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Abstract 
The social services have extensive responsibilities for children. According to the UN Con-

vention on the Rights of the Child, all children should be treated equally when it comes to 

basic needs such as food and housing. This essay examines the social services provided for 

children living in poverty. Subject to discussion is the situation for children who are EU-

citizens without right to prolongued residence and undocumented children residing in Swe-

den. 

 

The findings in this essay show that the possibilities for children who live in economic depri-

vation to get help varies between Swedish municipalities. European Union law does not 

require income support to be granted to European citizens without right to prolongued resi-

dence. Such a condition does not exist according to the Social Services Act, but there is, ho-

wever, a condition of residence. Still decisions involving children must be taken with regard 

to the child's best interests. Therefore, the conclusion of this essay is that undocumented 

children and children who are EU-citizens without right to prolongued residence should be 

viewed as residents in Sweden. Such an interpretation is compatible with both Swedish law 

and the UN Convention on the Rights of the Child.  

 

However, many municipalities do not grant income support to these children. Due to the risk 

of not getting their basic needs met, the social services may need to dispose them for care 

under the Care of Young Persons Act. This solution is unclear though, as this raises questions 

regarding jurisdictional issues. Additionally it may seem controversial that children, who have 

not been offered help on a voluntarily basis, could be subject to compulsory care. It is also 

unclear whether it can be considered proportional according to the European Convention on 

Human Rights. Furthermore, it is not consistent with the purpose of the law. It is unacceptable 

that children are treated differently depending on their legal status. Therefore, the problem 

should be addressed at a legislative level.  
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Förord 
När jag började läsa juridik hösten 2012 hade jag inte någon närmare tanke på vad mitt dröm-

jobb skulle kunna vara. Jag har dock alltid uppskattat att arbeta med människor och jag tror 

att det var det i kombination med mönstret av ekonomer i familjen som gjorde att jag valde 

juridik. Jag måste emellertid säga att första halvan av programmet kändes som en lång start-

sträcka till de ämnen som jag egentligen är intresserad av. Med ett genuint intresse för såväl 

mänskliga rättigheter som feminism kunde ett uppsatsämne som kombinerar både barn- och 

migrationsrätt inte ha känts bättre.  

 

4.5 år, 9 terminer och 21 kurser senare, inkluderat den här uppsatsen, vill jag rikta några sär-

skilda tack till personer som har hjälpt mig på vägen. Först ut vill jag tacka min handledare 

Louise Dane. Inte bara för att ha väglett och stöttat mig genom hela uppsatsarbetet utan också 

för att öppnat mina ögon för området migrationsrätt. Jag kommer alltid att minnas hennes 

föreläsning på förvaltningsrätten under termin 6 som den bästa under hela utbildningen. Jag 

vill därutöver tacka mina bästa vänner Moa Jedestav och Hugo Leifman för att ni råkade 

hamna i min grupp under juridisk introduktionskurs. Tänk att vi till och med i tentaperioder 

har stått ut med varandra och skrattat tills vi gråtit. Slutligen vill jag tacka min mormor som 

med en outtröttlig energi har läst alla arbeten jag någonsin har skrivit, från läxor på lågstadiet 

till examensarbetet på juristprogrammet. Tack mormor.   
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Centrala begrepp 

Fattigdom 
Fattigdom kan mätas på olika sätt samt delas in i olika grader. I den här uppsatsen kommer 

begreppet fattigdom att användas som definition på när ett barns mest grundläggande behov 

inte tillgodoses. Med grundläggande behov avses exempelvis rätt till överlevnad och utveckl-

ing, mat på bordet, tak över huvudet, hälsa och skolgång.1 Begreppet ekonomisk utsatthet 

kommer i framställningen att användas synonymt med begreppet fattigdom. 

Utsatta EU-medborgare 
Med utsatta EU-medborgare åsyftas individer som är medborgare i ett annat EU-land, och 

som befinner sig i Sverige utan att uppfylla kraven för förlängd uppehållsrätt.2 Avsaknad av 

förlängd uppehållsrätt innebär begränsade möjligheter att få tillgång till den svenska välfär-

den.3 I den här uppsatsen avses med utsatta EU-medborgare personer som är minderåriga. 

Papperslösa 
Ordet papperslös används för att beteckna individer som är i Sverige men som saknar tillstånd 

för sin vistelse. Det är ett vidare begrepp än utsatta EU-medborgare då ordet papperslös, föru-

tom utsatta EU-medborgare, omfattar individer som är tredjelandsmedborgare. 

Rättslig status  
Begreppet rättslig status avser under vilka premisser en person befinner sig i Sverige, till ex-

empel om hen har eller inte har medborgarskap, uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Att vara 

papperslös eller utsatt EU-medborgare är en form av rättslig status. 

Tillstånd  
Ordet tillstånd används i uppsatsen som beteckning på en persons rätt att vistas i ett land. Med 

tillstånd avses såväl uppehållsrätt och uppehållstillstånd som medborgarskap. Avsaknad av 

tillstånd innebär således att någon sådan rätt inte finns. 

                                                
1 UNICEF, Faktablad om fattigdom, https://unicef.se/fakta/fattigdom. 
2 Begreppet används på samma sätt i SOU 2016:6. 
3 Det finns olika former av uppehållsrätt men framställningen kommer att fokusera på de individer som befinner 
sig i Sverige men som inte uppfyller kraven för förlängd uppehållsrätt. Närmare om innebörden av detta begrepp 
ges i avsnitt 3.4. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2013 levde 234 000 barn i fattigdom i Sverige. Det visar Rädda Barnens årsrapport från 

2015. Rapporten visar vidare att klasskillnaderna mellan olika grupper är stora och att barn 

med ensamstående föräldrar eller föräldrar med utländsk bakgrund löper störst risk att drabbas 

av fattigdom.4 Därtill har antalet papperslösa barn samt barn som är utsatta EU-medborgare 

ökat drastiskt de senare åren.5 Människor flyr till Sverige på grund av krig och förtryck men 

tar sig också hit för att tigga för sin försörjning. De barn som följer med riskerar, på grund av 

den ekonomiska utsattheten, att fara illa.6 

 

Sverige ses i flera avseenden som ett föredöme vad gäller utveckling, välfärd och välstånd. 

Tillträdet till EU har medfört en rad rättigheter, bland annat i form av principen om icke-

diskriminering. Därtill gäller Europakonventionen som svensk lag.7 En politisk vilja finns 

även om att barnkonventionen ska bli svensk lag.8 Enligt artikel 2 i barnkonventionen är alla 

barn lika mycket värda och har samma rättigheter. Att Sverige har ett ansvar för minderåriga 

följer också av att de kommunala socialnämnderna samt dess förvaltning socialtjänsten ska 

säkerställa att barn växer upp under trygga förhållanden.9 

 

Mot bakgrund av detta uppstår frågan vilka åtgärder som kan och bör vidtas från socialnämn-

dens sida för att skydda de barn som lever i fattigdom i Sverige. Ansvaret blir mer svårtydbart 

för barn med oklar rättslig status. I första hand aktualiseras socialnämndens insatser genom 

ekonomiskt bistånd. Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. 1 § SoL och kan sökas av 

                                                
4 Rädda Barnen, Årsrapport: Barnfattigdom i Sverige, 2015, s. 8. Se även Österberg, Majoriteten av fattiga barn 
har utländsk bakgrund, http://www.dagensarena.se/innehall/majoriteten-av-fattiga-barn-har-utlandsk-bakgrund/. 
5 Rädda Barnen, Årsrapport: Barnfattigdom i Sverige, 2015, s. 6. 
6  Enligt Migrationsinfo, forskning och statistik om integration och migration i Sverige, 
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/, var det ungefärliga antalet papperslösa i Sverige år 
2010 mellan 10 000 och 35 000. Av dessa var cirka 3000 barn. Exakt hur många utsatta EU-medborgare som 
befinner sig i Sverige är oklart, men i SOU 2016:6 anges att det i november 2015 var cirka 4700 individer. Av 
dessa var cirka 70-100 barn.  
7 Lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
8 SOU 2016:19, s. 19 och s. 349. 
9 Begreppen socialnämnden respektive socialtjänsten kommer att användas parallellt i framställningen. Nämn-
den är det beslutande och ansvariga organet men i praktiken är beslut i enskilda ärenden delegerade till handläg-
gare i socialtjänsten, till exempel beslut om försörjningsstöd. Vissa frågor kan dock bara socialnämnden besluta 
om, exempelvis att ansöka om LVU.  
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den som inte kan försörja sig på annat sätt. Socialnämndens yttersta ansvar för barn som ris-

kerar att fara illa aktualiseras genom tvångsomhändertaganden enligt LVU. Relevant för den 

här framställningen är de så kallade miljöfallen i lagens 2 §, som avser situationer då den 

unge far illa i hemmet. Att barn som lever i fattigdom riskerar att fara illa kan tyckas ostridigt, 

men för att ett tvångsomhändertagande ska kunna vidtas krävs att fattigdom anses falla inom 

de ramar som har uppställts för när omhändertagande får ske.  

 

Barns rättigheter har blivit en allt mer aktuell fråga såväl internationellt som nationellt. Sam-

tidigt kan konstateras att det är oklart vad socialnämnden har för skyldigheter och möjligheter 

att hjälpa barn i fattigdom, både enligt SoL och LVU. Enligt barnkonventionen ska alla barn 

likabehandlas, men överensstämmer det med realiteten? Har socialnämnden olika möjligheter 

att ingripa baserat på faktorer som barnets rättsliga status? Vad har socialnämnden för förut-

sättningar att tvångsomhänderta ett barn på grund av fattigdom?  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera socialnämndens skyldigheter och 

möjligheter att hjälpa barn som lever i fattigdom i Sverige. Ett delsyfte är att utreda om och 

hur detta ansvar varierar beroende på barnets rättsliga status. Ytterligare ett delsyfte är att 

utreda och analysera socialnämndens möjligheter att omhänderta barn enligt LVU med fattig-

dom som grund.  

 

Uppsatsen bygger på följande frågeställningar: 

1. Hur ser socialnämndens övergripande ansvar ut för barn som lever i fattigdom, utifrån 

såväl internationell rätt och EU-rätt som nationell rätt?  

2. Påverkas ansvaret att bevilja försörjningsstöd av vad barnet har för rättslig status?  

3. Vilka är de materiella och formella förutsättningarna för ett tvångsomhändertagande? 

4. Kan fattigdom anses utgöra grund för tvångsomhändertagande? 

1.3 Metod och material  

1.3.1 Den rättsdogmatiska metodens innebörd  

Uppsatsen kommer att utgå från en rättsdogmatisk metod. Syftet med rättsdogmatiken är att 

fastställa gällande rätt, vilket görs inom ramen för rättskällorna.10 Dessa är hierarkiskt ord-

                                                
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 43. 
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nade och består av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Genom att tolka och tillämpa rättskäl-

lorna kan gällande rätt fastställas och analyseras.11 Att den rättsdogmatiska metoden har de 

traditionella rättskällorna i fokus utesluter dock inte att andra kunskapskällor används som 

komplement, så länge de värderas kritiskt.12 De traditionella rättskällorna har en redan förut-

bestämd relevans och tillmäts högre autenticitet, varför de har en högre rättslig status. Vid 

värderingen av andra kunskapskällor måste därför källans tillförlitlighet beaktas, med vilket 

avses dels källans härkomst och dels att den används på ett korrekt sätt.13 

 

Även om utgångspunkten för rättsdogmatiken är fastställandet av gällande rätt består det 

rättsdogmatiska arbetet också av analytiska inslag. Det råder förvisso delade meningar om 

detta inom doktrinen, men förevarande uppsats anlägger denna utgångspunkt.14 En jämförelse 

kan göras med den praktiska juristen, vars arbete går ut på att finna gällande rätt i det enskilda 

fallet. Rättsdogmatikern har ett mer abstrakt syfte vilket inkluderar ett kritiskt förhållningssätt 

i allt hen gör. Jareborg beskriver rättsdogmatiken som en rekonstruktion av rättssystem. Ut-

gångspunkten är att utifrån rättskällorna finna svar på konkreta problemformuleringar. Det 

utgör dock varken hinder för att vara kritisk till de svar som utrönas eller hinder för att finna 

bättre lösningar. Förutsättningen är dock att kritiken eller de alternativa lösningarna stöds av 

relevant och underbyggd argumentation.15 

1.3.2 Material och tillvägagångssätt 

De svenska rättskällorna med störst relevans i denna uppsats är SoL, FB, LVU, förarbeten och 

juridisk doktrin. Doktrin kan kort sägas beskriva och väga samman övriga rättskällor.16 För-

fattaren är ofta ledande inom ämnet, vilket indikerar särskild kvalitet av innehållet. Samtidigt 

kan försiktighet behöva vidtas då det finns risk för viss subjektivitet.17 I förevarande fram-

ställning får doktrinen särskild betydelse som komplettering av övriga rättskällor, som inte 

alltid ger ett klart svar. Förarbeten fyller en särskild funktion vid tolkning av lagars innebörd. 

En proposition är mer auktoritativ än en SOU, då den kommer senare i lagstiftningsprocessen. 
                                                
11 Den gemensamma beteckningen för vilka rättskällorna är, hur de förhåller sig till varandra samt hur de tolkas 
brukar kallas för rättskälleläran. Se till exempel Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric & Zam-
bouni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 21. 
12 Observeras bör att även de traditionella rättskällorna bör analyseras kritiskt men att det är av särskilt betydelse 
vid användandet av icke-traditionella kunskapskällor. 
13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 34 f. 
14 Sandgren har till exempel en något annorlunda uppfattning, då han menar att den rättsdogmatiska metoden 
endast syftar till att fastställa gällande rätt men att en analytisk metod kan användas därutöver. Se Sandgren, 
Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 44. 
15 Jareborg i SvJT 2004 s. 4. 
16 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 44. 
17 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 36. 
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I uppsatsen presenteras bland annat propositionen ”Strategi för att förverkliga FN:s konvent-

ion om barnets rättigheter i Sverige”.18 Samtidigt är en SOU ofta betydligt mer innehållsrik, 

och kan således fylla en viktig funktion som kunskapskälla. Dessutom kan betänkanden vara 

intressanta i förhållande till de analyser som görs av gällande rätt och de eventuella brister 

som kan tänkas uppkomma. Därför presenteras bland annat det betänkande som föranledde 

ovanstående proposition, ”Barnets bästa i främsta rummet”.19 Med anledning av det förslag 

som finns om att barnkonventionen ska bli svensk lag, kommer även betänkandet ”Barnkon-

ventionen blir svensk lag”20 att behandlas, då det kan få betydelse för rättsväsendets möjlig-

heter att tillvarata barns rättigheter om lagen går igenom. Vidare kommer betänkandet ”Barns 

och ungas rätt till tvångsvård” att presenteras.21 Betänkandet får betydelse för socialnämndens 

förutsättningar att tvångsomhänderta barn som är utsatta EU-medborgare. Därtill kommer 

utredningen från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, som utsågs av rege-

ringen 2015, att behandlas.22 

 

I de traditionella rättskällorna inbegrips unionsrättsligt material eftersom Sverige är med i 

EU.23 Förevarande framställning påverkas särskilt av EU-rätten i och med att regelverket för 

socialt stöd och ingripanden ser olika ut för svenska medborgare och icke-medborgare. Därför 

kommer EU-rättsliga källor att behandlas då det får betydelse för de barn som är utsatta EU-

medborgare och som befinner sig i Sverige. EU-rätten behandlas bland annat i form av rörlig-

hetsdirektivet,24 rättighetsstadgan25 och Bryssel II-förordningen.26  

 

Förutom de traditionella rättskällorna, och med anledning av att svensk rättspraxis på området 

är begränsad, kommer uppsatsen till stor del att grundas på icke-sedvanliga källor såsom 

                                                
18 Prop. 1997/98:182. 
19 SOU 1997:116. 
20 SOU 2016:19. 
21 SOU 2015:71. 
22 SOU 2016:6. 
23 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 43. 
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av 
förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG. 
25 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT, C 83/389, 30.3.2010.  
26 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förord-
ning (EG) nr 1347/2000. 
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myndighetspublikationer och organisationsrapporter.27 De myndigheter och organisationer 

som står bakom de olika publikationerna har sakkunskap inom det området som de är ansva-

riga för. Även om publikationerna saknar prejudikatvärde kan de därför användas som väg-

ledning vid tolkning av de primära rättskällorna. Vidare kommer arbetet att behandla ett antal 

JO-avgöranden då JO har som arbetsuppgift att granska myndigheternas arbete. Inte heller 

JO-beslut utgör dock någon traditionell rättskälla men dess avgöranden tillmäts stor betydelse 

inom förvaltningsrätten.28 Därtill kommer underrättspraxis att behandlas när en rättsfråga inte 

har avgjorts i högsta instans. Bland annat kommer ett antal rättsfall från både kammarrätt och 

förvaltningsrätt att presenteras avseende frågan om socialnämndens formella förutsättningar 

för ett omhändertagande enligt LVU. Underrättsavgöranden har formellt sett inte någon pre-

judicerande verkan, men kan vara av betydelse då de visar hur rätten tillämpas.  

 

Förutom svenska och unionsrättsliga källor har även internationella överenskommelser bety-

delse. En internationell överenskommelse, eller traktat som det också kallas, utgör en folkrätt-

slig källa.29 De traktat som används i uppsatsen är barnkonventionen och Europakonvention-

en. Som tidigare nämnts gäller Europakonventionen som lag i Sverige. Av Sverige antogs 

barnkonventionen 1990, men den gäller ännu inte som svensk lag.30 Till dess är konventionen 

inte direkt tillämplig i svensk rätt. I och med ratificeringen är Sverige emellertid folkrättsligt 

förpliktad att följa barnkonventionen, vilket innebär att den nationella lagstiftningen ska över-

ensstämma med barnkonventionens bestämmelser.31  

 

Vid tolkning av traktat aktualiseras Wienkonventionen om traktaträtten.32 En stat som tillträtt 

ett traktat får inte agera på sätt som står i strid med dess syfte och ändamål. Nationell rätt kan 

vidare inte åberopas i syfte att undandra sig förpliktelserna enligt konventionen.33 Det är 

skillnad på traktater som tolkas av domstolar respektive traktater som tolkas av expertkom-

mittéer för endast domstolarnas tolkningar blir rättsligt bindande för konventionsstaterna.34 

En betydelsefull distinktion råder därmed mellan Europakonventionen och barnkonventionen, 

                                                
27 Till exempel kommer rapporten om utsatta EU-medborgares rättigheter som framtogs 2015 av Barnrättscent-
rum och Unicef Sverige att behandlas. Se Barnrättscentrum & Unicef, Vilka rättigheter har barn som är EU-
medborgare och lever i utsatthet i Sverige?, 2015. 
28 Wahlgren, Warnling-Nerep & Wrange, Juridisk skrivguide, 2014, s. 83.  
29 Jfr artikel 38, stadgan för den Internationella domstolen, SÖ 1946:1.  
30 Förslag finns dock på området om att så ska ske, SOU 2016:19. 
31 Ewerlöf, Sverne & Singer, Barnets bästa – om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 187. 
32 SÖ 1975:1, tolkning sker i enlighet med artiklarna 31-33. Konventionen ratificerades av Sverige 1974. 
33 Jfr artikel 18 och 19 Wienkonventionen om traktaträtten. 
34 Ehrenkrona i SvJT 2015 s. 785. 
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då endast den förstnämnda traktaten är knuten till en domstol.35 Barnkonventionens artiklar 

tolkas istället av FN-kommittén för barnens rättigheter, även kallad barnrättskommittén. Barn-

rättskommittén granskar kontinuerligt att barnkonventionen följs av konventionsstaterna.36 

Resultatet publiceras i form av så kallade sammanfattande slutsatser. Vidare publicerar barn-

rättskommittén allmänna kommentarer som ger vägledning om hur artiklarna i konventionen 

ska tolkas.37 Fråga uppstår vilken vikt som kan tillmätas dessa skrifter. De ryms inte inom 

några av folkrättens primära källor, då de inte står angivna i artikel 38 i stadgan för den Inter-

nationella domstolen.38 De torde heller inte självklart utgöra något av de primära tolknings-

medlen för tolkning av traktater.39 Skrifterna kan därmed inte etablera nya folkrättsliga regler 

utan endast beskriva redan existerande sådana. I den bemärkelsen kan deras betydelse jämfö-

ras med doktrin, som inte heller kan etablera nya regler men däremot ses som hjälpmedel vid 

tolkningen av redan befintliga.40 Kommittén har stor sakkunskap, varför dess skrifter tjänar 

som bra och vägledande kunskapskällor.41 I vart fall står klart att skrifterna påverkar det 

skydd som konventionen är tänkt att ge.42  

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avser att utreda socialnämndens ansvar för barn som lever i fattigdom i Sverige. 

