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Yttrande över promemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för
barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland
Lagförslaget
Skolväsendets överklagandenämnd tillstyrker förslaget att rätten till utbildning för
barn till främmande makts beskickningsmedlemmar även ska omfatta utbildning i
förskoleklass.
Begreppsanvändningen i promemorian
Överklagandenämnden anser att rubriceringen av promemorian och den
genomgående användningen av begreppet tredjeland är något missvisande. De
som träffas av rätten till utbildning i 29 kap. 2 § andra stycket 4 skollagen
(2010:800) är enligt Överklagandenämndens mening inte nödvändigtvis
begränsade till barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland.
Begreppet tredjeland används i allmänhet för att beteckna stater utanför EU/EES.
Nämnden antar att begreppet används i promemorian med anledning av
avgränsningen i andra stycket 4 i den aktuella paragrafen i förhållande till andra
stycket 3 (som prövas av Överklagandenämnden). Överklagandenämnden vill
dock belysa att andra stycket 3 inte ger rätt till utbildning för alla EU/EESmedborgare utan bara gäller de som enligt EU-rätten eller EES-avtalet har rätt till
utbildning. Det är inte nödvändigtvis så att ett barn till beskickningsmedlemmar i
ett EU/EES-land har en sådan rätt bara för att de eventuellt är EU-medborgare.
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Det kan inte uteslutas att det förekommer personer som är barn till beskickningsmedlemmar i ett EU/EES-land som har rätt till utbildning med stöd av andra
stycket 4 i den aktuella bestämmelsen, men inte andra stycket 3.
Nämnden föreslår att begreppsanvändningen ses över i det fortsatta
lagstiftningsarbetet.
Möjligheten att överklaga ett beslut gällande rätt till utbildning
Rätten till utbildning är en grundläggande rättighet. Utöver rätten till utbildning
bl.a. med stöd i EU-rätten (andra stycket 3) så är beslut om rätten till utbildning
enligt 29 kap 2 § skollagen enbart möjliga att överklaga om de kan prövas enligt
reglerna i 13 kap. kommunallagen (2017:725)
Personer som omfattas av 29 kap 2 § andra stycket skollagen är i de flesta fall inte
kommunmedborgare (de ska inte folkbokföras). Dessa har därför inte någon
möjlighet att överklaga ett beslut enligt 13 kap. kommunallagen, utan saknar helt
rättsmedel.
Överklagandenämnden vill därför avslutningsvis framföra att frågan om hur
beslut gällande rätten till utbildning kan överklagas i nuläget framstår som
otillfredsställande och bör ses över.
På Överklagandenämndens vägnar

Niklas Schiillerqvist
Yttrandet har beslutats av Niklas Schtillerqvist, ordförande i nämnden, samt
Magnus Ahammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Greger Bååt och Elisabeth
Fernell efter föredragning av juristen Nisse Rosenlund Hedman. Ersättarna Lars
Werner och Jonas Hedström samt kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även
varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

