

 

Vad gäller då för barn som har uppehållsrätt pga. att de har vistats i Sverige under högst tre 

månader? Det ska poängteras att ÖKN:s beslut inte ger någon vägledning i den frågan eftersom 

familjen i det fallet hade vistats i landet under längre tid än så. Inte heller förarbetena till SkolL 

ger någon vägledning. Skolverket kom år 2014 med en skrivelse till utbildningsdepartementet 

som rörde 29 kap 2 § 2 st 3 p SkolL.160 Där konstaterades att alla barn har uppehållsrätt under 

tre månader till följd av den så kallade ”tremånadersregeln” i artikel 6 Rörlighetsdirektivet. I 

nästa mening uttrycks följande: 

”Skolverket har inte funnit stöd inom EU-rätten för att en rätt till utbildning finns till 

följd av EU-rätten för EU-medborgare som vistas här med stöd av tremånadersregeln.” 

Detta ställningstagande motiveras inte överhuvudtaget. Skolverket verkar helt ha förbisett EU-

rättens regler om rätt till likabehandling för personer med uppehållsrätt.161  

 

Enligt Skolverket är det svenska rättsläget oklart när det gäller rätten till utbildning för barn 

som har uppehållsrätt i mer än tre månader på grund av att deras föräldrar är egenföretagare 

eller arbetssökande, eller har tillräckliga medel för sin försörjning samt en heltäckande sjuk-

försäkring. Dessa grupper behandlas inte heller i förarbetena till skollagen. Vad gäller barn till 

arbetssökande och personer med tillräckliga medel för sin försörjning uttrycks följande i 

Skolverkets skrivelse: 

”Skolverket har inte heller funnit uttryckligt stöd för att EU-medborgare med uppehålls-

rätt på grund av att de är arbetssökande eller har egna medel för sin försörjning och deras 

barn har rätt till utbildning till följd av EU-rätten.” 

Vad gäller barn till egenföretagare uttrycker Skolverket endast att det vore bra om utbildnings-

departementet tydliggjorde vad som gäller för barn till egenföretagare, vars rätt till utbildning 

”inte framstår som lika stark” som rätten till utbildning för barn till arbetstagare. Påståendena 

                                                 

160 Skolverket, 2014, s. 2. 

161 Artikel 18 FEUF och artikel 24.1 Rörlighetsdirektivet. 



33 

 

följs inte upp med någon rättslig motivering. Skolverkets slutsats är att rättsläget är oklart för 

alla unionsmedborgare som har uppehållsrätt i Sverige men inte är barn till arbetstagare.162 

 

Det borde inte råda några tveksamheter om rätten till utbildning för unionsmedborgare som har 

uppehållsrätt i landet. Även om förarbetena till skollagen inte behandlar frågan är ordalydelsen 

i 29 kap 2 § 2 st 3 p SkolL tydlig: Det är personer som har rätt till utbildning till följd av EU-

rätten som ska betraktas som ”bosatta” och således ha samma rätt till utbildning som svenska 

barn, enligt 7 kap 2 § 3 st SkolL. Det är alltså det EU-rättsliga regelverket som ska tolkas. 

Rörlighetsdirektivets regler anger att alla unionsmedborgare har uppehållsrätt i tre månader. 

Barn till egenföretagare och barn till personer som har tillräckliga medel för sin försörjning 

samt heltäckande sjukförsäkring har uppehållsrätt på obegränsad tid. Barn till arbetssökande 

har uppehållsrätt så länge föräldern fortfarande söker arbete och har en verklig möjlighet att få 

anställning.163 Så länge uppehållsrätten består har dessa barn rätt till skolgång på samma villkor 

som svenska medborgare, till följd av rätten till likabehandling i artikel 18 FEUF och artikel 

24.1 Rörlighetsdirektivet.  

 

En rad myndigheter har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram en platt-

form med namnet ”EU-medborgare i Sverige” som ska ge rättslig vägledning i frågor som rör 

unionsmedborgare. På webbplatsen anges att rättsläget är oklart för unionsmedborgare som 

befinner sig i Sverige under kortare tid än ett år eller som vistas här längre tid utan att folk-

bokföras. Därefter hänvisas till Skolverkets skrivelse från 2014.164 Då skrivelsen innehåller 

direkt felaktiga påståenden som inte motiveras rättsligt är det olyckligt att den har fått bli väg-

ledande för kommuner och skolor när de ska avgöra om ett barn som är unionsmedborgare har 

rätt till utbildning till följd av EU-rätten eller inte. 