Utgångspunkten i framställningen kommer att vara dels vad som kan göras på frivillig basis 

inom ramen för SoL men också huruvida tvångsomhändertaganden enligt LVU kan ske med 

fattigdom som grund. Vad gäller den frivilliga sociala stöd- och omsorgen kommer avgräns-

ning att göras till försörjningsstöd, då det är den stödformen som främst aktualiseras för eko-

nomiskt utsatta personer. Övriga former av bidrag såsom socialförsäkring och barnbidrag lik-

som rätt till skola och sjukvård kommer således inte att beröras annat än som jämförande ex-

empel.  

 

                                                
35 Enligt artikel 32 Europakonventionen har Europadomstolen mandat att tolka konventionens artiklar.  
36 Jfr artikel 45 (d) barnkonventionen.  
37 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, Committee of the rights of the child, moni-
toring children’s rights, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx. 
38 Jfr punkterna a-d i artikel 38.1 i stadgan för den Internationella domstolen. De utgör inte internationella över-
enskommelser eller internationell sedvänja. Inte heller är de sådana allmänna erkända rättsgrundsatser eller rätts-
liga avgöranden som anges i artikeln. 
39 Jfr artikel 31-32 Wienkonventionen för traktattolkning. Varken kommentarerna eller de sammanfattande slut-
satserna har skrivits vid barnkonventionens ingående, varför de inte kan betraktas som sådana överenskommelser 
som anges i artikel 31.2 a-b. Vidare torde de svårligen kunna betraktas som en sådan efterföljande överenskom-
melse mellan alla parterna i konventionerna eller som uttryck för en sådan överenskommelse, artikel 31.3 a-b.  
40 Jfr artikel 38 i stadgan för den Internationella domstolen. 
41 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonvention, s. 9 f. 
42 McCall-Smith i Scottish Centre for International Law Working Paper Series, 2015, s. 5 f. 
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Vad gäller tvångsvården är det 2 § LVU som är relevant för framställningen. Utgångspunkten 

kommer att vara brister i omsorgen, då det är den form av missförhållande som får relevans i 

situationer som rör fattigdom. Annat förhållande i hemmet, fysisk och psykisk misshandel 

samt otillbörligt utnyttjande, som utgör övriga grunder i 2 §, kommer inte att beröras. Inte 

heller omhändertaganden enligt 3 § LVU, som grundar sig på barnets eget beteende, kommer 

att behandlas i sak.  

 

Den internationella rätten som berörs i uppsatsen fokuserar på barnkonventionen och Europa-

konventionen, vilket följer naturligt av att det är barn som åldersgrupp som granskas samt att 

Europakonventionen är lag i Sverige. Principen om barnets bästa, barnkonventionens artikel 

3, utgör en av konventionens huvudprinciper och ska i synnerhet läsas tillsammans med arti-

kel 12, barnets rätt att komma till tals.43 Artikel 12 har dock mindre betydelse för den här 

framställningen, vars utgångspunkt är situationen för barn som lever i fattigdom. Rätten att 

komma till tals kommer därför inte att beröras närmare. Vad gäller det EU-rättsliga regelver-

ket kommer uppsatsen att fokusera på principen om likabehandling samt Bryssel II-

förordningen. Det är dessa delar som får störst betydelse för socialnämndens skyldigheter och 

möjligheter att ingripa med försörjningsstöd respektive tvångsvård till ekonomiskt utsatta 

personer. Haagkonventionen44 kommer i och med detta inte att beröras då den ska tillämpas 

sekundärt i förhållande till Bryssel II-förordningen.45 

1.5 Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer tre kapitel där socialnämndens övergripande ansvar för barn 

som lever i fattigdom behandlas. I det första av dessa tre kapitel görs en genomgång av soci-

alnämndens ansvar enligt internationell rätt. Fokus ligger i denna del på barnkonventionen 

och Europakonventionen. Därefter följer ett EU-rättsligt avsnitt, med fokus på regelverket för 

socialt bistånd enligt rörlighetsdirektivet och likabehandlingsprincipen. I och med att såväl 

internationell rätt som EU-rätt ska styra den nationella rätten är det en fördel att behandla 

dessa delar först. I den efterföljande nationella delen behandlas socialnämndens ansvar för 

barn som lever i fattigdom utifrån bestämmelserna i FB, SoL och LVU, där den första delen 

fokuserar på rätten till försörjningsstöd och den andra delen förutsättningarna för omhänder-

                                                
43 Samtliga artiklar i barnkonventionen ska förvisso läsas med varandra men artikel 3 ska i synnerhet läsas till-
sammans med artikel 12. 
44 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om 
föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. 
45 SOU 2005:111 s. 142.  
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taganden enligt LVU. I kapitel 5 görs en utredning av om fattigdom kan utgöra grund för 

tvångsomhändertaganden enligt LVU. Utredningen görs mot bakgrund av både internationell 

rätt, EU-rätt och nationell rätt. I kapitel 6 som är det avslutande kapitlet görs en sammanfatt-

ning av uppsatsen.  

2. Socialnämndens ansvar enligt internationell rätt 

2.1 Introduktion 
Mänskliga rättigheter är universella och kan kort beskrivas som statliga förpliktelser gentemot 

individen i form av grundläggande rättigheter. För att rättigheterna ska ge ett effektivt skydd 

mot olika kränkningar krävs att de anpassas efter olika grupper. Barn behöver särskilt skydd 

och utgör en egen grupp. Nedan följer en redogörelse för socialnämndens ansvar för barn som 

lever i fattigdom utifrån barnkonventionen och Europakonventionen.  

2.2 Barnkonventionen  

2.2.1 Kontext 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och är unik i den bemärkelsen 

att den riktar in sig på barn. Konventionen är en rättighetskatalog och genomsyras av ett barn-

perspektiv, där barn ses som individer med egna rättigheter. Den har därmed betydelse för 

utvecklingen av barns rättigheter i samhället. 46  Särskilt konventionens rätt till icke-

diskriminering och barns rätt till utveckling är av relevans då dessa rättigheter ger viss indi-

kation angående vilka levnadsförhållanden som barn har rätt att växa upp i. Principen om bar-

nets bästa ska beaktas i alla situationer som rör barn och får också betydelse. 

2.2.2 Principen om icke-diskriminering 

2.2.2.1 Diskrimineringsbegreppet  

Principen om icke-diskriminering, även kallad principen om likabehandling, regleras i artikel 

2 i barnkonventionen och utgör en av dess fyra grundpelare.47 Artikel 2 reglerar ett förbud 

mot diskriminering för varje barn som befinner sig inom en medlemsstats jurisdiktion vad 

gäller tillförsäkrandet av de rättigheter som anges i konventionen. Vidare ska konventionssta-

terna vidta de åtgärder som krävs för att skydda barnet från diskriminering. I de situationer 

                                                
46 Melin, Barnkonventionen i svensk rätt, principer och regler i urval, 2004, s. 11. 
47 Tillsammans med artikel 3, 6 och 12. Se Melin, Barnkonventionen i svensk rätt, principer och regler i urval, 
2004, s. 10.  
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som den här framställningen berör är det för Sveriges del framförallt socialtjänsten som 

åläggs ansvaret att se till att principen om icke-diskriminering följs.  

 

Vad som avses med diskriminering anges inte i barnkonventionen. Abrahamson, folkrättsju-

rist, tar upp begreppet i boken ”Article 2, The Right of Non-Discrimination”.48 Han menar att 

principen om icke-diskriminering inte bara är en statlig skyldighet utan även en rättighet som 

tillfaller varje barn inom en medlemsstats jurisdiktion. För att det ska vara fråga om diskrimi-

nering enligt artikel 2.1, ska en särbehandling ha skett på grundval av någon av konventionens 

rättigheter. Därmed menar han att artikel 2 är en så kallad ”umbrella right” som hänger ihop 

med övriga rättigheter i konventionen.49 Enligt artikel 2.2 ska staten dock skydda barnet från 

alla former av diskriminering. Det är dock inte differentieringen i sig som är förbjuden utan 

själva skadan som orsakas.50  

 

FN:s barnrättskommitté har lyft begreppet icke-diskriminering som en grundläggande princip. 

Någon allmän kommentar till artikel 2 har inte publicerats, men däremot har principen tagits 

upp i samband med allmänna kommentarer gällande andra artiklar. 51  Vikten av icke-

diskriminering betonas till exempel i den allmänna kommentaren nr 7, om genomförandet av 

barns rättigheter under deras tidiga utveckling. Diskriminering kan förekomma i förhållande 

till små barn exempelvis genom bristande omvårdnad och sämre möjlighet till lek och ut-

veckling. Det kan också vara ett resultat av barnets försämrade tillgång till livsmedel.52 Av det 

förstås att ekonomisk utsatthet kan utgöra en riskfaktor för diskriminering.53 I den allmänna 

kommentaren nr 5, om allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets 

rättigheter, anges vidare att diskrimineringsförbudet inte förutsätter exakt likabehandling av 

alla barn. Tvärtom anges att särskilda åtgärder kan behövas för barn med sämre förutsättning-

ar,54 varför barn med sämre ekonomiska förutsättningar bör ha rätt till extra hjälp från social-

tjänstens sida.  

                                                
48 Abrahamson, Article 2 - The Right of Non-Discrimination, 2008. 
49 Abrahamson, Article 2 - The Right of Non-Discrimination, 2008, s. 7 
50 Abrahamson, Article 2 - The Right of Non-Discrimination, 2008, s. 23. 
51 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonvention, 2008, s. 35. 
52 CRC/C/GC/7, s. 6.  
53 Jfr ordalydelsen i artikel 2, där ”egendom” står angivet som diskrimineringsgrund. 
54 CRC/GC/2003/5, s. 5 f.  
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2.2.2.2. Ansvaret för barn som befinner sig utan tillstånd inom en medlemsstats jurisdiktion 

Relevant för förevarande framställning är vad principen om icke-diskriminering innebär för 

de barn som befinner sig utan tillstånd inom en medlemsstats jurisdiktion, och som många 

gånger lever i ekonomisk utsatthet. Frågan som inställer sig är om artikel 2 innebär ett statligt 

ansvar vad gäller samtliga rättigheter även för dessa barn, eller om vissa begränsningar kan 

göras. För att utreda frågan är barnrättskommitténs vägledande skrifter av betydelse, samt hur 

principen har tolkats i övriga sammanhang, till exempel av svenska staten. 

 

När FN:s barnrättskommitté granskade Sveriges första rapport, uttrycktes en oro för att 

svensk lagstiftning inte ger skydd mot alla former av diskriminering som avses i artikel 2 i 

barnkonventionen.55 Vid nästa granskning anmärkte kommittén på att efterlevnaden av barn-

konventionen ser olika ut mellan kommunerna, vilket innebär en risk för att barn behandlas 

olika beroende på var de bor.56 I samband med detta rekommenderades åtgärder för att för-

bättra tillgången till det sociala skyddsnätet.57 Kommittén betonade i det avseendet särskilt 

situationen för barn som vistas i landet utan tillstånd.58 De sammanfattande slutsatser som 

därefter har framförts av FN:s barnrättskommitté innefattar mer eller mindre samma kritik.59 I 

de senaste sammanfattande slutsatserna från 2015 anförde kommittén att Sverige förvisso 

kommit långt i arbetet för icke-diskriminering men att större ansträngning fortfarande krävs 

från staten för det stora antalet barn som lever i fattigdom i Sverige.60 I den granskning som 

FN:s barnrättskommitté gjorde av Norge 1994 gav kommittén beröm till norska staten för att 

barn som hade sökt asyl, och sedan kvarstannat i landet trots avslag, ändå hade erhållit rätt till 

sjukvård och utbildning. Detta trots att det inte fanns någon skyldighet enligt norsk lag. 

Kommittén anförde att sådana rättigheter borde tillhandahållas alla barn enligt artiklarna 2 

och 3 i barnkonventionen.61 I efterföljande granskning anfördes därtill att norska staten borde 

överväga ändring i all lagstiftning för att bättre överensstämma med barnkonventionen, i syfte 

att ytterligare minska risken för diskriminering.62  

 

                                                
55 CRC/C/15/add.2, 1993, punkt 10.  
56 CRC/C/15/Add.101, 1999, punkt 7. 
57 CRC/C/15/Add.101, 1999, punkt 18. 
58 CRC/C/15/Add.101, 1999, punkt 11. 
59 Se bland annat CRC/C/15/Add.248, 2005, punkt 2 och CRC/C/SWE/CO/4, 2009, punkt 11, 17, 52 och 53. 
60 CRC/C/SWE/CO/5, 2015, p. 11, 15 och 47. 
61 CRC/C/15/Add.23, 1994, punkt 12. 
62 CRC/C/15/Add.126, 2000, punkt 20-21.  



 11 

Utifrån de granskningar som har genomförts av FN:s barnrättskommitté genom åren kan kon-

stateras att kommittén inte accepterar att medlemsstaterna frånsäger sig ansvaret för de barn 

som befinner sig utan tillstånd inom jurisdiktionen. Som tidigare har nämnts är kommitténs 

skrifter inte bindande för konventionsstaterna. Vidare går det inte att bortse ifrån att kommit-

tén till viss del har en politisk roll, vilket i sig kan leda till en strävan att tolka konventionsbe-

stämmelserna extensivt till fördel för barnen.63 Svenska staten tillmäter emellertid såväl all-

männa kommentarer som sammanfattande slutsatser stor betydelse.64 Regeringen har vid flera 

tillfällen betonat att kommitténs skrifter ska tas på stort allvar och att de således har stark 

ställning som tolkningsunderlag.65 Därtill bör poängteras att ett papperslöst barn som fysiskt 

befinner sig i Sverige också befinner sig inom Sveriges jurisdiktion. Det aktualiserar en skyl-

dighet för staten och, i förekommande fall socialtjänsten, att tillgodose barnets mänskliga rät-

tigheter. Vidare har Socialstyrelsen i en rapport från 2016 framhållit att artikel 2 ska gälla för 

alla barn inom landets gränser, vilket inkluderar tillståndslösa och barn till migrerande arbe-

tare.66 Även om inte heller Socialstyrelsens rapport är bindande är den bra som tolkningsun-

derlag. En sådan tolkning förstärks av att förarbetena till barnkonventionen framhåller att 

varje barn ska ha rätt till social trygghet samt rätt att utvecklas i hälsa. Hen ska ha rätt till 

sjukvård, adekvat näring och någonstans att bo. Vidare anges att barnet ska ha rätt att växa 

upp i ekonomisk trygghet.67 Med hänsyn till konventionens internationella karaktär kan där-

med hävdas att någon distinktion mellan barn med tillstånd respektive barn utan tillstånd inte 

borde göras. Det finns emellertid andra uppfattningar. 

 

I Belgiens reservation gentemot barnkonventionen har anförts att det enligt det belgiska rätts-

systemet inte per automatik kan räknas som diskriminering om inte utlänningar ges samma 

rättigheter som de egna medborgarna. Belgien menade att diskriminering aktualiseras först 

vid godtyckliga ageranden från staten. Att göra viss skillnad på medborgare respektive icke-

medborgare bedömdes som godtagbart om det rörde sig om beslut som har fattats på objektiva 

och rimliga grunder. Vid utarbetandet av barnkonventionen diskuterades huruvida skyldighet-

erna enligt artikel 2 skulle gälla alla barn i medlemsstaten eller endast de barn som befinner 

sig där med tillstånd. Rätt tidigt konstaterades att artikeln i vart fall gäller barn med tillstånd 

                                                
63 Ehrenkrona i SvJT 2015, s. 786. 
64 SOU 2016:19. 
65 Se till exempel skr. 2013/14:91, s. 10 f. 
66 Socialstyrelsen, Utreda barn och unga, 2016, s. 20. Jfr även CRC/C/GC/6, 2005, s. punkt 18.  
67 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on 
the Rights of the Child, 2007, s. 6.  
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att vistas i landet, men utan närmare redogörelse för vad som gäller för de tillståndslösa.68 

Efter Sveriges ratificering av barnkonventionen gjordes en utredning om ansvarets omfattning 

i betänkandet ”Barnets bästa i främsta rummet”.69 I denna drogs slutsatsen att det inte förelig-

ger någon explicit skyldighet för staten att tillförsäkra alla konventionens rättigheter till de 

barn som befinner sig i landet utan tillstånd, utan för dessa barn uttrycktes istället ett så kallat 

”nedtrappat ansvar”. Socialtjänsten har dock fortfarande ett ansvar för samtliga barn vad gäl-

ler rätten att få sina grundläggande behov tillgodosedda.70 I sammanhanget bör dock observe-

ras att Sverige aldrig offentligt har gett uttryck för någon reservation gentemot barnkonvent-

ionen. Enbart det faktum att idéer om ett så kallade ”nedtrappat ansvar” har framhållits i en 

granskning kan således inte tillmätas någon större betydelse, utan är precis som ovanstående 

källor av mer vägledande karaktär.71 

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att uppfattningarna skiljer sig åt gällande vilket an-

svar som artikel 2 anses innefatta. I och med avsaknaden av tydligt stöd i de traditionella 

rättskällorna, saknas det ett klart svar. Den svenska synen på FN:s barnrättskommittés skrifter 

är dock att de har starkt vägledande verkan, vilket talar för att kommitténs syn – att konvent-

ionens rättigheter ska gälla alla barn utan åtskillnad av rättslig status – är vad som gäller i 

Sverige. I enlighet med Abrahamsons resonemang om diskriminering i avsnitt 2.2.2.1 ovan 

kan vidare hävdas att det inte är differentieringen av barns nationalitet eller egendom som är 

huvudfrågan, utan snarare den påverkan differentieringen får för det enskilda barnet. Det får 

anses ostridigt att ett barn som inte får stöd trots att behovet av stöd från statens sida är närm-

ast akut riskerar att få sin hälsa och utveckling skadad. Med det sagt torde innebörden av arti-

kel 2 vara att staterna ansvarar för att de nödvändigaste rättigheterna gäller för alla barn, och 

att barnets rättsliga status i det avseendet saknar betydelse. Det innebär att även om artikel 2 

inte kan sägas gälla samtliga rättigheter, borde alla barn i vart fall ha rätt att få sina mest 

grundläggande behov tillgodosedda, något som även betonades i ovan nämnda betänkande. 

