
 

RÄTT TILL UTBILDNING FÖR BARN SOM VISTAS I LANDET UTAN TILLSTÅND  
(Papperslösa barn) 
 
 
FN:s “Barnkonvention 
FN:s “Barnkonvention” klargör i artikel 1 att ett barn är “varje människa under 18 år” samt i                 
artikel 2 att “alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”. I artikel                
3 sägs att “barnets bästa ska alltid komma i första rummet”. I artikel 28-29 klargörs att barn                 
har rätt till gratis grundskoleutbildning. 
 
Skollagen  
Sedan 1 juli 2013 har barn som är papperslösa rätt att gå i skolan. De har rätt till utbildning i                    
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Om de påbörjar sin          
utbildning innan de har fyllt 18 år har de också rätt att gå i gymnasieskola och                
gymnasiesärskola (Skollagen 2010:800). Rätten gäller dock inte förskola. 
 
En kommun som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har                
kostnader för barnets utbildning kan ansöka om bidrag. Barn som vistas i landet utan              
tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-och-gymnasieutbildning/pap
perslosa-barn-1.203490) 
 
Utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU12  
(https://data.riksdagen.se/fil/577B8B67-ECFC-4486-849E-9E8FDDFB4273) 
I utbildningsutskottets betänkande (2012/13:UbU12) avseende utbildning för barn som vistas          
i landet utan tillstånd konstateras att tillgång till förskola och fritidshem skulle innebära flera              
praktiska svårigheter, bland annat avseende administration av avgifter. Det uttrycks att           
regeringen inte anser att rätten till utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd bör                
omfatt förskola och fritidshem.  
 
“Att utöka rätten till utbildning för dessa barn innebär en avvägning mellan å ena sidan               
upprätthållandet av en reglerad invandring och å andra sidan barnets rätt till utbildning.             
Regeringen anser att en rimlig avvägning är att barnen ges rätt till utbildning i förskoleklass,               
grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasieskola och gymnasiesärskola, men         
inte tillgång till förskola och fritidshem. (sid 9)” 
 
“Regeringen bedömer inte att det skulle innebära diskriminering enligt barnkonventionen att           
undanta de aktuella barnen från rätten till utbildning i förskola, fritidshem och annan             
pedagogisk verksamhet. Den av regeringen tillsatta Barnkommittén konstaterade i sitt          
betänkande Barnets bästa i främsta rummet (SOU 1997:116) att staten har ett ansvar för att               
alla barn i landet får sina grundläggande behov tillgodosedda, men att det ändå kan sägas               
finnas en nedtrappning av ansvaret när det handlar om barn som vistas i landet illegalt. I                
propositionen redovisas att riksdagen anslöt sig till Barnkommitténs slutsatser (prop.          
1997/98:182, bet. 1998/99:SoU6, rskr. 1998/99:171). (sid 9)” 
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“Socialförsäkringsutskottets yttrande 
Socialförsäkringsutskottet konstaterar att utbildning i förskola och fritidshem m.m. delvis          
motiveras av att föräldrarna ska ha möjlighet att arbeta, vilket de föräldrar till barn som vistas                
i landet utan tillstånd inte har rätt till. Enligt socialförsäkringsutskottet har, ur utbildnings-             
synpunkt, dessutom inte heller de skäl som talar för att barnen ska delta i dessa               
verksamheter samma tyngd som när det gäller t.ex. förskoleklass, grundskola och           
gymnasieskola. Vidare anför socialförsäkringsutskottet att om barn utan tillstånd att vistas i            
landet deltog i förskola och fritidshem skulle det kunna innebära vissa praktiska svårigheter,             
bl.a. vad gäller administration av avgifter. Sammantaget finns det, enligt socialförsäkrings-           
utskottet, inte tillräckliga skäl att införa en rätt för aktuella barn att delta i förskola och                
fritidshem eller motsvarande pedagogisk verksamhet. (sid 12). 
 
Hur gör andra kommuner? 
Vid kontakt med Umeåregionens kranskommuner framkommer att de inte har någon riktlinje            
eller regler för mottagande av papperslösa barn i förskola. Umeå kommun tar inte emot              
papperslösa barn i förskolan (EU-migranters barn tas emot i förskolan i de fall där              
föräldrarna arbetar).  
 
Nyköpings kommun anger i “Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk             
verksamhet” (antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-05-03): “Utöver de barn som enligt            
lag har rätt till plats i berörda skolformer har barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade                  
papperslösa barn, om utrymme finns, rätt till plats på samma villkor som andra barn bosatta i                
Nyköping. Detta då det bedöms vara det bästa ur ett barnperspektiv.”  
 
Andra kommuner erbjuder samma rättigheter till papperslösa/gömda barn som till asylsökande           
när det gäller rätt till förskola och fritidshem, t ex Huddinge där man valt att även inkludera rätt till                   
förskola, även om detta inte uttryckligen krävs från Skolverket.  
 
Nuläge 
I Robertsfors kommun har vi idag 326 barn placerade (genomsnitt för vt-16 och ht-16), och               
prognosen för antalet inskrivna barn i förskola/pedagogisk omsorg för kalenderåret 2017 är 364             
barn. Vi ser alltså en relativt stor ökning mot de senaste 3-4 åren. 
 

 
 
 
 