 

                                                 

162 Skolverket, 2014, s. 3 f. 

163 Se avsnitt 3.3.2. 

164 EU-medborgare i Sverige, 2018. Samverkande aktörer är Länsstyrelsen i Stockholms län, 

Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Socialstyrelsen och 

Sveriges kommuner och landsting. 
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4.2.2 Rätt till utbildning för ”papperslösa” (29 kap 2 § 2 st 5 p SkolL) 

Sedan 1 juli 2013 ska barn som vistas i landet ”utan stöd av myndighetsbeslut eller författning” 

betraktas som bosatta enligt 29 kap 2 § 2 st 5 p SkolL och ha samma rätt till grundskole-

utbildning som skolpliktiga barn enligt 7 kap 2 § 3 st SkolL.165 Olika termer används för att 

benämna denna grupp personer. Ibland används uttrycket illegala invandrare, som riskerar att 

felaktigt associera migranterna med kriminalitet. Den vanligaste benämningen, som även 

kommer att användas här, är papperslösa. Termen ska inte tolkas bokstavligt – en person kan 

vara papperslös trots att denne innehar identitetshandlingar.166  

 

Frågan är om barn som är unionsmedborgare och befinner sig i Sverige utan uppehållsrätt kan 

anses ingå i gruppen papperslösa. I förarbetena till ändringen i SkolL anges följande angående 

29 kap 2 § 2 st 5 p SkolL: 

”Personer som avses i denna punkt är bl.a. sådana personer som har haft rätt enligt 

författning att vistas här, men för vilka denna rätt har upphört. Som exempel kan nämnas 

personer som enligt 5 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) har haft rätt att vistas här 

under den tid som deras ansökan om uppehållstillstånd har prövats, men vilkas ansökan 

har avslagits och som därefter håller sig undan verkställighet. Bestämmelsen avser även 

personer som tidigare har haft ett av myndighet beslutat tillstånd att vistas här men vars 

tillstånd har upphört, t.ex. personer vars tidsbegränsade uppehållstillstånd har upphört 

men som ändå väljer att stanna kvar i landet. Det kan också vara fråga om personer som 

vistas här, men som aldrig har givit sig till känna för någon myndighet.”167 

Unionsmedborgare som vistas i Sverige utan uppehållsrätt nämns alltså inte. Samtidigt är det 

tydligt att regeringen här ger exempel på personer som av olika anledningar ingår i gruppen 

papperslösa. Uttalandet ska inte ses som en uttömmande definition på vilka som omfattas av 

bestämmelsen. Om uttalandet vore en definition skulle det innebära att unionsmedborgare utan 

uppehållsrätt som aldrig kontaktat myndigheterna ingår i gruppen papperslösa, medan unions-

medborgare utan uppehållsrätt som varit i kontakt med myndigheterna inte gör det. En sådan 

tolkning förefaller orimlig.  

 

Om lagstiftarens avsikt hade varit att utesluta unionsmedborgare som vistas i Sverige utan 

uppehållsrätt borde detta kommit till uttryck i lagtext eller förarbeten. Ingenting i propositionen 

                                                 

165 7 kap 2 § 3 st SkolL. 