Sveriges socialtjänst torde således inte kunna frånsäga sig ansvaret för basala rättigheter 

                                                
68 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on 
the Rights of the Child, 2007, s. 321. 
69 SOU 1997:116 avsnitt 4.1. 
70 SOU 1997:116 avsnitt 4.1. 
71 Förutom de olika tolkningar som råder gällande artikel 2 bör ett resonemang av folkrättaren Noll belysas. Noll 
menar att barnkonventionens rättigheter i praktiken är oåtkomliga för en stor grupp barn. Oftast rör det sig om 
papperslösa barn som särskilt är i behov av stöd och hjälp. Noll förklarar det sagda med staternas territoriella 
suveränitet. De flesta länder verkar hålla med om att även tillståndslösa barn ska kunna få tillgång till mänskliga 
rättigheter. Vad de gör, däremot, är att förbehålla sig rätten att bestämma vilka som får uppehålla sig inom sta-
tens territorium. Se Noll i European Journal of Migration and Law, 2010, s. 244 ff. 
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såsom mat, hygien och tak över huvudet för barn som lever i fattigdom i Sverige, oavsett bar-

nets rättsliga status.72 

2.2.3 Principen om barnets bästa 

Barnets bästa regleras i artikel 3 i barnkonventionen och är både en rättslig målsättning och 

princip. Artikeln anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 

rör barn. I andra stycket anges att konventionsstaterna ansvarar för att barnet får det skydd 

och omvårdnad som krävs för dess välfärd med hänsyn tagen till det ansvar som tillfaller 

vårdnadshavaren. För den här framställningen inställer sig frågan hur barnets bästa förhåller 

sig till situationer då barn lever i fattigdom.  

 

Någon exakt definition av vad barnets bästa innebär går inte att finna utan principens inne-

börd beror på det enskilda fallet.73 I förarbetena till Sveriges godkännande av barnkonvent-

ionen angavs att en exakt definition skulle riskera att urvattna bestämmelsen, då den tillämpas 

inom vitt skilda rättsområden. Istället ska principen verka som en allmän riktlinje i lagstift-

ning och praxis.74 Eekelaar har beskrivit principen utifrån två perspektiv, ett objektivt och ett 

subjektivt. Det objektiva perspektivet baseras på forskning och relevant erfarenhet och foku-

serar på sådant som ett barn objektivt sett anses behöva. Det subjektiva perspektivet har sin 

utgångspunkt i barnets egen uppfattning, i den mån barnet inte påverkats för mycket av sin 

omgivning.75 Några exempel på behov som barn har, utifrån ett objektivt perspektiv, är att få 

leva och utvecklas i en miljö som tillgodoser barnets stimulans samt behov av omvårdnad och 

skydd.76  

 

I barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 14, om barnets rätt att få sitt bästa satt i 

främsta rummet, ges en närmare beskrivning av barnets bästa. I kommentaren anges att syftet 

med principen är att tillförsäkra att övriga artiklar i konventionen tillgodoses.77 Till exempel 

är det för barnets bästa av betydelse att rätten till utveckling och överlevnad i artikel 6 respek-

teras.78 Varje myndighetsbeslut som rör barn ska inkludera en tvåstegsprocedur där barnets 

                                                
72 Att mat hör till ett barns basbehov betonas även i Ewerlöf, Sverne & Singer, Barnets bästa – om föräldrars och 
samhällets ansvar, 2004, s. 188. 
73 Singer, Barnets bästa, om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s. 34. 
74 Ewerlöf, Sverne & Singer, Barnets bästa – om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 35. Se även Prop. 
1989/90:107 s. 31 ff. 
75 Eekelaar i International of Law and the Family, 1994, s. 5 f.  
76 SOU 1979:63 s. 56 f. Jfr även 6 kap. 1 § FB. 
77 CRC/C/GC/14, s. 4. 
78 För närmare redogörelse om artikel 6, se avsnitt 2.2.4. 
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bästa bedöms och fastställs.79 När FN:s barnrättskommitté granskade Sveriges första rapport, 

betonades exempelvis att om nedskärningar i statsbudgeten görs måste det ske med hänsyn 

tagen till barnets bästa.80 Vid bedömningen ska hänsyn tas till faktorer såsom barnets omsorg 

respektive skydd och säkerhet. Begreppet omsorg och skydd ska tolkas extensivt och inklude-

rar bland annat varje barns rätt att få sina grundläggande materiella och fysiska behov tillgo-

dosedda.81 

 

Att det inte är ett barns bästa att befinna sig i en situation där hen inte får sina grundläggande 

behov tillgodosedda är inte särskilt kontroversiellt. I och med det aktualiseras frågan om bar-

nets bästa ska vara utslagsgivande i socialtjänstens bedömningar, till exempel avseende för-

sörjningsstöd. Den svenska översättningen av barnkonventionen anger att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet. Ordalydelsen kan uppfattas som att barnets bästa ska vara ensamt 

avgörande vid beslut rörande barn. Så är emellertid inte fallet. I konventionens originaltext i 

dess engelska lydelse anges att barnets bästa ska vara ”a primary consideration”.82 Det inne-

bär att principen ska vara ett primärt intresse men att det inte utesluter att andra intressen kan 

väga tyngre.83 Den implementering av barnets bästa som bland annat regleras i 1 kap. 2 § SoL 

anger att barnets bästa ska beaktas vid alla socialtjänstens åtgärder som rör barn.84 I samman-

hanget bör även observeras att resonemang kring barnets bästa endast kan göras inom ramen 

för gällande rätt, vilket innebär att principen om barnets bästa inte kan användas för att från-

träda exempelvis lagbestämmelser. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att socialtjänsten särskilt bör uppmärksamma barn som 

lever i fattigdom då de löper risk att inte få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodo-

sedda. Även om det inte betyder att barnets bästa nödvändigtvis måste vara utslagsgivande i 

varje beslut, ska barnets bästa alltid bedömas och fastställas. Om gällande rätt ger utrymme 

för olika tolkningsmöjligheter bör det alternativ som är mest förenligt med barnets bästa väl-

jas. Huruvida regelverket om försörjningsstöd i SoL ger utrymme för en bedömning utifrån 

barnets bästa redogörs för i avsnitt 4.4. 

                                                
79 CRC/C/GC/14, s. 13. 
80 CRC/C/15/add.2, 1993, punkt 10. 
81 CRC/C/GC/14, s. 13, 16 och 19. 
82 Convention of the Rights of the Child, 1989, article 3.1.  
83 Det betonades också i propositionen om godkännande av konventionen om barnets rättigheter. Se prop. 
1989/90:107 s. 32. 
84 Observeras bör att begreppet ”åtgärd” inkluderar underlåtenhet att agera när barn far illa. Se CRC/C/GC/14, s. 
8. För mer information om SoL och dess bestämmelser, se avsnitt 4. 
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2.2.4 Rätten till utveckling och ansvaret för att tillgodose denna rätt 

Artikel 6 i barnkonventionen utgör, precis som de nyss presenterade artiklarna 2 och 3, en av 

konventionens grundpelare. Första stycket i artikel 6 stadgar en rätt till liv.85 Det är en absolut 

rättighet och den får därmed inte åsidosättas. För den här framställningen är emellertid arti-

kelns andra stycke av större relevans. Där anges att konventionsstaterna till det yttersta av sin 

förmåga ska säkerställa barns överlevnad och utveckling. Rätten till utveckling ska genomfö-

ras utifrån ett så kallat holistiskt perspektiv, vilket innebär att hela barnkonventionen ska läsas 

som en enhet för att rätten till utveckling ska kunna förstås och tillgodoses fullt ut.86 Konkre-

tiseringen av innebörden av artikel 6 sker bland annat i artikel 27, vilken stadgar rätten till en 

skälig levnadsstandard.  

 

Vad som menas med skälig levnadsstandard får dock anses oklart, då alla barn är olika indivi-

der med skilda förutsättningar. Enligt första stycket i artikel 27 avses alla aspekter av utveckl-

ing, såväl fysisk och psykisk som social, andlig och moralisk. I tredje stycket anges att barnet 

vid behov ska tillhandahållas materiellt bistånd, särskilt vad gäller mat, kläder och bostad. I 

artikel 24 framhålls barns behov av hygien, god miljö och rent dricksvatten. Av det förstås att 

en skälig levnadsstandard i vart fall torde innefatta en rätt att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda (jämför med ovan fört resonemang om artikel 2 i avsnitt 2.2.2).87  

 

Rätten till utveckling kan således sägas innefatta en rätt till skäliga levnadsvillkor. Frågan 

som kvarstår är vem som har ansvaret för att denna rätt tillgodoses. Huvudansvaret för barnets 

levnadsvillkor tillfaller vårdnadshavarna, artikel 27.2 i barnkonventionen.88 Ett förbehåll ges 

dock i samma stycke om att ansvaret gäller inom ramen för föräldrarnas ekonomiska förut-

sättningar. I de fall föräldrarna saknar förmåga att tillgodose barnets behov, exempelvis på 

grund av ekonomisk utsatthet, ska konventionsstaten bistå föräldrarna. Till skillnad från rätten 

till liv är rätten till utveckling emellertid en ekonomisk och social rättighet som kan begränsas 

till viss del.89 För sådana rättigheter aktualiseras artikel 4 i barnkonventionen som anger att 

                                                
85 Principen återfinns även i artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, GA Resolution 
217 A (III), 1948 samt artikel 6 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, SÖ 
1971:42. 
86 CRC/C/GC/7, s. 6. 
87 Liknande rättigheter går att finna i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter som ratificerades av Sverige 1974. Konventionen syftar till att tillförsäkra invånarna i medlemsstater-
na en skälig levnadsstandard, vilket inkluderar grundläggande behov såsom mat, vatten, sjukvård och boende. 
Konventionen är dock inte fokus i förevarande uppsats. 
88 Att vårdnadshavarna har huvudansvaret återspeglas även i artiklarna 3.2, 5 och 18 i barnkonventionen. 
89 Jfr CRC/GC/2003/5, s. 4. 
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konventionsstaterna ska vidta åtgärder till det yttersta av sina resurser.90 Vid utarbetandet av 

barnkonventionen har angivits att ordalydelsen syftar till att förstärka staternas skyldighet. 

Tanken med införandet av termen yttersta91 var att ge artikeln en mer ansvarsutkrävande roll 

än vid utkastet till barnkonventionen.92 I barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5 för-

klaras dock den andra meningen i artikel 4 som en ”realistisk acceptans” för att bristande re-

surser i en stat kan komma att påverka möjligheten att förverkliga vissa rättigheter. Det ska 

emellertid inte uppfattas som en möjlighet för staten att frånsäga sig sitt ansvar. Att endast 

hävda att ”pengarna inte räcker” är enligt kommittén inte tillräckligt.93  

 

Vad som är relevant för förevarande framställning är hur statens ansvar för barns rätt till ut-

veckling förhåller sig till de barn som saknar tillstånd för sin vistelse i Sverige och lever i 

ekonomisk utsatthet. Att fattigdom minskar barns möjligheter till utveckling har framhållits 

av FN:s barnrättskommitté.94 Därtill har kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter anfört att det finns en lägsta nivå av levnadsstandard för alla individer och att kon-

ventionsstaterna ansvarar för att tillgodose i vart fall den nivån. Som exempel kan nämnas 

tillgång till livsmedel och en bostad. FN:s barnrättskommitté står bakom dessa slutsatser.95 

Som nämndes ovan möjliggör artikel 4 vissa begränsningar i en medlemsstats skyldighet att 

förverkliga barns ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, men endast om begränsning-

en ses som realistisk i förhållande till statens resurser. För Sveriges del, som är ett välfärds-

land, kan det varken ses som realistiskt eller acceptabelt att endast barn som befinner sig i 

landet med tillstånd ska ha rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Ett sådant 

ställningstagande ligger i linje med resonemanget i avsnitt 2.2.2 om innebörden av icke-

diskriminering. 

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att barn har rätt till att utvecklas, vilket bland annat 

innebär en rätt till skäliga levnadsvillkor. Barn som lever i fattigdom har försämrade möjlig-

heter att utvecklas. Därtill kan bristen på elementära behov vara direkt skadlig för ett barns 

hälsa. Med det sagt har Sverige ett ansvar för att samtliga barn får sina grundläggande behov 

tillgodosedda, vilket inkluderar de barn som vistas i landet utan tillstånd. Artikel 4, som möj-
                                                
90 Jfr även artikel 27.3 barnkonventionen som också är knuten till statens nationella villkor och resurser. 
91 I engelskans originalversion maximum. 
92 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on 
the Rights of the Child, 2007, s. 353 f. 
93 CRC/GC/2003/5, s. 4 f. 
94 CRC/C/GC/7, s. 13. 
95 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonvention, 2008, s. 288. 
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liggör vissa begränsningar om de är realistiska i förhållande till statens resurser, kan med 

andra ord inte användas av svenska staten som medel för att frånträda sig ansvar i det avseen-

det. En närmare redogörelse om det nationella regelverket gällande barns rätt till utveckling 

och skälig levnadsstandard följer i kapitel 4. 

2.2.5 Rätten att inte skiljas från sina föräldrar  

De föregående avsnitten96 har belyst ett antal rättigheter i barnkonventionen som särskilt ak-

tualiseras för barn som lever i ekonomisk utsatthet. En ytterligare rättighet som aktualiseras i 

förevarande framställning, kopplat till frågan om socialnämndens förutsättningar att omhän-

derta barn på grund av fattigdom, är artikel 9 i barnkonventionen. Artikeln reglerar varje 

barns rätt att inte skiljas från sina föräldrar. Det är en grundläggande rättighet då föräldrarna 

ofta har en avgörande roll i sina barns liv och utveckling.97 Av det följer att ett oberättigat 

ingrepp i artikel 9 utgör en kränkning från samhällets sida. Samtidigt kan det ibland finnas 

behov av ett ingripande i situationer där det är nödvändigt, till exempel när barnet utsätts för 

vanvård i hemmet.98 Artikel 9 reglerar därför ett undantag om att ingripande kan ske under 

förutsättning att det är förenligt med lag samt till barnets bästa.99  

 

LVU är den svenska lagstiftning som reglerar tvångsomhändertaganden av barn och unga och 

är således ett ingripande som i vart fall enligt teorin är förenligt med artikel 9 i barnkonvent-

ionen. FN:s barnrättskommitté har dock riktat kritik mot Sverige för det stora antalet barn 

som har skiljts från sina föräldrar, samt att utländska barn i det avseendet utgör en majoritet. 

Kommittén har rekommenderat ökade insatser för framförallt utländska familjer men också 

betonat att det ska ske innan ett tvångsomhändertagande aktualiseras. Vidare har framhållits 

att omhändertaganden ska ske som sista utväg samt endast när det är till barnets bästa.100 

Kommitténs slutsatser ligger i linje med artikel 20 i barnkonventionen som anger att staten 

ska hjälpa barn, i form av skydd och bistånd, som på grund av sitt eget bästa inte kan kvar-

stanna i hemmet.  

 

För barn som lever i fattigdom blir vad som nu sagts intressant för det är nämligen tänkbart att 

barn som lever i ekonomisk utsatthet, och inte får sina primära behov tillgodosedda, lever 

                                                
96 Se avsnitt 2.2.2, 2.2.3 och 2.2.4.  
97 Artikeln bör läsas i ljuset av artikel 7.1 i barnkonventionen, som reglerar varje barns rätt att bli omvårdat av 
sina föräldrar. 
98 Se artikel 9.1 i barnkonventionen. 
99 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen, 2008, s. 103 f. 
100 CRC/C/15/Add.101, 1999, p. 34-35. 
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under omständigheter som skulle kunna betraktas som vanvård eller försummelse. Frågan 

som aktualiseras är om socialnämnden i sådana situationer kan ingripa genom ett omhänder-

tagande enligt LVU eller om andra insatser bör vidtas innan dess. Närmare om regleringen i 

LVU och vad som krävs för att ett tvångsomhändertagande ska kunna vidtas redogörs för i 

kapitel 5 och 6 nedan, men redan här ska nämnas att UNICEF:s handbok till barnkonvention-

en anger att de lagar som reglerar samhällets skyldigheter vad gäller omvårdnad ska vara 

icke-diskriminerande i linje med artikel 2. I handboken anges att varken fattigdom eller hem-

löshet i sig anses tillräckligt för att åtskilja ett barn från föräldrarna. Istället ska staten, i före-

kommande fall socialtjänsten, tillsätta resurser för att åtgärda de brister som den ekonomiska 

utsattheten orsakar.101 Handboken är inte bindande men överensstämmer med tanken att 

tvångsvård ska utgöra en sista utväg när alla andra möjligheter är uttömda. Som nämndes i 

avsnitt 2.2.4 ska staten enligt artikel 4 i barnkonventionen vidta åtgärder till det yttersta av 

sina resurser för att tillgodose barns rättigheter. Det inkluderar barns rätt till sina föräldrar, 

vilket också framhålls i betänkandet ”Barnets bästa i främsta rummet”.102 Sammantaget torde 

barnkonventionen inte tillåta att socialnämnden omhändertar barn enligt LVU på grund av 

fattigdom om inte andra insatser har vidtagits innan dess, till exempel via ekonomiskt bistånd. 

Som kommer att framgå senare i framställningen är dock det svenska regelverket om försörj-

ningsstöd idag utformat på så vis att det inte helt tydligt omfattar papperslösa barn och barn 

som är utsatta EU-medborgare.103 

2.3 Europakonventionen  

2.3.1 Kontext 

Relevanta artiklar i barnkonventionen har nu behandlats. En konvention med desto starkare 

ställning i svensk rätt är Europakonventionen, då den gäller som lag i Sverige.104 Dessutom är 

Europakonventionen, till skillnad från barnkonventionen, knuten till en domstol som kontrol-

lerar att artiklarna följs.105 Europakonventionen har stor betydelse vad gäller skyddet för 

mänskliga rättigheter.106 Störst fokus för förevarande framställning får artikel 5 om rätt till 

frihet och säkerhet, artikel 8 om rätten till respekt för privat- och familjeliv samt artikel 14 om 
                                                
101 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen, 2008, s. 104. 
102 SOU 1997:116, avsnitt 10.2.3. 
103 Se närmare avsnitt 4. 
104 En markering om Europakonventionens betydelse finns i 2 kap. 19 § RF. Där anges att lag eller annan före-
skrift inte får meddelas i strid med Europakonventionen. Bestämmelsen innebär emellertid inte att konventionen 
har ställning som grundlag i Sverige. 
105 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 22. 
106 Precis som barnkonventionen gäller Europakonventionen för alla stater som har ratificerat den. Sverige ratifi-
cerade Europakonventionen år 1952. 
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icke-diskriminering. De två första artiklarna anknyter i hög utsträckning till tvångsomhänder-

taganden av barn, och under vilka former tvångsomhändertaganden kan vidtas.  

2.3.2 Rätt till frihet och säkerhet  

Artikel 5 i Europakonventionen reglerar ett förbud mot frihetsberövanden. Undantag medges 

emellertid när frihetsberövandet är föreskrivet i lag och faller in under någon av punkterna i 

artikel 5.1. Relevant för den här framställningen är punkt d i artikel 5.1 som anger att en un-

derårig får berövas friheten om det sker genom ett lagenligt beslut i syfte att ge den unge 

skyddsuppfostran. Som tidigare nämnts utgör LVU en laglig möjlighet i svensk rätt.107 

 

Förutom kravet på att frihetsberövandet ska vara föreskrivet i lag innefattar Europakonvent-

ionen ett krav på rimlig förutsebarhet.108 För det krävs att lagtexten är tillräckligt tydlig109 

samt att frihetsberövandet uppfyller kravet på proportionalitet.110 I Europadomstolens dom 

Olsson I mot Sverige111 prövades frågan om ett omhändertagande enligt LVU. I målet 

granskades om det svenska regelverket var tillräckligt precist för att uppfylla Europakonvent-

ionens krav på förutsebarhet. Domstolen anförde att lagtexten förvisso gav utrymme för rätts-

tillämparna att göra egna tolkningar, men försvarade det med att tydliga lagregler inte alltid är 

lätt att utforma. Domstolen tillade även att omhändertagandet hade haft ett gott ändamål, 

nämligen att skydda barn som riskerar att fara illa. Barns intressen betonades även i Europa-

domstolens dom Dolhamre mot Sverige.112 I målet anförde domstolen att barns intressen i mål 

om omhändertaganden kan väga tyngre än föräldrarnas intresse av exempelvis rätt till respekt 

för privat- och familjeliv.  

 

Vad som nu anförts blir intressant vad gäller socialnämndens insatser för barn som lever i 

ekonomisk utsatthet och frågan om fattigdom kan anses utgöra grund för tvångsvård. Sam-

mantaget förutsätter laglighetskravet inte bara att ett ingripande genom tvångsvård har stöd i 

lag, i det här fallet LVU, regelverket måste därtill vara av viss kvalitet för att nå upp till Euro-

pakonventionens krav. En förutsättning för att socialnämnden ska kunna omhänderta barn 
                                                
107 Jfr avsnitt 2.2.5 och möjligen att skilja barn från sina föräldrar. 
108 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 112. 
109 Jfr H.L. mot Förenade Kungariket, dom den 5 oktober, 2004. I fallet grundades ett frihetsberövande på en 
doktrin som utvecklats i common law, vilket inte uppfyllde kravet på tillräckligt tydligt lagstöd.  
110 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 113. Jfr även målet Eriksson mot Sverige, dom 
den 22 juni, 1989, som rörde ett tvångsomhändertagande av ett barn. Europadomstolen anförde att fallet hade 
utgjort en oproportionerlig inskränkning i artikel 8, då barnets möjligheter att återförenas med sina föräldrar inte 
i tillräcklig utsträckning hade främjats. 
111 Olsson I mot Sverige, dom den 24 mars, 1988. 
112 Dolhamre mot Sverige, dom den 8 september, 2010. 
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med fattigdom som grund på ett konventionsenligt sätt är således att ingripandet är förutse-

bart, tydligt och proportionerligt.113 

2.3.3 Rätt till respekt för privat- och familjeliv 

I ovanstående avsnitt nämndes den möjlighet till frihetsberövande som regleras i artikel 5 i 

Europakonventionen. Att frihetsberöva någon utgör dock samtidigt en inskränkning i den rätt 

till respekt för privat- och familjeliv som regleras i artikel 8. Danelius menar att frihetsberö-

vanden enligt artikel 5 inte i sig kan anses strida mot artikel 8, då bägge artiklar måste läsas 

tillsammans.114 Det överensstämmer med artikel 8.2 som anger att inskränkning i rätten till 

respekt för privat- och familjeliv får ske när det finns stöd i lag och när det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn till faktorer såsom skydd för personens hälsa.  

 

Rätten till respekt för privat- och familjeliv utgör följaktligen inte nödvändigtvis hinder för 

socialnämnden att omhänderta barn för vård utanför hemmet, så länge det är nödvändigt för 

barnets hälsa och utveckling. Enligt principen margin of appreciation är det till stor del upp 

till varje konventionsstat att avgöra när en inskränkning är nödvändig eftersom inhemska 

domstolar har bäst utgångsläge för att göra en korrekt bevisvärdering.115 Även om medlems-

staterna har stor frihet att avgöra när ett ingrepp i rätten till respekt för privat- och familjelivet 

kan göras har de inte full frihet. Faktum är att tvångsvård ibland kan utgöra en positiv förplik-

telse för staterna när det krävs för att skydda barn från odrägliga levnadsförhållanden.116 I 

Europadomstolens dom Z m.fl. mot Förenade Kungariket117 var det fråga om fyra syskon som 

under en längre tid hade utsatts för vanvård i hemmet. Trots att hemförhållandena var av tor-

tyrliknande karaktär hade de sociala myndigheterna underlåtit att placera barnen i fosterhem. 

Europadomstolen fann att det var en statlig skyldighet att flytta barnen från hemmet under 

sådana omständigheter. Slutsatsen blev att målet utgjorde en kränkning mot artikel 3, förbudet 

mot tortyr. Någon prövning av artikel 8 ansågs därmed inte nödvändigt. Liknande var om-

ständigheterna i Europadomstolens dom E m.fl. mot Förenade Kungariket.118 Där konstate-

rade Europadomstolen, i likhet med målet Z, att konventionsstaterna har en skyldighet att 

ingripa till skydd för barn. I målet fann Europadomstolen att de sociala myndigheterna i lan-
                                                
113 En närmare diskussion om saken förs nedan i avsnitt 4.5 respektive 5. 
114 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 397. 
115 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 370 f. Kravet på förutsebarhet, tydlighet och pro-
portionalitet, som nämndes i avsnitt 2.3.2, måste dock fortfarande beaktas. 
116 Jfr Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by 
the European Court of Human Rights, 2004, s. 44-45. 
117 Z m.fl. mot Förenade Kungariket, dom den 10 maj, 2001. 
118 E m.fl. mot Förenade Kungariket, dom den 26 november, 2002. 
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det borde ha vidtagit åtgärder för att skydda barnen ifråga som utsattes för omänskliga förhål-

landen i hemmet. Avgörandena bekräftar att Europakonventionens artiklar behöver läsas hol-

istiskt, och att insatser genom tvångsvård kan vara en förutsättning för att inte bryta mot öv-

riga konventionsbestämmelser. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att varken artikel 5 eller artikel 8 utgör hinder för social-

nämnden att tvångsomhänderta ett barn om det är nödvändigt med hänsyn till barnets hälsa 

och utveckling. Omhändertagandet måste dock vara både förutsebart, tydligt och proportion-

erligt. Tvångsvård kan därtill vara nödvändigt när det krävs för att skydda barn från odrägliga 

levnadsförhållanden.119 

2.3.4 Förbud mot diskriminering 

Artikel 14 i Europakonventionen reglerar ett förbud mot diskriminering. Bestämmelsen kan 

jämföras med artikel 2 i barnkonventionen, men med den stora skillnaden att Europakonvent-

ionens bestämmelser inte enbart riktar in sig på barn.120 Artikel 14 utgör inget generellt för-

bud mot diskriminering utan gäller i förhållande till de fri- och rättigheter som anges i kon-

ventionen.121 Begreppet diskriminering förklarades av Europadomstolen i det så kallade Bel-

giska språkmålet.122 I domen anfördes att artikel 14 inte förbjuder varje åtskillnad i behand-

ling när det kommer till konventionens fri- och rättigheter. En sådan tolkning av artikeln 

skulle leda till att en mängd lagar skulle stå i strid med konventionen, vilket skulle utgöra ett 

orimligt resultat. Däremot ska lika fall behandlas likadant. För att det inte ska vara fråga om 

diskriminering måste en åtskillnad i behandling i jämförbara situationer baseras på en objektiv 

och godtagbar grund. För människor med olika nationaliteter är vilka situationer som kan tän-

kas jämförbara särskilt intressant. Danelius menar i det avseendet att personer som är med-

borgare respektive utlänningar i ett land tillhör olika kategorier, och att det därmed inte nöd-

vändigtvis är fråga om personer som befinner sig i likartade situationer.123 Därtill är själva 

syftet med nationalitetsbegreppet att medborgare ska ha rätt till vissa förmåner, men också 

förpliktas vissa skyldigheter, som inte gäller för utlänningar. Att göra skillnad i dessa perso-

ners rättigheter behöver följaktligen inte alltid utgöra diskriminering enligt Europakonvent-

                                                
119 En närmare diskussion om socialnämndens förutsättningar att besluta om tvångsvård för barn som lever i 
fattigdom behandlas i avsnitt 5. 
120 Jfr även artikel 2.2 i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
121 Observeras bör dock att ett generellt förbud har införts i protokoll nr 12, men att Sverige inte har ratificerat 
det. 
122 Belgiska språkmålet, dom den 23 juli, 1968. 
123 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 550-551. 
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ionen så länge åtskillnaden är proportionerlig.124 Nedan följer några belysande exempel från 

Europadomstolen angående åtskillnad i behandling samt om det utgjort diskriminering eller 

inte.  

 

Målet Dhahbi mot Italien125 rörde en tunisisk medborgare som förvägrades rätten till familje-

bidrag, trots att han hade både uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Italien samt att han dess-

sutom hade betalat sociala avgifter där. Anledningen var att han inte var unionsmedborgare. 

Europadomstolen ansåg att det var en oproportionerlig åtgärd som utgjorde diskriminering. 

Målet Anatoliy och Vitaliy Ponomaryov mot Bulgarien126 handlade om två ryssar som på 

grund av att de inte hade permanent uppehållstillstånd fick betala avgift för undervisning som 

annars var kostnadsfri. Europadomstolen ansåg att det utgjorde diskriminering, bland annat 

med hänsyn till att bröderna bodde lagligt i Bulgarien. Även i målen Niedzwiecki och Okpisz 

mot Tyskland127 var det fråga om två utlänningar som hade nekats barnbidrag på grund av 

avsaknad av permanent uppehållstillstånd. Europadomstolen gav inget allmänt yttrande om 

rätten till sociala förmåner, men fann att distinktionen utgjorde diskriminering med hänsyn till 

artikel 8 om rätten till respekt för familjelivet. I målet S.S samt F.A m.fl. mot Förenade kung-

ariket128 berördes frågan om sociala förmåner ytterligare. Målet rörde två fängelsedömda per-

soner som inte beviljades sociala bidrag som de skulle ha beviljats om de istället hade dömts 

till psykiatrisk vård. Med hänvisning till att varje stat har stor frihet att bestämma vem som 

ska ha rätt till sociala bistånd, fann Europadomstolen att diskriminering inte förelåg. I Weller 

mot Ungern129 ansågs diskriminering dock föreligga. Fallet rörde en mamma som endast an-

sågs ha rätt till ekonomiskt bistånd om hon var ungersk medborgare, vilket hon inte var. Även 

i Fawzie och Saidoun mot Grekland130 gjorde Europadomstolen bedömningen att diskrimine-

ring förelåg. Målet rörde två personer med flyktingstatus i Grekland som förnekades ekono-

miskt stöd som de skulle ha tillerkänts om de var medborgare i Grekland eller annat EU-land. 

 

Ovanstående mål anknyter till frågan vad artikel 14 i Europakonventionen innebär för barn 

som lever i fattigdom i Sverige. Applicerat på förevarande framställning torde förmodligen 

                                                
124 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. S. 561. Jfr även Belgiens reservation mot barn-
konventionen, CRC/C/2/Rev.3, 1994, s. 13. Se avsnitt 2.1.2. 
125 Dhahbi mot Italien, dom den 8 april, 2014. 
126 Anatoliy och Vitaliy Ponomaryov mot Bulgarien, dom den 21 juni, 2011. 
127 Niedzwiecki och Okpisz mot Tyskland, dom den 25 oktober, 2005. 
128 S.S och F.A mot Förenade Kungariket, dom den 21 april, 2015. 
129 Weller mot Ungern, dom den 31 mars, 2009. 
130 Fawzie och Saidoun mot Grekland, dom den 28 oktober, 2010. 
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följande två frågeställningar vara aktuella, om de prövades i Europadomstolen: dels frågan 

om det är proportionerligt att neka barn försörjningsstöd på grund av att de är utsatta EU-

medborgare eller papperslösa och dels frågan om det är proportionerligt att omhänderta barn 

på grund av fattigdom trots att staten inte på ett mindre inträngande sätt, exempelvis via för-

sörjningsstöd, har försökt lösa situationen.  

 

Vad gäller frågan om försörjningsstöd bör förtydligas att Europakonventionens fri och rättig-

heter inte tydligt inkluderar någon rätt till ekonomiskt stöd, till skillnad från barnkonvention-

ens bestämmelser.131 Att det till stor del är upp till varje stat att besluta om rätten till socialt 

bistånd bör också betonas.132 Värt att notera i ovanstående mål är dock att klagandena i ett 

flertal av de fall där diskriminering ansågs föreligga inte hade permanent uppehållstillstånd, 

men i vart fall någon form av rätt att vistas i landet.133 Några bestämda slutsatser angående 

vad detta innebär för barn som är utsatta EU-medborgare eller papperslösa går inte att dra, då 

målen utgör belysande exempel av Europadomstolens praxis. Det torde däremot kunna för-

modas att barn som helt saknar tillstånd för att vistas i ett land har en svårare uppförsbacke att 

med framgång hävda diskriminering enligt Europakonventionen. Det kan samtidigt observe-

ras att Europadomstolen gjorde en generösare bedömning i samtliga fall där barn var inblan-

dande. Även om det svårligen kan hävdas att hänsyn till barn för den sakens skull alltid ska 

väga tyngst i en bedömning av artikel 14, ska barns inblandning i vart fall beaktas. I synnerhet 

mot bakgrund av barnkonventionens bestämmelser.134  

 

Vad gäller frågan om tvångsvård på grund av fattigdom, trots att några andra åtgärder inte har 

vidtagits dessförinnan, skulle Europadomstolen förmodligen bedöma en sådan åtgärd som 

oproportionerlig. Slutsatsen görs i synnerhet mot bakgrund av att artikel 8, rätt till respekt för 

privat- och familjelivet, har en stark ställning i Europakonventionen.135 Samtidigt har fallen Z 

m.fl. mot Förenade Kungariket samt E m.fl. mot Förenade Kungariket, som nämndes i avsnitt 

2.3.3, visat att tvångsvård kan utgöra en statlig positiv förpliktelse när det krävs för att skydda 

                                                
131 Jfr till exempel artikel 27.3 i barnkonventionen som reglerar en skyldighet för staten att tillhandahålla materi-
ellt bistånd. 
132 Det ligger vidare i linje med staternas territoriella suveränitet och Nolls resonemang i avsnitt 2.2.2. 
133 I Dhahbi mot Italien hade klaganden både uppehållstillstånd och arbetstillstånd, och även i fallet med de 
ryska bröderna var det fråga om en laglig vistelse i landet. I Fawzie och Saidoun mot Grekland hade bägge kla-
ganden rätt att vistas i landet såsom flyktingar. 
134 Europadomstolen har varit tydlig med att de mänskliga rättigheter som finns reglerade i internationell rätt ska 
följas. För närmare redogörelse om förhållandet mellan barnets bästa och Europakonventionen, se Dane i FT 
2015 s. 202 ff.  
135 Läs närmare i Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, 2011, s. 79 och 87-90. 
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barn från dåliga familjeförhållanden. I båda målen gjordes prövningen gentemot förbudet mot 

tortyr i artikel 3, vilket indikerar hur allvarliga situationerna var. I enlighet med dessa avgö-

randen, och beroende på hur illa levnadsförhållandena är för ett barn som lever i fattigdom, 

kan således argumenteras för att ett omhändertagande utgör en statlig skyldighet. Det råder 

dock en lucka i Europadomstolens praxis angående frågan om ett underlåtande att tvångsom-

händerta barn kan anses utgöra en kränkning av barns rätt enligt specifikt artikel 8, eftersom 

den frågan varken prövades i målet Z m.fl. eller E m.fl. En prövning gentemot artikel 8 skulle 

belysa barns rättigheter i förhållande till vårdnadshavaren på ett sätt som inte tidigare har 

gjorts. Potentiellt sätt skulle utgången kunna bli att artikel 8 innebär en rätt för barn att bli 

omhändertagna om det krävs för att få leva ett anständigt liv, eller andra omständigheter som 

inte nödvändigtvis behöver vara av tortyrliknande karaktär. Det borde dock inte kunna ske 

innan staten har försökt lösa situationen på ett annat sätt.136  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förbudet mot diskriminering i artikel 14 i Europakon-

ventionen tillåter viss åtskillnad i behandling i jämförbara situationer så länge den baseras på 

en objektiv och godtagbar grund. Belysande exempel från Europadomstolens praxis indikerar 

att personer utan tillstånd att vistas i en medlemsstat kan ha svårare att med framgång hävda 

diskriminering än personer med laglig vistelse. Barns inblandning ska dock alltid beaktas. 

Europadomstolen skulle sannolikt komma till slutsatsen att det inte är proportionerligt att 

tvångsomhänderta ett barn innan andra åtgärder vidtagits, om frågan prövades där. Även om 

det enligt praxis kan utgöra en statlig skyldighet att skydda barn från odrägliga förhållanden, 

borde således situationen försöka lösas genom andra mindre ingripande åtgärder innan. 

3. Socialnämndens ansvar enligt EU-rätt 

3.1 Introduktion 
I detta kapitel redogörs för socialnämndens ansvar för barn som lever i fattigdom utifrån det 

EU-rättsliga regelverket. Det är nödvändigt med hänsyn till att EU-rätten gäller före nationell 

rätt.137 Först redogörs kort för rättighetsstadgan, då dess rättighetskatalog får betydelse i situ-

ationer som aktualiserar unionsrätt. Därefter kommer rätten till fri rörlighet och rätten till li-

kabehandling att behandlas. Dessa EU-rättsliga utgångspunkter reglerar en miniminivå för när 

                                                
136 Jfr resonemanget i Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, 2011, s. 90. 
137 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 19. 
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en unionsmedborgare måste likabehandlas gällande rättigheter såsom socialt bistånd, vilket i 

sin tur får betydelse för barn som är EU-medborgare och lever i fattigdom i Sverige.  