166 Socialstyrelsen, 2010, s. 269. 

167 Prop. 2012/13:58 s. 10. 
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tyder på att det finns en sådan avsikt. Tvärtom anges att förslaget innebär att ”nästan alla barn 

som vistas i Sverige kommer att få rätt till utbildning” och att den enda grupp som utesluts är 

personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd som vistas i landet kortare tid än ett år.168  

 

Barn som är unionsmedborgare och befinner sig i Sverige utan uppehållsrätt vistas de facto här 

utan stöd av myndighetsbeslut eller författning. De faller således in under ordalydelsen i 29 kap 

2 § 2 st 5 p SkolL. Då ingenting i förarbetena tyder på att denna grupp ska uteslutas blir slut-

satsen att de omfattas av bestämmelsen och, i förlängningen, ska ha samma rätt till utbildning 

som skolpliktiga barn. Denna slutsats stöds av Skolinspektionen, som i ett beslut från 2016 

gjorde bedömningen att unionsmedborgare som inte har uppehållsrätt omfattas av regeln om 

papperslösa.169  

 

Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare kom till den motsatta slutsatsen i sin 

slutredovisning (SOU 2016:6). Med ”utsatta EU-medborgare” avses unionsmedborgare som 

inte har uppehållsrätt.170 Enligt samordnaren följer det av kommunallagen, skollagen och skol-

förordningen att dessa personer inte har rätt till skolgång när de vistas i Sverige. Vilka bestäm-

melser i författningarna som skulle stödja slutsatsen berörs inte. Som stöd för uttalandet 

hänvisar samordnaren istället till att frågan har prövats av ÖKN, i det beslut från 2015 som 

behandlades i föregående avsnitt.171 Prövningen i det fallet gällde huruvida ett barn som var 

unionsmedborgare och vistades i landet utan uppehållsrätt hade rätt till utbildning till följd av 

EU-rätten (29 kap 2 § 2 st 3 p). ÖKN prövade alltså inte huruvida personen kunde ha rätt till 

utbildning till följd av att hen ingick i gruppen papperslösa (29 kap 2 § 2 st 5 p).172 Av ÖKN:s 

beslut går det därför inte att dra slutsatsen att unionsmedborgare utan uppehållsrätt inte har rätt 

till utbildning i Sverige. Samordnaren hänvisar sedan till att ”samma bedömning görs i Sveriges 

kommuner och landstings rättsliga analyser” och till att Skolverket i sin skrivelse från 2014 

ansåg att rättsläget var oklart.173 Då Sveriges kommuner och landsting är en arbetsgivar- och 

intresseorganisation kan det ifrågasättas om deras uttalande borde ha använts som en rättskälla. 

                                                 

168 Prop. 2012/13:58 s. 39. 

169 Skolinspektionen, Beslut den 13 januari 2016. 

170 SOU 2016:6 s. 7. 

171 SOU 2016:6 s. 54. 

172 ÖKN, Beslut den 16 februari 2015. 

173 SOU 2016:6 s. 54; Skolverket, 2014. 
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Sammantaget kan det konstateras att samordnarens argumentation är bristfällig. Uttalandet bör 

därför inte tillmätas någon betydelse för frågan om rätten till utbildning för unionsmedborgare 

som inte har uppehållsrätt i landet.174 

 

5 Sammanfattning och slutsatser  

Av utredningen framgår att Sverige har ratificerat ICESCR, Barnkonventionen, EKMR och 

ESC. Dessa internationella överenskommelser är därmed bindande för Sverige enligt inter-

nationell rätt.175 Sverige har också införlivat dem på ett eller annat sätt, vilket betyder att de 

även är bindande enligt svensk rätt.176  

 

ESC ålägger parterna en positiv skyldighet att ge barn gratis grundskoleundervisning men 

tillåter att undantag görs för utlänningar i vissa fall.177 Enligt ICESCR och Barnkonventionen 

har alla barn som befinner sig inom Sveriges jurisdiktion rätt att få tillgång till kostnadsfri 

grundläggande utbildning, utan diskriminering av något slag.178  FN-konventionerna tillåter 

förvisso att rätten till utbildning förverkligas gradvis och i mån av tillgängliga resurser179 men 

för ett rikt land som Sverige borde det ställas höga krav på förverkligandet av konventionernas 

rättigheter. Enligt EKMR, som gäller som svensk lag, får Sverige inte neka något barn som 

befinner sig i landet tillträde till det svenska utbildningssystemet.180 Av rättspraxis från Europa-

domstolen följer att rätten till utbildning inte får tolkas restriktivt men att den kan begränsas 

under vissa förutsättningar.181  

 