3.2 Kontext 
Sverige tillträdde EU-samarbetet år 1995. Kärnan i unionsrätten138 består av primärrätt, se-

kundärrätt och allmänna rättsprinciper. Primärrätten har sin plats högst upp av all unionsrätt 

och står därmed starkast i rang.139 Hit hör fördraget om Europeiska unionen, FEU, fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF, samt rättighetsstadgan. Alla tre har samma 

ställning i normhierarkin.140 Principen om icke-diskriminering kan nämnas som exempel på 

en grundläggande utgångspunkt inom unionsrätten.141 Bestämmelsen finns reglerad i artikel 

18.1 FEUF och uttrycker ett förbud mot all diskriminering grundad på nationalitetsskäl. Öp-

pen, även kallad direkt, diskriminering kan endast rättfärdigas genom uttryckliga undantags-

möjligheter i unionens regelverk.142 Sekundärrätten utgörs av förordningar, direktiv och be-

slut.143 Allmänna rättsprinciper kan sägas utgöra allmängiltiga normer med bindande verkan 

för både EU och dess medlemsstater.144 

3.3 Rättighetsstadgan 

Rättighetsstadgan innehåller ett grundläggande skydd för de mänskliga rättigheterna och kan 

tillämpas då unionsrätten aktualiseras. Så sker till exempel vid tillämpning av Bryssel II-

förordningen eller när en unionsmedborgare har uppehållsrätt i ett annat EU-land, då det aktu-

aliserar rörlighetsdirektivet. Stadgan innebär en skyldighet för medlemsstaterna att genomföra 

rättigheterna på så vis att all tillämpning av unionsrätten är förenlig med rättighetsstadgan.145 

Observeras bör att stadgan inte vidgar unionens kompetens, artikel 51.2. Enligt artikel 53 får 

stadgan aldrig tolkas på så sätt att den ger en sämre skyddsnivå än Europakonventionen eller 

annan internationell rätt såsom barnkonventionen. Det finns dock inget hinder att tolka skyd-

det enligt rättighetsstadgan starkare än det som ges i Europakonventionen.146  

 

För denna framställning är principen om icke-diskriminering, artikel 21, av betydelse men 

också rätten till respekt för privat- och familjeliv, artikel 7. De utgör en motsvarighet till artik-
                                                
138 En term som används synonymt till EU-rätt, och som används växelvist i denna uppsats. 
139 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 47 f. 
140 Artiklarna 1.3 FEU, 1.2 FEUF och 6.1 FEU 
141 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 153 f. 
142 Jfr avsnitt 3.4 och 3.5 och vilka undantagsmöjligheter som finns gällande socialt bistånd. 
143 Artikel 297 och 291.1 FEUF, 
144 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 139 f. 
145 Artikel 51.1 rättighetsstadgan. 
146 Artikel 52.3 i rättighetsstadgan. 
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larna 14 och 8 i Europakonventionen och ska således ge ett minst lika starkt skydd. Artikel 34 

i stadgan reglerar rätten till socialt bistånd. I artikel 24 regleras barns rättigheter. Bland annat 

anges att barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som krävs för dess välfärd. Därtill 

betonas vikten av att barnets bästa kommer i främsta rummet vid åtgärder som rör barn. Både 

artikel 24 och 34 är emellertid principstadganden, vilket innebär att det inte är direkt tillämp-

liga rättsregler som enskilda kan stödja sig på.   
 

Frågan som inställer sig är vad rättighetsstadgan innebär för socialnämndens arbete för barn 

som lever i ekonomisk utsatthet. Som tidigare har nämnts gäller principen om icke-

diskriminering i artikel 21 i stadgan endast där unionsrättsliga regler finns uppställda. Andra 

punkten i artikel 21 motsvarar artikel 18 i FEUF.147 Vad gäller rätten till socialt stöd enligt 

artikel 34, anges i första punkten att sociala förmåner ska ges i ”enlighet med närmare be-

stämmelser i unionsrätten”. I andra punkten förtydligas att rätten till sociala förmåner gäller 

för den unionsmedborgare som är lagligen bosatt i landet. Närmare om vad det EU-rättsliga 

regelverket säger om likabehandling och socialt bistånd redogörs för i nästkommande avsnitt. 

3.4 Rätten till fri rörlighet  
Rätten till fri rörlighet kan beskrivas som EU-rättens inre kärna och regleras i artikel 3.2 FEU 

samt artikel 21 FEUF. Den fria rörligheten innebär en rätt för EU-medborgare, även kallade 

unionsmedborgare, att resa in och vistas i ett medlemsland under tre månader.148 För att kunna 

vistas där en längre tid måste vissa krav vara uppfyllda (se nedan). På senare tid har den fria 

rörligheten i stor utsträckning använts av människor i syfte att undkomma fattigdom och dis-

kriminering, något som inte var avsett vid unionens tillkomst.149 Diskussionen gällande un-

ionsmedborgare och det svenska välfärdssystemet har därför blivit en aktuell fråga.  

 

En unionsmedborgares rätt att vistas i ett annat EU-land brukar betecknas uppehållsrätt. Det 

går att dela upp uppehållsrätten i tre kategorier.150 Den första kategorin är den rätt en unions-

medborgare har att vistas i ett medlemsland upp till tre månader, så kallad tidsbegränsad up-

pehållsrätt.151 Enligt artikel 6 i rörlighetsdirektivet är det enda som krävs för tidsbegränsad 

                                                
147 Se närmare avsnitt 3.3-4.  
148 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 369. 
149 Barnrättscentrum & Unicef, Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?, 
2015, s. 11. 
150 Barnrättscentrum & Unicef, Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?, 
2015, s. 11. 
151 Det tidsbegränsade uppehållsrätten hänger således samman med den fria rörligheten. 
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uppehållsrätt att unionsmedborgaren har identitetskort eller pass.152 Efter det kan, enligt arti-

kel 7 i rörlighetsdirektivet, förlängd uppehållsrätt erhållas för den individ som är ekonomiskt 

aktiv, det vill säga arbetstagare eller egenföretagare, eller självförsörjande.153 Fokus för före-

varande framställning är som tidigare nämnts barn som befinner sig i Sverige men som saknar 

förlängd uppehållsrätt.154 Någon närmare beskrivning av vad som krävs för att räknas som 

ekonomiskt aktiv eller självförsörjande kommer därför inte att göras eftersom att barn i regel 

inte självständigt kan höra till någon sådan kategori. Däremot bör påpekas att barn räknas in i 

sina föräldrars uppehållsrätt såsom familjemedlemmar.155 Den tredje uppehållsrätten kallas 

permanent uppehållsrätt, och kan erhållas av den unionsmedborgare som har haft uppehålls-

rätt i fem år. De villkor som gäller för förlängd uppehållsrätt ska då inte längre gälla. Den som 

uppfyller kraven för uppehållsrätt – oavsett tidsbegränsad, förlängd eller permanent – ska 

likabehandlas i förhållande till svenska medborgare. Principen om likabehandling redogörs 

för i nästkommande avsnitt. 

3.5 Rätten till likabehandling  
Rätten till likabehandling regleras i artikel 18 FEUF samt artikel 24 i rörlighetsdirektivet. Li-

kabehandlingsprincipen reglerar en miniminivå för vilka individer som medlemsstaten måste 

likabehandla. Principen utgör dock inte någon begränsning för det nationella regelverket att 

vara mer generöst.156  

 

Aktuellt för förevarande framställning är hur socialnämndens ansvar enligt unionsrätten ser ut 

för barn som är utsatta EU-medborgare och lever i fattigdom i Sverige. Vad gäller rätten till 

socialt bistånd finns ett undantag från likabehandlingsprincipen. I artikel 24.2 i rörlighetsdi-

rektivet anges att den mottagande staten inte är skyldig att bevilja socialt bistånd de första tre 

månaderna av unionsmedborgarens vistelse i landet, det vill säga under den tidsbegränsade 

uppehållsrätten. Enligt unionsrätten föreligger således ingen rätt till bistånd, i form av exem-

pelvis försörjningsstöd, för barn som är EU-medborgare och uppehåller sig i Sverige under tre 

månader. För ekonomiskt utsatta familjer kan regelverket slå särskilt hårt. Som anledning till 

att regelverket ser ut som det gör har anförts att man vill undvika ett utnyttjande av staternas 

                                                
152 Rätten kan dock upphöra om individen blir en belastning för den mottagande statens sociala biståndssystem, 
se artikel 14.1 i rörlighetsdirektivet.  
153 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 373. 
154 Se avsnittet ”Centrala begrepp” i början av framställningen. 
155 Artikel 2.2.c i rörlighetsdirektivet. Att barn automatiskt ”följer med” sina föräldrars uppehållsrätt är en fråga 
som i sig skulle kunna vara föremål för diskussion men det kommer inte att diskuteras närmare i detta arbete. 
156 För närmare redogörelse om den svenska lagstiftningen om socialt bistånd, se avsnitt 4.4. 
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sociala biståndssystem, så kallad ”välfärdsturism”. Har unionsmedborgaren rest till ett land 

och därmed utnyttjat sitt unionsmedborgarskap enbart för att komma i åtnjutande av sociala 

förmåner har socialtjänsten således rätt att neka bistånd, och därmed ”diskriminera”.157 Med 

hänsyn till att likabehandlingsprincipen är kopplad till unionsmedborgarens uppehållsrätt, 

hindrar heller inte EU-rätten socialtjänsten från att neka sociala förmåner till en unionsmed-

borgare som har varit i Sverige i mer än tre månader, om hen inte uppfyller kraven för för-

längd uppehållsrätt. Det sagda tydliggjordes i Dano-domen.158 Dano var en rumänsk kvinna 

som tillsammans med sin son hade varit i Tyskland i mer än tre månader. Dano betraktades 

varken som arbetssökare eller arbetstagare och inte heller var hon självförsörjande. EU-

domstolen fastslog att om hon skulle ha haft rätt till bistånd på samma villkor som landets 

egna medborgare skulle det per definition innebära att hon var en belastning på det sociala 

biståndssystemet, vilket strider mot det uppställda kravet för att få förlängd uppehållsrätt.159  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att socialtjänsten måste förhålla sig till en rad unions-

rättsliga regler i sitt arbete, då EU-rätten har företräde framför nationell rätt. Rättighetsstadgan 

innehåller ett grundläggande skydd för de mänskliga rättigheterna. För barn som lever i fat-

tigdom blir artikel 34 om socialt bistånd och artikel 24 om barns rättigheter av betydelse, även 

om nämnda rättigheter bara är av principkaraktär. Vad gäller rätten till ekonomiskt bistånd 

följer av den EU-rättsliga likabehandlingsprincipen att alla unionsmedborgare som befinner 

sig i ett annat medlemsland med förlängd uppehållsrätt måste likabehandlas gentemot landets 

egna medborgare. Regelverket drabbar utsatta EU-medborgare som har flyttat till ett annat 

EU-land och som inte har tillräckliga tillgångar för sin försörjning eftersom de då inte upp-

fyller de uppställda kraven för förlängd uppehållsrätt. Viktigt i sammanhanget är dock att EU-

rätten endast uppställer en miniminivå för vilka individer som medlemsstaten måste likabe-

handla. EU-rätten utgör dock inte något hinder för socialtjänsten att ge ekonomiskt bistånd till 

individer trots att de saknar tillstånd för att uppehålla sig i landet. Faktum är att den svenska 

SoL inte innehåller ett sådant undantag som EU-rätten tillåter. Istället fastslår SoL att alla 

personer som befinner sig i Sverige omfattas av lagen, det vill säga även utsatta EU-

medborgare. Närmare om regelverket om socialt bistånd enligt SoL ges i avsnitt 4.4. 

                                                
157 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 390. 
158 Mål C-333/13, Dano, dom den 11 november, 2014. 
159 Jfr dock Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 374. Visst utrymme torde ändå finnas för att 
utnyttja socialhjälp utan att för den sakens skull utgöra en ekonomisk belastning. 
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4. Socialnämndens ansvar enligt nationell rätt 

4.1 Introduktion 
I följande kapitel behandlas socialnämndens ansvar för barn som lever i fattigdom utifrån 

nationell rätt. Det görs utifrån bestämmelserna i FB, SoL och LVU. Först redogörs för förhål-

landet mellan vårdnadshavarens och statens ansvar för barn, då det får betydelse för när stat-

liga ingripanden av barn kan eller bör ske. Efter det behandlas regelverket om försörjnings-

stöd då det normalt är den första åtgärden som aktualiseras när människor lever i fattigdom i 

Sverige. Härefter presenteras de svenska reglerna om tvångsomhändertaganden. I denna del 

belyses såväl hur synen på tvångsvård kopplad till fattigdom har sett ut historiskt samt vilka 

materiella och formella förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att ett barn ska kunna 

omhändertas av den svenska staten genom socialnämnden.160 

4.2 Förhållandet mellan vårdnadshavarens och statens ansvar 

I 6 kap. 1 § FB anges att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Regeln kan 

sägas utgöra en grundläggande utgångspunkt för varje barns uppväxtförhållanden och innebär 

i stora drag en rätt till god levnadsstandard.161 Omvårdnaden omfattar inte bara fysiska behov 

utan även psykiska aspekter inkluderas. Barnets rätt till trygghet innebär bland annat att bar-

net ska ha rätt att växa upp i en stabil och trygg miljö.162 I propositionen till ratificerandet av 

barnkonventionen anges att behovet av omvårdnad, trygghet och god fostran i 6 kap. 1 § FB 

kan användas som ledning för vad som är barnets bästa.163 Hänsyn måste tas till både kortsik-

tiga och långsiktiga effekter vad gäller barnets fysiska och psykiska utveckling.164 Med det 

sagt torde det stå klart att basala behov såsom mat, hygien och en fast punkt på att bo på om-

fattas av vårdnadsansvaret i 6 kap. 1 § FB. Någonting annat torde svårligen kunna betraktas 

som god levnadsstandard. Vårdnadsansvaret inkluderar även ett ansvar för att barn inte far illa 

i olika sammanhang.165  

 
                                                
160 De materiella förutsättningarna är de rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett omhändertagande ska kunna 
vidtas. De formella förutsättningarna avser frågan om domstols behörighet och förhållandet till Bryssel II-
förordningen, vilket får betydelse när barn som är unionsmedborgare och har en stark anknytning till ett annat 
EU-land befinner sig i Sverige. 
161 SOU 1986:20 s. 30. 
162 Prop. 1989/90:107 s. 32 f. 
163 Prop. 1989/90:107 s. 31 ff. 
164 Prop. 2005/06:99, s. 40. 
165 Singer, Barnets Bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s. 103. Jfr även 6 kap. 2 a § 
FB. Även om bestämmelsen reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge kan dess bedömningskriterier ge 
ledning för vad som anses vara god omsorg. Bland annat anges att det alltid måste beaktas om barnet riskerar att 
fara illa. 
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Sammantaget innebär 6 kap. 1 § FB en rätt för barn att få sina grundläggande behov tillgodo-

sedda. Utgångspunkten är att ansvaret för detta tillfaller vårdnadshavarna, vilket i allmänhet 

är föräldrarna, 6 kap. 2 §.166 Det är emellertid inte alltid så att föräldrarna har de förutsätt-

ningar som krävs, till exempel i situationer av ekonomiskt utsatthet. Att skapa en miljö för 

barnet som är gynnsam för hens utveckling kan, som förstås, vara svårt om pengarna knappt 

räcker till mat eller boende. När föräldrarna inte har förmåga att göra vad som ankommer på 

dem är det samhällets uppgift att träda in i deras ställe, vilket främst sker genom kommunens 

socialnämnd.167 Därmed kan sägas att barns välbefinnande är samhällets yttersta ansvar.168 

Det följer även av 2 kap. 1 § och 2 a kap. 1 § SoL att kommunen där den enskilda vistas, vis-

telsekommunen, har det yttersta ansvaret för att hen får det stöd och den hjälp som behövs.  

4.3 Allmänna bestämmelser i SoL 
SoL är den ramlag som styr socialtjänstens stödinsatser.169 I lagens portalparagraf anges att 

socialtjänsten ska främja ekonomisk trygghet samt jämlikhet i levnadsvillkor.170 Bestämmel-

sen är inte rättsligt bindande utan bör snarare ses som en målsättning för socialtjänsten att 

sträva efter. I 1 kap. 2 § SoL framkommer ett barnperspektiv. Bestämmelsen anger att barnets 

bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn, vilket överensstämmer med artikel 3 i barn-

konventionen. Som nämndes i avsnitt 2.2.3, måste inte barnets bästa nödvändigtvis vara avgö-

rande i alla beslut som rör barn.171 I regeringens proposition ”Strategi för att stärka barnets 

rättigheter i Sverige” har dock anförts att en konsekvensanalys alltid måste göras samt att 

barns levnadsvillkor ska ligga till grund för socialtjänstens beslut.172 Barnets bästa borde såle-

des väga särskilt tungt när barn lever under dåliga levnadsförhållanden, vilket till exempel kan 

vara fallet för barn som växer upp i ekonomisk utsatthet.  

 

Förutom de övergripande mål som anges i första kapitlet, finns i femte kapitlet en särskild del 

som specifikt rör barn och unga. Bestämmelsen i 5 kap. 1 § SoL ska återspeglas i alla beslut 

som rör barn. Inte heller denna bestämmelse är utformad som någon utkrävbar rätt för det 

                                                
166 Att föräldrarna har det primära ansvaret för barnets personliga förhållanden markeras även i såväl artikel 5 
som artikel 18 i barnkonventionen. 
167 Ewerlöf, Sverne & Singer, Barnets bästa – om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 88. 
168 Singer, Barnets Bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s. 194. 
169 Socialstyrelsen, God kvalitet i Socialtjänsten, 2008, s. 15. 
170 1 kap. 1 § SoL 
171 Barnets bästa ska vara dock vara avgörande vid vård och behandlingsinsatser, 1 kap. 2 § 2 st SoL. Jfr 1 § 5 st 
LVU. En mer ingående redogörelse för vårdinsatserna enligt LVU ges i avsnitt 4.5. 
172 Prop. 2009/10:232 s. 15. 
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enskilda barnet utan bör snarare ses som ett ansvar för socialnämnden.173 Bestämmelsen anger 

att socialnämnden ska verka för att barn får en gynnsam fysisk utveckling och växer upp un-

der trygga och goda förhållanden.174 Det är en explicit skyldighet för socialnämnden, vilket 

följer av ordet ska. Stödet ska ges i nära samarbete med hemmet, vilket ligger i linje med mål-

sättningen att all vård inom ramen för SoL ska bygga på frivillighet.175 För att barn inte ska 

fara illa måste verksamheten bedrivas förebyggande.176 Barn som riskerar att fara illa ska sär-

skilt uppmärksammas, och om det behövs ska extra stöd ges till barnet ifråga.177 Synen på när 

ett barn far illa är emellertid relativ då samhället är under kontinuerlig förändring. Dessutom 

innehåller inte rättsordningen någon enhetlig rättslig definition av när barn far illa.178 I rege-

ringens proposition ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.” anges bland annat fysisk 

försummelse som exempel på vad som kan medföra en risk för att barnet far illa.179 Fysisk 

försummelse är när barnets utveckling riskerar att skadas på grund av att vårdnadshavaren 

underlåter att ge barnet den fysiska omsorg som hen behöver.180 Här avses samtliga aspekter 

av ett barns hälsa och utveckling men som exempel kan nämnas hygien, förtäring, husrum 

samt årstidsanpassade kläder.181 Med hänsyn till att den fysiska omsorgen kan försvåras av 

ekonomiska brister torde barn som lever i fattigdom särskilt riskera att fara illa. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att SoL innehåller en rad bestämmelser som syftar till att 

tillvarata barns rättigheter. Bland annat har barn rätt att växa upp under trygga och goda för-

hållanden och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Beslut som rör barn ska ta hänsyn 

till barns levnadsvillkor och principen om barnets bästa. Med hänsyn till att barns välfärd är 

samhällets yttersta ansvar borde särskilda insatser göras för barn som lever i fattigdom. En 

rimlig insats vore ekonomiskt stöd till barnets föräldrar. Vi ska nu därför se närmare på soci-

altjänstens möjligheter och skyldigheter att besluta om försörjningsstöd.  

                                                
173 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, 2011, s. 99 och 134. 
174 Jfr 6 kap. 1 § FB. 
175 Jfr 3 kap. 5 § SoL, där det anges att insatser ska genomföras tillsammans med den enskilda. 
176 Enligt 11 kap. 1 § 1 st SoL ska socialtjänsten inleda en utredning om det kommit till socialtjänstens känne-
dom att en åtgärd kan behövas. 
177 Ewerlöf, Sverne & Singer, Barnets bästa – om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 88. Jfr även artikel 
19.1 i barnkonventionen som bland annat anger att konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att 
skydda barnet från vanvård eller försumlig behandling i hemmet. 
178 Se Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, 2011, s. 56 f. Det är till exempel skillnad 
på den straffrättsliga definitionen av barn som far illa, som avser en kriminaliserad handling, och vad som menas 
utifrån ett socialrättsligt perspektiv.  
179 Prop 2002/03:53, s. 47 ff. 
180 Ewerlöf, Sverne & Singer, Barnets bästa – om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 92. 
181 Prop 2002/03:53, s. 49. 
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4.4 Försörjningsstöd 

4.4.1 Allmänt om regelverket  

Ovan har redogjorts för att EU-rätten inte kräver att socialt bistånd beviljas till en EU-

medborgare under hens första tre månader i landet. För att få försörjningsstöd efter dessa tre 

månader krävs att EU-medborgaren har förlängd uppehållsrätt. Fråga uppstår därmed hur det 

nationella regelverket vad gäller socialt bistånd ser ut.182 Det sociala bistånd som kommer att 

beröras är det som i SoL benämns försörjningsstöd, 4 kap. 1 §.183 Vidare kommer sådant akut 

bistånd som kan ges inom ramen för 2 kap. 1 § och 2 a kap. 1 § SoL att beröras.184  

 

Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. 1 § SoL. Med försörjningsstöd avses medel för att 

klara av mat, hyra och andra levnadsomkostnader, 4 kap. 3 §.185 Syftet med biståndet är att 

tillförsäkra en skälig levnadsnivå.186  

 

Till skillnad från det EU-rättsliga regelverket utgör inte uppehållsrätt ett krav för att kunna 

beviljas försörjningsstöd. Något krav på uppehållstillstånd föreligger inte heller. Att så är fal-

let har bekräftats bland annat av ett resonemang av JO.187 Beslutet rörde en asylsökande som 

hade fått avslag på sin asylansökan men trots det kvarstannat i landet som papperslös. JO an-

förde att endast det faktum att personen ifråga saknade uppehållstillstånd inte räckte som skäl 

att avslå en ansökan om försörjningsstöd. En prövning i sak måste ändå göras.188 Rätten att 

ansöka om bistånd gäller följaktligen lika mycket för unionsmedborgare och papperslösa tred-

jelandsmedborgare som för svenska medborgare.189  

                                                
182 Observeras bör att det nationella regelverket inte bara gäller utsatta EU-medborgare utan även övriga pap-
perslösa som befinner sig i Sverige.  
183 I paragrafen inbegrips även bistånd för sin ”livsföring i övrigt”. Även om dessa bistånd innefattar olika saker, 
kommer någon skillnad mellan begreppen inte att göras i texten då det saknar relevans för framställningen.   
184 Kommunerna kan även under vissa förutsättningar bevilja annat typ av bistånd än vad SoL medger, så länge 
det ligger inom ramen för kommunernas kompetens. Se närmare i kommunallagen, KL. (Kommunerna får till 
exempel inte ge understöd till enskilda utan stöd i lag). I och med att det är sådant försörjningsstöd som är regle-
rat i SoL som behandlas i den här uppsatsen kommer bestämmelserna i KL inte närmare att beröras.  
185 Bestämmelserna i 4 kap. 1-3 §§ SoL kan jämföras med artikel 18 i barnkonventionen, som anger att staten ska 
hjälpa föräldrarna i ansvaret för barns utveckling när så krävs. De kan även sägas korrespondera mot artikel 19, 
jfr ”alla sociala åtgärder för att skydda...” 
186 Jfr RÅ 84 2:13. Avgörandet rörde begreppet ”skälig levnadsnivå”. Domstolen anförde att det är upp till 
kommunerna att fastställa beloppet för vad som utgör en skälig levnadsnivå, men att bidrag som ligger under 
existensminimum i vart fall inte kan anses tillräckligt. 
187 JO 1994/94 s. 272. 
188 Jfr även HFD 2014 ref 37. I domstolens bedömning anfördes att villkor på försörjningsstöd måste ha stöd i 
lag eller praxis. 
189 Socialstyrelsen, Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området, 2014, s. 8. 
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4.4.2 Socialtjänstens möjligheter att neka en ansökan om försörjningsstöd  

I 4 kap. 1 § SoL anges att försörjningsstöd kan aktualiseras för den som varken på egen hand 

eller på annat sätt [min kursivering] kan få sina behov tillgodosedda. Det innebär att försörj-

ningsstödet ska vara den sista utvägen när alla andra möjligheter är uttömda. För barn som är 

papperslösa och utsatta EU-medborgare är frågan om ett återvändande till hemlandet kan be-

traktas som ett annat sätt att få sina behov tillgodosedda. Kammarrätten i Jönköping190 och 

Göteborg191 har hävdat att så är fallet men ett tydligt avgörande från högsta instans saknas. 

Det är således upp till den enskilde biståndssökande att bevisa att hen inte kan ta hjälp av 

myndigheterna i hemlandet. Observeras bör att frågan om ett återvändande till hemlandet 

många gånger är problematisk, till exempel för marockanska gatubarn.192 

Möjligheten att få sina behov tillgodosedda på annat sätt aktualiserar också gränsdragningen 

till LMA. Av 1 § 2 st LMA följer att den som omfattas av LMA inte har rätt till försörjnings-

stöd enligt SoL eftersom SoL ska tillämpas sekundärt till andra stödformer. Till personkretsen 

i LMA hör både asylsökande och före detta sökande som har fått avslagsbeslut.193 Enligt HFD 

2013 ref. 83 omfattas även personer som har fått avslagsbeslut men som hindrar verkställighet 

av avvisning eller utvisning genom att hålla sig gömda. Av 12 § LMA följer emellertid att den 

som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas inte har 

rätt till bistånd. Frågan om dessa papperslösa individer istället kan få bistånd enligt SoL prö-

vades av Förvaltningsrätten i Umeå år 2015.194 I domskälen anfördes att rätt till försörjnings-

stöd förvisso inte föreligger för den som omfattas av LMA, men här tillade domstolen att be-

stämmelsen i 1 § 2 st LMA tar sikte på den som de facto kan tillerkännas bistånd enligt LMA. 

I målet hade sökanden och hennes tre barn hållit sig gömda i två år, och var enligt 12 § LMA 

inte berättigade bistånd. Förvaltningsrätten beslutade därför att försörjningsstöd enligt SoL 

skulle beviljas. I domen nämndes att socialtjänster på andra orter beviljar försörjningsstöd till 

papperslösa. Vidare fördes ett resonemang om barnkonventionen och alla barns rätt till mat, 

kläder och boende, vilket sannolikt inverkade på domstolens bedömning. Domen överklaga-

                                                
190 Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3594-07 respektive mål nr 3595-07. 
191 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1007-09. 
192 Migrationsverket, Utsatta barn i Marocko, 2013, s. 27 f. Antalet återvändande barn till Marocko är lågt. 
Många gånger finns en motvilja bland barnen att återvända då det sällan finns något att återvända till. Även när 
barn samarbetar kring ett återvändande föreligger praktiska svårigheter som beror på att det inte är helt klart hur 
mottagandet av myndigheterna ser ut. 
193 Observeras bör att de nya ändringar som har införts, om att bistånd enligt LMA ska upphöra när beslutet om 
avvisning eller utvisning vinner laga kraft, inte gäller barn, 11 § 2 st. Se Prop. 2015/16:146, s. 4. För mer in-
formation om LMA, se Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten, 2013, s. 28-29. 
194 Förvaltningsrätten i Umeå, mål nr 1062-15.  
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des till Kammarrätten i Sundsvall,195 som anförde att sökanden och hennes tre barn omfattas 

av personkretsen i 1 § LMA i enlighet med HFD 2013 ref. 83. Genom att hålla sig gömda var 

de dock själva ansvariga för att de inte kunde få bistånd enligt LMA. Domstolen menade 

därmed att någon rätt till försörjningsstöd inte förelåg. Frågan om vilket ansvar en kommun 

har att bevilja försörjningsstöd till en sökande som håller sig undan för att undvika avvisning 

har beviljats prövningstillstånd i HFD.196 Tills dess att domen avkunnas är rättsläget oklart. 

Förvaltningsrättens dom torde dock vara mer förenlig med barnkonventionens bestämmelser, 

eftersom förvaltningsrättsdomen tog hänsyn till att barnen utan rätt till bistånd enligt LMA 

eller SoL skulle stå skyddslösa. Kammarrättsavgörandet innehöll till synes inte några sådana 

överväganden. Med hänsyn till det ansvar socialtjänsten har för alla barn som vistas i kom-

munen, och med hänsyn till att barnkonventionen eventuellt blir svensk lag, kan tyckas att 

HFD borde gå på förvaltningsrättens linje. 

En ytterligare möjlighet för kommunen att avslå en ansökan om försörjningsstöd är om den 

biståndssökande saknar bosättning i landet. Det finns inte något uttryckligt krav på bosättning 

enligt SoL för att bistånd ska kunna erhållas men däremot framkommer ett sådant krav i RÅ 

1995 ref. 70.197 Domen rörde en person som hade tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. An-

sökan om försörjningsstöd nekades med hänvisning till att hen hade sin egentliga hemvist i 

ursprungslandet. För utsatta EU-medborgare och papperslösa som befinner sig i Sverige blir 

kravet på bosättning problematiskt. I en debattartikel i tidskriften Svenska Dagbladet pekar 

Paju, doktor i juridik och redaktör för Europarättslig Tidskrift, på den teoretiska möjlighet 

EU-migranter har att bo sig till förmåner såsom försörjningsstöd.198 I praktiken kan dock hin-

der uppställas då det är svårt att registrera sig som bosatt som icke självförsörjande.199 

 

Kommunen kan således avslå en ansökan om försörjningsstöd från individer som inte betrak-

tas som bosatta i landet. Samtidigt befinner sig personerna rent faktiskt på svensk mark.200 

Som nämndes i avsnitt 4.2 har vistelsekommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det 

                                                
195 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1591-15, den 26 mars 2016. 
196 Prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 1527-1529-16, den 12 januari 2017. 
197 Jfr SOU 2005:34 s. 154 och s. 158. Det har övervägts om ett lagstadgat krav på bosättning ska införas i SoL 
men i och med att det redan framkommer i praxis ansågs det inte vara nödvändigt. 
198 Paju, EU-migranter räknas inte som bosatta, https://www.svd.se/vem-ska-sorja-for-eu-migranterna. 
199 Bruzelius, EU-migranter räknas inte som bosatta, https://www.svd.se/eu-migranter-raknas-inte-som-bosatta. 
200 Det bör vidare poängteras att 2 a kap. 1-3 §§ SoL reglerar en ansvarsfördelning mellan kommuner. Om den 
enskilda vistas i en annan kommun än där hen är bosatt, kan vistelsekommunen hänvisa till bosättningskommu-
nen för mer långsiktigt socialt stöd. Med bosättning avses den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt 
eller annars har starkast anknytning. I regel handlar det om var den enskilde är folkbokförd. För personer som 
saknar bosättning kan vistelsekommunen således inte hänvisa vidare. 
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stöd och den hjälp som behövs, 2 kap. 1 § och 2 a kap. 1 § SoL. Vad gäller akuta behov kan 

det ansvaret inte begränsas, 2 a kap. 2 § SoL. Som akut åtgärd avses i princip mat för sin 

överlevnad och något tillfälligt ställe att bo på.201 Ett akut behov kan även vara att få pengar 

för att kunna återvända till hemlandet, om kommunen har beslutat att den biståndssökande 

måste ta hjälp av myndigheterna där istället. Kommunens yttersta ansvar gäller sålunda för 

såväl svenska medborgare som personer som befinner sig utan tillstånd i landet. Med det sagt 

är SoL:s konstruktion inte anpassad till den EU-rättsliga miniminivån, som tillåter en be-

gränsning vad gäller socialt bistånd för personer som saknar uppehållsrätt. Socialtjänsten har 

fortfarande ett akut ansvar för de icke-ekonomiskt aktiva, det vill säga de EU-medborgare 

som lever i utsatthet.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att varken uppehållsrätt eller uppehållstillstånd utgör 

krav för att kunna beviljas försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL. Däremot kan en ansökan 

om försörjningsstöd avslås om behovet av bistånd kan tillgodoses av den enskilde själv eller 

på annat sätt. För personer som befinner sig i landet utan tillstånd kan hävdas att ett återvän-

dande till hemlandet är en alternativ möjlighet att få sina behov tillgodosedda. Därtill behöver 

ekonomiskt bistånd enligt SoL inte beviljas till den som ges motsvarande bistånd enligt LMA. 

Vidare är rätten till försörjningsstöd förenat med ett krav på bosättning, vilket skapar problem 

för de individer som befinner sig i Sverige utan tillstånd och lever i fattigdom. Socialtjänsten 

har dock alltid ett akut ansvar för alla personer som befinner sig i Sverige – oavsett rättslig 

status. I nästa avsnitt kommer möjligheten till försörjningsstöd för barn som är papperslösa 

och utsatta EU-medborgare att belysas utifrån ett barnrättsperspektiv. 

4.4.3 Särskilt om försörjningsstöd i förhållande till barn  

I föregående avsnitt konstaterades att rätten till försörjningsstöd är förenat med ett krav på 

bosättning men att vistelsekommunens ansvar för akuta behovsåtgärder inte kan begränsas. 

Utifrån ett barnrättsperspektiv inställer sig frågan hur situationen ska bedömas när barn är 

inblandande. Som nämnts tidigare i framställningen har socialtjänsten ett särskilt ansvar för 

att skydda barn och unga.202 Vid införandet av bestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 2 § 

SoL betonades vikten av ett stärkt barnperspektiv vid allt socialt arbete. Regeringen framhöll 

att det är socialtjänstens ansvar att värna de svaga individernas intressen, och att barn i jämfö-

relse med vuxna ses som en svagare part. Vid varje beslut om bistånd måste barnens situation 
                                                
201 En relevant fråga är dock hur länge akuta insatser kan ges. I HFD 2014 ref. 37, som gällde en papperslös 
person som vistades i landet, konstaterades att akuta bistånd till slut måste övergå till insatser på längre sikt. 
202 Se till exempel avsnitten 4.2 och 4.3 som tar upp socialtjänstens ansvar specifikt för barn. 
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särskilt uppmärksammas, vilket står i enlighet med barnkonventionen.203 Barn som lever i 

ekonomisk utsatthet löper dessutom större risk än andra barn att få en sämre utveckling.204 I 

och med att SoL är en ramlag har kommunerna relativt stor handlingsfrihet att fatta beslut 

utifrån kommunal behov och förutsättningar.205 Tillämpningen av SoL kan, och bör, därför 

anpassas i takt med att samhällsförhållandena förändras.206 Vad gäller barn som är utsatta EU-

medborgare har Socialstyrelsen i sin vägledning från 2014 betonat att socialtjänsten ska er-

bjuda insatser till barn som är i behov av stöd och skydd och befinner sig i landet utan för-

längd uppehållsrätt. Vilka insatser som ska erbjudas anges inte men däremot står att social-

tjänsten ska ”hantera situationen”.207 Samma synsätt torde kunna appliceras på barn som är 

papperslösa tredjelandsmedborgare. Nedan följer en redogörelse för hur regelverket om för-

sörjningsstöd kan hanteras i förhållande till utsatta barn. 

 

I Malmö stads riktlinjer om ekonomiskt bistånd från 2013 framhålls att socialtjänsten har ett 

särskilt ansvar för barn och att det i synnerhet gäller vid beslut om försörjningsstöd.208 I rikt-

linjerna betonas barnkonventionen och principen om barnets bästa. Principen kan inte använ-

das självständigt för att motivera ett beslut men när det finns olika sätt att tolka en lag kan den 

användas för att välja den gynnsammaste tolkningen ur ett barnrättsperspektiv.209 I riktlinjerna 

argumenteras därför för att principen kan och bör användas för att betrakta papperslösa barn 

som bosatta vid bedömningar om ekonomiskt bistånd. En sådan syn innebär att fullt försörj-

ningsstöd kan ges på samma villkor som till övriga barn bosatta i kommunen. Om en ansökan 

om bistånd gäller en hel barnfamilj anges i Malmö stads riktlinjer att endast barnen i familjen 

ska beviljas fullt ekonomiskt bistånd men att bostad ska beviljas för samtliga familjemed-

lemmar. På så vis tillerkänns samtliga barn i kommunen en skälig levnadsnivå i överens-

stämmelse med barnkonventionens rättighetskatalog.210 Resonemanget i Malmö stads riktlin-

jer kan jämföras med ett avgörande från 2015 av Förvaltningsrätten i Malmö.211 Målet rörde 

                                                
203 Prop. 1996/97:124 s. 100 f. Jfr även Förvaltningsrätten i Umeå, mål nr 1062-15. 
204 Socialstyrelsen, Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd, 2003, s. 34. Jfr även Socialstyrel-
sen, Social rapport, 2010, s. 3 och 11. Barn som lever i ekonomisk utsatthet har exempelvis generellt lägre betyg 
och riskerar därmed att utvecklas missgynnsamt. 
205 Dock med hänsyn tagen till den kommunala kompetensen, se närmare i KL.  
206 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten, 2013, s. 21. 
207 Socialstyrelsen, Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området, 2014, s. 21. 
208 Malmö stad, Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, 
2013, s. 4. 
209 Jfr resonemanget om barnets bästa i avsnitt 2.2.3 som överensstämmer med kommunfullmäktiges uttalande. 
210 Malmö stad, Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, 
2013, s. 13. 
211 Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 6756-15. 
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fyra EU-medborgare varav tre var barn och den fjärde var barnens mamma. Kvinnan hade 

haft en kortare anställning men sedan blivit arbetslös, varför familjens ansökan om försörj-

ningsstöd hade nekats. Förvaltningsrätten vägde emellertid barnens intresse av stöd tyngre än 

kommunens ekonomiska intressen. I och med att barnen gick i skolan betraktade domstolen 

dem som bosatta och försörjningsstöd beviljades.212  

 

Den tolkning som har gjorts av Malmö stad, som har varit mer generös än tolkningarna i öv-

riga storstäder, verkar efter regeringsskiftet 2014 ha spritt sig till Stockholm.213 Stockholms 

socialborgarråd Lindhagen (MP) meddelade i december 2016 att ett nytt förslag till riktlinjer 

vad gäller ekonomiskt bistånd finns framtaget och ska ut på remiss inför beslut i kommun-

fullmäktige under våren 2017. I förslaget ingår bland annat tydliggöranden kring ekonomiskt 

bistånd till papperslösa barn. Enligt förslaget ska bistånd, likt Malmös riktlinjer, kunna betalas 

ut enligt full norm även till barn som inte har tillstånd att vistas i landet men som likväl befin-

ner sig här. Varje beslut ska fattas efter individuell prövning och baseras på den enskildes 

behov.214 Oppositionsborgarrådet König Jerlmyr (M) menar dock att det vore en felpriorite-

ring att ge papperslösa barn bistånd och att det ger dubbla signaler om barn som inte har till-

stånd att vara i landet får ta del av socialtjänstens insatser.215 

 

Ovanstående redogörelse visar att det råder olika politiska uppfattningar om papperslösa barn 

ska kunna beviljas försörjningsstöd eller inte. Att alla människor ska ha rätt till akut hjälp är, 

som nämndes i avsnitt 4.4.2, ostridigt enligt SoL. Att vuxna personer som är papperslösa inte 

har rätt till annat än akut bistånd har inte heller ifrågasatts. När barn är inblandade är dock 

situationen mer komplicerad, inte minst med hänsyn till barnkonventionens bestämmelser. 