Efter en genomgång av ovanstående konventioner står det klart att rätten till utbildning enligt 

ESC och EKMR under vissa förutsättningar får begränsas, medan Barnkonventionen och 

ICESCR tillförsäkrar alla barn som vistas i Sverige en oinskränkt rätt till utbildning. Slutsatsen 

                                                 

174 Se Lerwall, 2017, s. 310. 

175 Artikel 14 och 26 Wienkonventionen. 

176 Åhman, 2011, s. 4. 

177 Artikel 17.2 ESC; P. 1 Tillägg till ESC. 

178 Artikel 2, 13 och 14 ICESCR; Artikel 2 och 28 Barnkonventionen. 

179 Artikel 2.1 ICESCR; Artikel 4 och 28 Barnkonventionen. 

180 Artikel 1 EKMR; Artikel 2 och 6.1 Tilläggsprotokoll 1; SFS 1994:1219. 

181 Europadomstolens dom den 13 december 2005, Timishev mot Ryssland, p. 64; Europadomstolens dom den 24 

maj 2014, Veljo Velev mot Bulgarien, p. 32-33. 
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blir därför att alla barn som är unionsmedborgare och befinner sig i Sverige har rätt till kostnads-

fri utbildning i den svenska grundskolan till följd av internationell rätt. 

 

Vid första anblick skyddas barns rätt till utbildning av EU-stadgan, som är en del av EU:s 

primärrätt. Stadgan grundar dock i dagsläget inte någon positiv rätt till utbildning, eftersom 

tillämpningsområdet är begränsat.182 Barns rätt till utbildning i en mottagande medlemsstat är 

istället beroende av föräldrarnas sysselsättning och ekonomiska situation. För vissa barn finns 

en uttrycklig och obegränsad rätt till utbildning i den mottagande medlemsstaten. För andra är 

rätten kopplad till unionsmedborgarskapet (artikel 20 FEUF), rätten till fri rörlighet (artikel 21 

FEUF) och likabehandlingsprincipen (artikel 18 FEUF). Rätten till likabehandling omfattar 

bara de barn som vistas lagligt i landet, dvs. har uppehållsrätt där.183  

 

Barn till arbetstagare har ett starkt skydd för rätten till utbildning. Artikel 10 i förordning nr 

492/2011 stadgar att dessa barn ska ha rätt att få tillgång till utbildning på samma villkor som 

den mottagande medlemsstatens egna medborgare. Denna rätt begränsas inte på något sätt av 

bestämmelserna i Rörlighetsdirektivet. Barnets rätt till utbildning enligt artikel 10 kvarstår om 

den arbetande föräldern lämnar medlemsstaten.184  

 

Barn till egenföretagare omfattas inte av nämnda förordning men har rätt till utbildning till 

följd av likabehandlingsprincipen. Uppehållsrätten för egenföretagare och deras barn är 

obegränsad i tiden, vilket betyder att skyddet för barnets rätt till utbildning är starkt. Så länge 

föräldern är egenföretagare i den mottagande medlemsstaten har barnet rätt till utbildning på 

samma villkor som den mottagande medlemsstatens egna medborgare.185 

 

Barn till arbetssökande omfattas inte heller av förordningen. Arbetssökande och deras barn har 

enligt grundregeln bara uppehållsrätt i den mottagande medlemsstaten under sex månader. 