Artikel 2 i barnkonventionen, som diskuterades mer utförligt i avsnitt 2.2.2, innebär en skyl-

dighet för konventionsstater att tillgodose varje barns grundläggande behov. I det inbegrips 

rätten till mat och dryck på sitt bord, tak över huvudet samt en trygg och stabil miljö där bar-

net kan få en gynnsam utveckling – vilket också är vad försörjningsstödet syftar till. Som tidi-
                                                
212 I och med att modern tidigare hade arbetat i Sverige hade barnen rätt att uppehålla sig i landet på grund av 
utbildning i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 
2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen. Med hänvisning till EU-domstolens dom, mål C-480/08 
Teixeira, dom den 23 februari, 2010, som berörde liknande omständigheter, ansågs modern i egenskap av vård-
nadshavare också ha uppehållsrätt trots att någon sådan inte förelåg enligt rörelsedirektivet. 
213 Sehlin, Ekonomiskt bistånd till papperslösa barn, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ekonomiskt-
bistand-till-pappaerslosa-barn. 
214 Stockholms stad, Revidering av riktlinjerna för handläggning av förvaltningens synpunkter ekonomiskt 
bistånd, 2016. 
215 Nordström, M: Ska göra allt för att stoppa förslaget, http://www.dn.se/sthlm/m-ska-gora-allt-for-att-stoppa-
forslaget/. 
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gare nämnts reglerar barnkonventionen ett ansvar för Sverige att vidta det yttersta av sina re-

surser för att tillgodose alla barns rätt till utveckling.216 Här bör understrykas att Sverige är ett 

välfärdsland. Även om det inte innebär någon obegränsad mängd resurser torde det i vart fall 

innebära ett tillförsäkrande av minderåriga individers basala rättigheter. Malmö stads och 

Stockholms stads tolkningar är möjliga att göra inom ramen för SoL. Utifrån barnkonvention-

ens regelverk i kombination med det ansvar för barn som regleras i nationell rätt217 torde en 

sådan tolkning vara vad som krävs för att tillvarata barns rättigheter. Samtidigt är det varken 

konventionsenligt eller lämpligt att tillämpningen av lagen varierar mellan kommunerna, nå-

got Sverige har kritiserats för av såväl FN:s barnrättskommitté som i doktrin.218 Nationella 

riktlinjer på området är önskvärda, särskilt kopplat till att barnkonventionen eventuellt blir 

svensk lag219 samt med hänsyn till de uttalanden som svenska staten har gjort om att barn-

rättskommitténs skrifter ska tas på stort allvar. Dessutom bör poängteras att såväl sociala rät-

tigheter som tillvaratagandet av barns rätt är reglerat som ett målsättningsstadgande i 1 kap. 2 

§ RF. De nationella politikerna ska ta hänsyn till målsättningsstadganden vid stiftandet av 

lagar. Det är således inte primärt ett ansvar för den enskilda rättstillämparen, i det här fallet 

kommunhandläggaren, att realisera sådana rättigheter.220 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en aktuell fråga i dagsläget är hur regelverket om 

försörjningsstöd ska tillämpas när barn är inblandade. Kravet på bosättning för att beviljas 

försörjningsstöd innebär att barn som är papperslösa och utsatta EU-medborgare och lever i 

fattigdom i Sverige riskerar att stå skyddslösa. I Malmö stad har försörjningsstöd beviljats till 

papperslösa barn då kommunen har valt att betrakta dem som bosatta, bland annat med hän-

syn till barnens skolgång i Sverige. En sådan tolkning ligger inom ramen för SoL och är där-

till mest lämplig att göra med hänsyn till barnkonventionen. Det finns dock också kommuner 

som gör tolkningen att dessa barn inte är bosatta och att de inte kan erhålla försörjningsstöd. 

Det kan inte anses konventionsenligt att barns möjligheter att få hjälp varierar beroende på 

vilken kommun de befinner sig i. Regelverket om ekonomiskt bistånd för papperslösa och 

utsatta EU-medborgare bör därför förtydligas på lagstiftningsnivå.  
                                                
216 Artikel 4 och artikel 6.2 i barnkonventionen.   
217 Se särskilt redogörelsen i avsnitt 4.2 och 4.3. 
218 Leviner betonar problemet i sin avhandling. Se Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsar-
bete, 2011, s. 23. 
219 Jfr den utredning som gjordes efter Norges inkorporering av barnkonventionen, Søvig, Barnets rettigheter på 
barnets premisser, utfordringer i møtet mellom FN:s barnekonvensjon og norsk rett, 2009, s. 20 ff. I utredningen 
framhålls att barnkonventionen har fått större genomslagskraft i den rättsliga argumentationen sedan inkorpore-
ringen ägde rum.  
220 Lind, Sociala rättigheter i förändring - en konstitutionellrättslig studie, 2009, s. 76. 
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4.5 Förutsättningarna för omhändertaganden enligt LVU 

4.5.1 Historisk tillbakablick 

Synen på barn har förändrats över tid. Enligt 1871 års fattigvårdsförordning kunde barn som 

varken kunde försörjas av föräldrarna eller sig själva omhändertas för så kallad nödtorftig 

fattigvård. Det innebar kortfattat att barnet antingen fick vistas på fattighus tillsammans med 

äldre och sjuka personer eller att de auktionerades ut till lägstbjudande på offentlig auktion. 

Fosterhem blev efter detta allt vanligare.221  

 

I början på 1900-talet inrättades vår första barnavårdslagstiftning, som omarbetades i två vän-

dor. 1982 ersattes barnavårdslagstiftningen av SoL och LVU. Båda lagar har sedan dess bytts 

ut. Vad som är tydligt vid en tillbakablick är att vi har gått från fattigvård, där fattiga sågs som 

ett problem som måste avlägsnas, till socialtjänst. Därtill ses barn idag som individer med 

egna behov. Barn är rättighetsbärare och inte bara något som måste skyddas eller undanrö-

jas.222 Nedan följer en redogörelse för hur gällande LVU ser ut och vad som krävs för att ett 

tvångsomhändertagande ska kunna ske.   

4.5.2 Lagens syfte  

I Sverige har varje individ en grundlagsskyddad rättighet att varken bli frihetsberövad eller få 

sin personliga integritet utsatt för intrång av det allmänna.223 Ändå kan det ibland vara nöd-

vändigt att omhänderta en människa då endera individen eller samhället behöver skyddas. 

Alla statliga tvångsomhändertaganden är därför inte förbjudna, grundlagsskyddet består av 

relativa rättigheter som kan begränsas genom lag.224 En förutsättning för att en inskränkning 

ska få ske är dock att syftet med begränsningen är godtagbar i ett demokratiskt samhälle samt 

att hänsyn tas till proportionalitetsprincipen.225  

 

Utgångspunkten är att vård för barn och unga ska ske i enlighet med bestämmelserna i SoL 

och präglas av frivillighet. När det inte går kan LVU, som utgör en skyddslag för barn och 

unga, aktualiseras.226 LVU är ett uttryck för statens befogenhet att ingripa för att skydda barn 

                                                
221 Ewerlöf, Sverne & Singer, Barnets bästa – om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 13 ff. 
222 Singer, Barnets Bästa - om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s. 193 f. 
223 2 kap 6 § 2 st RF, 2 kap 8 § RF. 
224 2 kap 20 § 2 p RF. 
225 2 kap 21 § RF. 
226 Jfr 5 kap 1 § SoL. Där anges att ”socialnämnden, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, skall sörja 
för att den unge får vård och fostran utanför det egna hemmet”.  
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som riskerar att fara illa. Faktum är att socialnämnden inte bara har befogenhet utan även 

skyldighet att ingripa i de fall där förutsättningarna enligt LVU är uppfyllda.227  

4.5.3 Allmänna förutsättningar 

Vård enligt LVU kan komma ifråga i två fall, vilka regleras i 2 § respektive 3 § LVU. Det 

förstnämnda fallet avser de så kallade miljöfallen, som aktualiseras när det föreligger brister i 

hemmet som kan skada den unges hälsa och utveckling. Det är denna typ av tvångsomhänder-

tagande som är relevant för förevarande framställning. Det andra fallet avser situationer när 

vård behövs på grund av den unges eget beteende. LVU är som nämnts ovan sekundär till 

bestämmelserna i SoL. I lagens 1 § anges att en förutsättning för att tvångsvård ska komma 

ifråga är att vård inte kan uppnås genom samförstånd med barnet och dess vårdnadshavare. 

Vården ska dock ske med respekt för barnets personliga integritet. Vidare måste missförhål-

landet, som antingen beror på brister i hemmet eller den unges eget beteende, innebära en 

påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling ska skadas. I förarbetena till LVU förkla-

ras påtaglig risk som att risken varken får vara lindrig, tillfällig eller bygga på subjektiva an-

taganden. Tvärtom ska det föreligga konkreta omständigheter av viss tyngd för att ett ingri-

pande ska kunna ske.228 Observeras bör att det inte krävs någon konstaterad skada, det räcker 

att det föreligger en risk som påverkar den unge. I sammanhanget ska även betonas att det inte 

är föräldrarnas problematik i sig som ska utgöra grund för ett tvångsomhändertagande, utan 

det viktiga är vad denna problematik kan få för konsekvenser.229  

 

Varje beslut enligt LVU ska anlägga ett barnperspektiv.230 I 1 § 5 st LVU anges att vad som 

är bäst för den unge ska vara avgörande [min kursivering] för bedömningen. Det är endast 

sådana fakta som berör den unges utveckling och levnadsförhållanden som ska beaktas.231 Av 

ordet avgörande följer att barnets bästa väger tyngre vid tillämpning av LVU än exempelvis 

SoL, då barnets bästa enligt LVU inte bara är ett av flera intressen som ska beaktas.232  

                                                
227 Socialstyrelsen, Allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, 1997, s. 11. Jfr även bestämmelsen i 5 kap. 1 § SoL. Socialnämnden ska verka för barns trygghet och ut-
veckling och bör agera om det föreligger brister i ett barns levnadsförhållanden. 
228 Prop. 1989/90:28 s. 62. 
229 Socialstyrelsen, Allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, 1997, s. 22. 
230 Prop. 1996/97:124, s. 99 och prop. 2002/03:53 s. 76 ff. 
231 Prop. 1979/80:1 s. 583. 
232 Jfr 1 kap 2 § SoL. Jfr även artikel 3 i barnkonventionen. 
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4.5.4 Brister i omsorgen  

I 2 § LVU anges att vård ska beslutas om det på grund av omständigheter som sker i hemmet 

finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas. De omständigheter som 

anges är fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat 

förhållande i hemmet. Relevant för den här framställningen är brister i omsorgen. Bestäm-

melsen syftar till att skydda barnet när vårdnadshavaren underlåter att tillgodose barnets be-

hov. Vad brister i omsorgen betyder är inte beskrivet i lagtexten men i förarbetena anges att 

vanvård och försummelse faller inom begreppet.233 Vanvård kännetecknas av materiella och 

uppenbara omsorgsbrister såsom att barnet är magert, illaluktande och smutsigt. Hit räknas 

också underlåtenhet eller vägran att ge barnet behandling som krävs för barnets överlevnad. 

Försummelse utgör en gråzon mellan allvarligare vanvård och brister i omsorgen av lägre 

grad. Det kan innebära att barnet inte får sina grundläggande behov såsom näring, hygien och 

medicinsk vård tillgodosedda. Vidare kan det innebära bristande tillsyn och säkerhet och att 

barnet vistas i en miljö som inte håller hen varm.234 Försummelse kan också vara känslomäss-

ig och psykisk försummelse på grund av missbruk och psykiska störningar hos föräldrarna.235  

 

Sammanfattningsvis förutsätter ett ingripande enligt LVU dels att stöd och hjälp inte kan ges 

på frivillig väg och dels att en påtaglig risk föreligger för att den unges hälsa och utveckling 

ska skadas. Den påtagliga risken kan exempelvis bero på brister i omsorgen, som känneteck-

nas av vanvård eller försummelse där barns grundläggande behov inte tillgodoses. Relevant 

för förevarande framställning är om rekvisitet brister i omsorgen kan jämföras med levnads-

förhållandena för barn som lever i fattigdom.236  

4.5.5 Omedelbart omhändertagande  

4.5.5.1 Materiella förutsättningar  

I föregående avsnitt redogjordes för vad som krävs för att ett omhändertagande enligt LVU 

ska kunna aktualiseras. Ibland är emellertid en situation så brådskande att något beslut inte 

kan inväntas.237 I sådana fall kan socialnämnden ingripa akut genom ett omedelbart omhän-

dertagande. Bestämmelsen regleras i 6 § LVU och medger ett interimistiskt avgörande till 

dess att ett slutligt beslut har fattats. För att ett omedelbart omhändertagande ska kunna vidtas 

                                                
233 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
234 Socialstyrelsen, Barnet i rättsprocessen, 1995, s. 27. 
235 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
236 Se närmare avsnitt 5.2. 
237 Vanligtvis fattas beslut av förvaltningsrätten efter förslag av socialnämnden, se 4 § LVU. 
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krävs dels att socialnämnden bedömer det som sannolikt att den unge behöver beredas vård 

enligt lagen och dels att ett beslut inte kan avvaktas med hänsyn till den unges hälsa och ut-

veckling.238 Precis som vid ett vanligt omhändertagande krävs därtill en avsaknad av sam-

tycke från föräldrarna eller den unge.239 När ett omedelbart omhändertagande har genomförts 

ska förvaltningsrätten pröva beslutet, normalt inom en vecka, 7 § LVU. 

 

Regleringen i LVU är socialnämndens enda möjlighet att bereda vård för ett barn utan att 

samtycke föreligger, lagtexten tar varken hänsyn till nationalitet eller var barnet har sin hem-

vist.240 Det skulle kunna uppfattas som att ett ingripande enligt LVU alltid är en möjlighet när 

ett barn som befinner sig inom Sveriges jurisdiktion är så pass utsatt att vårdbehov förelig-

ger.241 När det rör sig om gränsöverskridande situationer måste dock andra regelverk än det 

nationella beaktas. I nedanstående avsnitt kommer socialnämndens möjligheter att omhän-

derta barn med anknytning till ett annat EU-land än Sverige att belysas. Begreppet gränsöver-

skridande situationer syftar i avsnittet endast på situationer som berör unionsrätt. Ändamålet 

är att belysa de problemsituationer som kan tänkas uppstå när socialnämndens möjligheter att 

ingripa för barn som är på svenskt territorium påverkas av de rättsliga förutsättningar som har 

uppställts på grund av barnets rättsliga status.  

4.5.5.2 Formella förutsättningar i gränsöverskridande situationer  

Behörighet att pröva en ansökan 

För att en ansökan om vård enligt LVU ska kunna prövas krävs att svensk domstol är behörig. 

Med andra ord krävs att domstolen har så kallad domsrätt. När omhändertagandet rör ett barn 

som är svensk medborgare är frågan om svensk domstols behörighet mer eller mindre klar 

men mer problematiskt blir det i fråga om gränsöverskridande situationer. Hur regleringen om 

domsrätt ser ut i såväl svensk rätt som EU-rätt är i sammanhanget relevant.  

 

För svensk rätts del finns inte någon reglering om domsrätt varken i SoL eller LVU. Ledning 

går dock att finna i RÅ 2006 ref. 36. I fallet prövades frågan om svensk domstols behörighet 

att fatta beslut enligt LVU när barnen vid tidpunkten då domstolsprocessen startade vistades i 

                                                
238 Grönwall & Holgersson, Socialtjänsten – handboken om SoL, LVU och LVM, 2004, s. 379-380. 
239 Någon absolut säkerhet på att samtycke saknas måste dock inte föreligga vid ett omhändertagande enligt 6 § 
LVU. Däremot ska beslutet upphävas om det senare visar sig att vården godkänns av föräldrarna.  
240 Att lagen gäller alla barn anges även i Socialstyrelsen, Allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, 1997, s. 11. 
241 Jfr 1 § LVU ”den som är under 18 år...” 
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ett annat land. Domstolen anförde att utgångspunkten i en sådan bedömning blir hur barnets 

anknytning till Sverige ser ut. Målet rörde två pojkar som varken var svenska medborgare 

eller folkbokförda här i landet. De hade dock bott i Sverige större delen av sina liv. Domsto-

len anförde att en helhetsbedömning av pojkarnas anknytning till Sverige måste göras, där 

omständigheter såsom social anknytning men också hur länge deras vistelse i landet har varat 

får betydelse. Faktorer såsom folkbokföring och medborgarskap ska enligt domstolen tillmä-

tas mindre betydelse. Vidare betonades att syftet med LVU är att skydda barn och ungdomar 

och att det skyddet inte borde gå förlorat bara för att barnen tillfälligt vistades någon annan-

stans. Bedömningen blev att svensk domsrätt förelåg. 

 

Vid sidan av svensk rätt blir gränsöverskridande situationer som rör omhändertaganden av 

barn avhängig den domsrätt som finns reglerad i EU-rätten. För avgöranden om föräldraan-

svar aktualiseras Bryssel II-förordningen. I förordningens tillämpningsområde inkluderas om-

händertaganden enligt LVU, vilket klargjordes i EU-domstolens dom Korkein hallinto-oikeus 

från 2007.242 Den allmänna behörigheten regleras i artikel 8.1 i Bryssel II-förordningen. Där 

anges att domstolen i den medlemsstat där barnet har hemvist [min kursivering] vid tidpunk-

ten för talans väckande ska vara behörig i mål om föräldraansvar. Om hemvisten inte kan 

fastställas är det domstolen i den medlemsstat där barnet befinner sig som är behörig, artikel 

13.1. En närmare redogörelse om vad hemvistbegreppet innebär är av betydelse. 

Innebörden av hemvistbegreppet 

Någon legaldefinition av vad som avses med begreppet hemvist finns inte i Bryssel II-

förordningen. I EU-kommissionens handledning om förordningens tillämpning anges dock att 

det är fråga om ett EU-rättsligt autonomt begrepp som bör tolkas utifrån förordningens ända-

mål och syfte.243 Det bör också uppmärksammas att det i förordningens inledning anges att 

reglerna om domsrätt är utformade med hänsyn till barnets bästa.244 Vidare menar kommiss-

ionen att hemvistbegreppet måste bedömas utifrån det enskilda fallet och baseras på rådande 

sakförhållanden. Två domar från EU-domstolen ger vägledning om begreppets innebörd.  