Denna period kan dock förlängas, om föräldern kan visa att hen fortfarande söker arbete och 

                                                 

182 Artikel 6.1 FEU; Artikel 14 och 51 EU-stadgan. 

183 Artikel 18 och 21 FEUF; Artikel 24.1 Rörlighetsdirektivet. 

184 Domstolens dom den 15 mars 1989, Echternatch och Moritz, p. 23. 

185 Artikel 49 FEUF; Artikel 7.1b, 14.4a och 24.1 Rörlighetsdirektivet. 
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har en verklig chans att få en anställning. Så länge familjen har uppehållsrätt har barnet rätt till 

utbildning på samma villkor som den mottagande medlemsstatens medborgare.186  

 

För barn till icke ekonomiskt aktiva är rätten till utbildning än mer begränsad. Barn och föräldrar 

har uppehållsrätt i den mottagande medlemsstaten under vistelsens första tre månader. För att 

få uppehållsrätt längre tid än så måste föräldern visa att hen dels kan försörja sig och sin familj, 

dels har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i medlemsstaten. Fattiga barn, vars föräldrar 

inte kan uppfylla dessa krav, har därmed bara rätt att få tillgång till den mottagande statens 

utbildningssystem under de första tre månaderna.187 

 

För arbetssökande och icke ekonomiskt aktiva som har uppehållsrätt begränsas principen om 

likabehandling av artikel 24.2 Rörlighetsdirektivet. Undantagen gäller socialt bistånd och 

bistånd till uppehälle för studier under vistelsens första tid. Dessa undantag bör inte tolkas så 

att de omfattar barnens tillgång till utbildning.188  

 

Av utredningen framgår alltså att det inte finns någon positiv rätt till kostnadsfri grundläggande 

utbildning enligt EU-rätten men att alla barn som är unionsmedborgare och befinner sig i en 

annan medlemsstat än den egna har rätt att få tillgång till utbildning på samma villkor som den 

mottagande statens egna medborgare – dock under olika lång tid.  

 

Skolpliktiga barn, dvs. barn som ska folkbokföras i Sverige, har en grundlagsskyddad rätt till 

kostnadsfri grundskoleutbildning enligt svensk rätt.189  Alla unionsmedborgare som vistas i 

Sverige kan inte folkbokföras enligt bestämmelserna i folkbokföringslagen.190 Personer som 

inte ska folkbokföras har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn, om de räknas 

som ”bosatta” enligt definitionen i 29 kap 2 § 2 st SkolL.191 Grundskoleutbildning ska därmed 

vara kostnadsfri för dessa personer.192  

                                                 

186 Artikel 14.4b och 24.1 Rörlighetsdirektivet. 

187 Artikel 6.1, 7.1b, 7.1c, 7.1d, 14.2 och 24.1 Rörlighetsdirektivet. 

188 Se avsnitt 3.3.4. 

189 2 kap 18 § RF; 7 kap 2 § 1 st SkolL; 29 kap 2 § 1 st SkolL. 

190 3 och 4 §§ FOL; Prop. 2012/13:120, s. 148; Skatteverket, 2018. 

191 7 kap 2 § 3 st SkolL. 

192 10 kap 10 § SkolL. 
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Av utredningen framgår att alla unionsmedborgare som har uppehållsrätt i Sverige ska anses ha 

rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap 2 § 2 st 3 p SkolL.193 Unionsmedborgare 

som inte har uppehållsrätt i Sverige har inte rätt till utbildning till följd av EU-rätten.194 Dessa 

personer ska ändå anses ha rätt till utbildning på grund av att de vistas i landet utan stöd av 

myndighetsbeslut eller författning, enligt 29 kap 2 § 2 st 5 p SkolL.195 Slutsatsen blir följakt-

ligen att alla barn som är unionsmedborgare och befinner sig i Sverige har rätt till kostnadsfri 

utbildning i den svenska grundskolan till följd av svensk rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

193 Artikel 10 förordning nr 492/2011; Kap 3a utlänningslagen; Artikel 18 FEUF; Artikel 24.1 

Rörlighetsdirektivet.  

194 Se ÖKN, Beslut den 16 februari 2015. 

195 Prop. 2012/13:58 s. 16; Skolinspektionen, Beslut den 13 januari 2016. 
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