 

                                                
242 Mål C-435/06, Korkein hallinto-oikeus, dom den 27 november, 2011. Enligt artikel 1.1 b) i Bryssel II-
förordningen är förordningen tillämplig på civilrättsliga frågor såsom bland annat begränsning i föräldraansvaret. 
I målet anfördes att det inbegriper beslut om beredande av vård, punkt 45. Jfr även Europeiska kommissionen & 
Europeiskt Rättsligt Nätverk, Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen, 2014, s. 19-20. 
243 Europeiska kommissionen & Europeiskt Rättsligt Nätverk, Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel 
II-förordningen, 2014, s. 25. 
244 Se skäl 12 i Bryssel II-förordningen.  
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EU-domstolens förhandsavgörande i målet A245 från 2009 berörde frågan om hemvisten 

kunde anses ha ändrats trots att det gått kort tid sedan barnen blev flyttade till en ny medlems-

stat. Precis som kommissionen tydliggjorde EU-domstolen att en helhetsbedömning måste 

göras av samtliga omständigheter. I bedömningen ska hänsyn tas till såväl vistelsens syfte, 

varaktighet och regelbundenhet som barnets nationalitet, familjeförhållanden och sociala in-

tegration.246 Dessa kriterier överensstämmer till stor del med vad som sades i det svenska fal-

let RÅ 2006 ref. 36, med undantag för att den nationella domstolen i det senare fallet tillmätte 

medborgarskap en underordnad betydelse. I EU-domstolens avgörande Mercredi247 från 2010 

var det barn, vars hemvist skulle bedömas, endast ett spädbarn. I domen anfördes att hemvist-

begreppet bör avspegla den plats där barnet är socialt integrerat men även exempelvis har sina 

familjerelationer. För små barn är vårdnadshavarnas anknytning och familjeförhållandena 

betydelsefulla, då ett litet barn inte kan ha skapat sig någon egen anknytning. Domstolen be-

tonade att begreppet hemvist förvisso indikerar viss stadigvarighet, men att det inte utesluter 

att det kan förvärvas nästintill omedelbart. Av betydelse blir i det hänseendet medborgarens 

avsikt med vistelsen i landet, som ska bedömas mot övriga omständigheter i det enskilda fal-

let.248 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en helhetsbedömning måste göras vid bedömning av 

hemvistbegreppet. En sådan uppfattning ligger i linje med RÅ 2006 ref. 36. Vistelsens syfte 

och varaktighet utgör exempel på faktorer som får betydelse i bedömningen liksom barnets 

familjeförhållanden och sociala anknytning. För små barn blir vårdnadshavarnas anknytning 

av betydelse.  

Interimistiska beslut med stöd av Bryssel II-förordningen 

Som framgått ovan är det barnets hemvist som avgör vilket lands domstol som är behörig i 

mål om föräldraansvar.249 Det föreligger således rättsligt hinder för socialnämnden att kunna 

omhänderta ett barn som vistas i Sverige om hen har sin hemvist i annan medlemsstat. I arti-

kel 20.1 i Bryssel II-förordningen medges dock en möjlighet till interimistiska åtgärder i 

brådskande fall, trots att domstolen egentligen inte har behörighet att pröva målet. Åtgärderna 

ska upphöra så snart behörig stat vidtagit lämpliga åtgärder, artikel 20.2.  

                                                
245 Mål C-523/07, A, dom den 2 april, 2009. 
246 För utförligare redogörelse angående vilka omständigheter som ska beaktas, se mål C 523/07, punkterna 39 
och 44. 
247 Mål C-497/10, Mecredi, dom den 22 december, 2010. 
248 Mål C-497/10, Mecredi, dom den 22 december, 2010, punkterna 51-56. 
249 Artikel 8.1 i Bryssel II-förordningen. 
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Några materiella föreskrifter för vilka typer av ingripanden som kan anses förenliga med arti-

kel 20.1 anges inte i Bryssel II-förordningen. Frågan berördes dock i ovan nämnda förhands-

avgörande, mål A.250 I målet hade EU-domstolen att klargöra när ett omhändertagande kan 

ske med stöd av artikel 20.1. Dessutom prövades frågan om sådana interimistiska åtgärder är 

tvingande för den nationella domstolen samt om målet ska överlämnas till behörig domstol 

efter det att säkerhetsåtgärden är genomförd.251 EU-domstolen framhöll att det i själva orda-

lydelsen av artikel 20.1 framgår tre kumulativa kriterier för när ett omhändertagande av barn 

utgör en tillåten säkerhetsåtgärd. För det första krävs att åtgärden är brådskande och för det 

andra krävs att åtgärden avser en person som befinner sig i den medlemsstat där talan väcks. 

Därtill krävs att åtgärden är just interimistisk.252 Domstolen anförde att myndigheterna i ett 

land kan vidta ett interimistiskt ingripande mot ett barn som har hemvist i en annan medlems-

stat, så länge hen tillfälligt vistas i landet och åtgärden är så pass brådskande att risk förelig-

ger för att barnets hälsa eller utveckling ska skadas. Vad gäller det tredje kravet är åtgärden 

interimistisk så länge den vidtas i enlighet med artikel 20.2 i Bryssel II-förordningen och 

sålunda upphör så snart behörig domstol vidtar lämpliga åtgärder.253 Observeras bör att det i 

artikel 20.1 anges att varje säkerhetsåtgärd ska ”vidtas i enlighet med medlemsstatens lag-

stiftning”. Av det följer att den nationella lagstiftningen bör återspegla en sådan möjlighet 

men att den kan utformas något olika beroende på land.254  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en nationell myndighet kan omhänderta ett barn till-

fälligt trots att barnet ifråga inte har hemvist i landet, så länge det sker inom ramen för den 

nationella lagstiftningen och övriga kriterier i artikel 20.1 i Bryssel II-förordningen är upp-

fyllda.  

Förhållandet mellan LVU och Bryssel II-förordningen 

För svensk rätts del medges en möjlighet till interimistisk åtgärd i bestämmelsen om omedel-

bart omhändertagande i 6 § LVU. Frågan om omedelbart omhändertagande i en gränsöver-

skridande situation behandlades senast under våren 2016 i ett kammarrättsavgörande.255 Målet 

rörde spädbarnet Mustafa som tillsammans med sina föräldrar, ursprungligen från Rumänien, 

befann sig i Sverige. Familjens övriga släktingar fanns dock i Rumänien och planen var att så 

                                                
250 Mål C-523/07, A, dom den 2 april, 2009 
251 Mål C-523/07, A, dom den 2 april, 2009, punkt 45. 
252 Mål C-523/07, A, dom den 2 april, 2009, punkt 47. 
253 Mål C-523/07, A, dom den 2 april, 2009, punkt 48. 
254 Mål C-523/07, A, dom den 2 april, 2009, punkterna 50-52. 
255 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2740-16.  
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småningom återvända dit med barnet. Föräldrarna ansåg sig inte kunna ta hand om pojken då 

de var tvungna att tigga pengar för sin försörjning. Oro uttrycktes över föräldrarnas omsorgs-

förmåga, varför beslut togs att omedelbart omhänderta pojken enligt 6 § LVU. Beslutet över-

klagades till Förvaltningsrätten i Stockholm. Som skäl anfördes att det förelåg ett rättsligt 

hinder enligt Bryssel II-förordningen eftersom både mamman och Mustafa har hemvist i Ru-

mänien. Förvaltningsrätten fastställde dock socialnämndens beslut.256  

 

Målet överklagades till Kammarrätten i Stockholm257 som närmare berörde frågan om förhål-

landet mellan 6 § LVU och artikel 20.1 i Bryssel II-förordningen. I domen fördes ett resone-

mang om hemvistbegreppet utifrån regleringen i föregående avsnitt.258 Domstolen kom fram 

till att Mustafa inte kunde anses ha sin hemvist i Sverige, framförallt med hänsyn till avsak-

naden av socialt kontaktnät i Sverige och föräldrarnas starka anknytning till Rumänien. I och 

med det fastställdes att svensk domsrätt enligt artikel 8.1 i Bryssel II-förordningen inte fö-

relåg. Domstolen tillade emellertid att avsaknaden av hemvist inte utgör hinder för en med-

lemsstat att vidta interimistiska åtgärder enligt artikel 20.1 i Bryssel II-förordningen. Domsto-

len anförde att 6 § LVU förvisso utgör en sådan åtgärd som avses i förordningen, men att be-

stämmelsen endast kan komma ifråga om det är ”sannolikt att den unge behöver beredas vård 

enligt LVU” [min kursivering]. Kammarrätten medgav att Mustafa sannolikt behöver vård, 

men menade att vård inte fortsättningsvis kommer att kunna beredas enligt den svenska lag-

stiftningen LVU med hänsyn till att hans hemvist är i Rumänien. Förutsättningarna för ett 

omedelbart omhändertagande ansågs därmed inte uppfyllda och överklagandet bifölls. 

 

Två ytterligare avgöranden från 2016, som liknar ovanstående mål, är Kammarrätten i Stock-

holm mål nr 2797-16 samt Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 3811-16. Båda avgörandena 

gällde spädbarn vars föräldrar var rumänska medborgare. Vad gäller hemvistbegreppet, hän-

visade båda domstolarna till EU-domstolens avgörande Mercredi259 och anförde att ett späd-

barn måste anses ha samma hemvist som sina föräldrar. I kammarrättsavgörandet prövades 

därefter om ett omedelbart omhändertagande kunde vidtas med stöd av artikel 20.1 i Bryssel 

II-förordningen men precis som i Mustafas fall ansågs 6 § LVU utgöra hinder. I förvaltnings-

rättsavgörandet prövades om ansökan om fortsatt vård enligt 2 § LVU kunde beviljas men 

                                                
256 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 7171-16. 
257 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2740-16. 
258 Se avsnittet om innebörden av hemvistbegreppet, framförallt RÅ 2006 ref. 36 samt EU-domstolens domar. 
259 Mål C-497/10, Mecredi, dom den 22 december, 2010. 
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domsrätt ansågs inte föreligga. Intressant med fallet är att en ansökan om omedelbart omhän-

dertagande hade prövats innan dess av samma domstol. Till skillnad från ovanstående kam-

marrättsavgöranden260 ansågs något hinder inte föreligga, dock utan ytterligare motivering om 

förhållandet mellan 6 § LVU och artikel 20.1 i Bryssel II-förordningen. 

 

Vad gäller hemvistbegreppet ger inte något av nu nämnda avgöranden skäl till närmare dis-

kussion. I samtliga mål var familjemedlemmarna rumänska medborgare som varken var soci-

alt integrerade eller hade planer på att stanna i Sverige, varför det utifrån såväl RÅ 2006 ref. 

36 som EU-domstolens avgöranden blir svårt att ifrågasätta domskälen i det avseendet. Vad 

som däremot ger utrymme för diskussion, och som är knäckfrågan i sammanhanget, är dom-

stolens tolkning av 6 § LVU. Båda kammarrätterna menade att ordalydelsen ska förstås som 

att svensk domstol ska ha behörighet att besluta om vård enligt LVU. Resonemanget överens-

stämmer med betänkandet ”Barns och ungas rätt till tvångsvård, förslag till ny LVU”.261 I 

utredningen framhålls att ordalydelsen i 6 § LVU förutsätter att fortsatt vård ska beredas en-

ligt svensk rätt, vilket kolliderar med artikel 20.1 i Bryssel II-förordningen. På grund av att 6 

§ LVU inte är uppfylld föreligger således hinder för ett omedelbart omhändertagande, fastän 

förordningen i och för sig möjliggör det. Utredningen föreslår därmed att en klargörande be-

stämmelse ska införas i lagen med innebörden att ett omedelbart omhändertagande ska kunna 

vidtas även i situationer som faller in under artikel 20.1 i Bryssel II-förordningen.262 JO har i 

ett remissvar till betänkandet yttrat att hen ställer sig positiv till förslaget om klargörande lag-

text men riktar kritik mot resonemanget om att svensk domstol idag måste ha domsrätt för att 

kunna fatta beslut enligt 6 § LVU. JO menar att det är en ”knapphändig analys”.263  

SKL har också en annan syn på hur bestämmelsen bör tolkas. Enligt SKL kan ”att vård behö-

ver [min kursivering] beredas” tolkas som att barnets behov ska vara av sådan allvarlig grad 

att ett omhändertagande vore motiverat. Bestämmelsen förutsätter inte nödvändigtvis att 

tvångsvård enligt LVU de facto kommer att aktualiseras. SKL menar att en tolkning av be-

stämmelsen som ser till syftet med att bereda vård är mer korrekt med hänsyn till barnets 

bästa och betonar att LVU utgör en skyddslagstiftning. Det kan knappast ha varit lagstiftarens 

avsikt att somliga barn ska undantas skyddet.264 Att LVU inte är avsedd att endast omfatta 

                                                
260 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2740-16 och Kammarrätten i Stockholm mål nr 2797-16. 
261 SOU 2015:71. 
262 SOU 2015:71, s. 385. 
263 JO Dnr R 107-2015, s. 11-12. 
264 Sveriges kommuner och landsting, Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare, 2016, s. 5-6.  
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vissa barn understryks även i SOU 2016:6 som behandlar utsatta EU-medborgare. I betänkan-

det anger den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare att ett omhändertagande 

enligt 6 § LVU kan vara den yttersta åtgärden för socialnämnden om ett barns behov av skydd 

kräver det. Utredaren problematiserar dock inte 6 § LVU i relation till artikel 20.1 i Bryssel 

II-förordningen utan hänvisar bara till att ny lagstiftning på området kan komma.265  

Varken avgörandet om Mustafa266 eller det andra kammarrättsavgörandet267 beviljades pröv-

ningstillstånd i HFD. Ett kammarrättsavgörande är inte prejudicerande och därför inte bin-

dande för domstolar och myndigheter vid liknande bedömningar. Med det sagt föreligger ing-

en skyldighet för socialnämnderna runt om i landet att göra en likadan tolkning av 6 § LVU 

som dessa domstolar har gjort.268 Det är som ovan presenterats tydligt att det finns utrymme 

för andra sätt att tolka bestämmelsen, vilket såväl JO som SKL förordar. Varken utlåtandet 

från JO eller SKL är dock rättsligt bindande.269 Inte heller statliga betänkanden kan ensamma 

läggas till grund för bedömningen av vad som är gällande rätt. Att inte ens den nationella 

samordnaren, som är specialist på utsatta EU-medborgare, verkar ha en klargörande syn på 

vad som gäller förstärker uppfattningen att rättsläget är osäkert. Det bör observeras att be-

stämmelsen om omedelbart omhändertagande har sett likadan ut sedan tillkomsten av vår nu 

gällande LVU år 1990. I förarbetena till lagen anges att Sveriges internationella åtaganden 

alltid måste beaktas vid lagstiftning om tvångsvård, men det finns ingenting skrivet om den 

domsrättsproblematik som nu har berörts.270 En möjlig förklaring till detta torde vara att Sve-

rige på den tiden inte var ansluten till EU och att migrationen inte såg ut som den gör idag. 

Förmodligen kunde lagstiftaren inte förutse att gränsöverskridande situationer skulle orsaka 

bedömningsproblem längre fram i tiden.271 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att förhållandet mellan 6 § LVU och artikel 20.1 i 

Bryssel II-förordningen är svårutrett. Problematiken ligger i hur ordalydelsen i 6 § LVU ska 

tolkas. I två kammarrättsavgöranden samt betänkandet till en ny LVU har bestämmelsen tol-

                                                
265 SOU 2016:6, s. 51-52. 
266 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2740-16. 
267 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2797-16. 
268 Det visar även förvaltningsrättsavgörandet som kom efter fallet Mustafa, mål nr 3811-16, där en ansökan om 
omedelbart omhändertagande fastslogs.  
269 Observeras bör dock att en myndighet som kritiserats av JO i praktiken nästan alltid rättar sig, vilket talar för 
dess starkt vägledande verkan.  
270 Prop 1989/90:28 s. 58. 
271 Att uttryckliga lagregler om internationell behörighet saknas vad gäller insatser genom LVU anges även i 
SOU 2005:111. Utredningen skapades vid ikraftträdandet av Bryssel II-förordningen för att se om komplette-
rande bestämmelser behövdes.  
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kats som att svensk domstol ska ha faktisk behörighet att besluta om vård enligt LVU för att 6 

§ ska kunna tillämpas. Tolkningen har kritiserats av såväl JO som SKL då situationen innebär 

att barn som befinner sig i Sverige men som har hemvist i ett annat EU-land riskerar att stå 

skyddslösa. Störst är risken för barn som lever i fattigdom och som har tagit sig till Sverige 

tillfälligt. Att inte något av nämnda kammarrättsavgöranden beviljades prövningstillstånd i 

HFD är olyckligt och gör behovet av klargörande lagstiftning än mer angeläget och bråds-

kande. Förhoppningsvis leder SOU 2015:71 till ny reglering på området, men det kan ta tid. I 

betänkandet anges att en proposition kan överlämnas till riksdagen tidigast hösten 2016.272 Så 

har dock fortfarande inte skett i skrivande stund, vilket är mars 2017. Därtill kommer det ta 

tid för berörda myndigheter att anpassa sina verksamheter till de förändringar som förslaget 

faktiskt innebär. Under tiden bör den tolkning som är mest fördelaktig för det enskilda barnet 

göras, särskilt som barnets bästa vid beslut om tvångsvård ska vara avgörande, 1 § LVU. I 

min mening är den syn som framförts av SKL den tolkning som bäst överensstämmer med 

Europakonventionen, barnkonventionen och artikel 24 i rättighetsstadgan som anger att barn 

ska ha rätt till det skydd och omvårdnad som krävs för dess välfärd.273 

5. Fattigdom som grund för omhändertagande 

5.1 Introduktion 
I detta kapitel analyseras huruvida fattigdom kan utgöra grund för tvångsomhändertagande 

enligt LVU. Analysen görs utifrån vad som har framkommit i tidigare kapitel. Inledningsvis 

diskuteras om de materiella förutsättningarna för ett tvångsomhändertagande kan tänkas vara 

uppfyllda för barn som lever i fattigdom. Härefter följer en analys gällande de formella förut-

sättningarna.274 Avslutningsvis diskuteras fattigdom som grund för tvångsvård utifrån barn-

konventionen, Europakonventionen samt syftet med LVU.  

5.2 Fattigdom som grund för omhändertagande utifrån materiella förutsättning-

ar 

Ovan har belysts att socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn, men att vissa barn faller 

mellan stolarna när det kommer till att få sina rättigheter tillgodosedda. Främst gäller det pap-

perslösa barn och barn som är utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige. Frågan är om de 

                                                
272 SOU 2015:71, s. 1015. 
273 Här bör även påminnas om att barnets bästa nämns i Bryssel II-förordningen. Se skäl 12 och 13. 
274 Angående vad som avses med materiella och formella förutsättningar, se fotnot i avsnitt 4.1. 
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materiella förutsättningarna för att kunna omhänderta barn enligt LVU är uppfyllda när ett 

barn lever i fattigdom. Till att börja med bör betonas att en individuell prövning alltid måste 

göras. Redogörelsen som följer, och som utgår från brister i omsorgen i 2 § LVU, blir endast 

belysande för om fattigdom teoretiskt sett kan användas som grund för omhändertagande.  

 

Brister i omsorgen som grund för tvångsvård redogjordes för översiktligt i avsnitt 4.5.4. Här 

nämndes vanvård och försummelse, vilket bland annat kan innebära att barnet inte får sina 

grundläggande behov såsom näring, hygien och varm bostad tillgodosedda.275 RÅ 1999 not. 

83 kan nämnas som illustrerande exempel. Målet rörde en 10-årig flicka som levde i en mö-

gelskadad fastighet som saknade värme. Flickan hade inte fått tillräckligt med mat och hade 

dålig hygien. Domstolen ansåg att situationen hade haft en negativ inverkan på flickans hälsa 

och att påtaglig risk förelåg för ytterligare skada. Förutsättningarna för omhändertagande en-

ligt LVU ansågs uppfyllda. I RÅ 1996 not. 98 var det fråga om en pappa som, genom att inte 

kunna tillförsäkra barnen en trygg hemmiljö, brast så pass allvarligt i omsorgen att vård enligt 

LVU beslutades. RÅ 1992 ref. 6 avsåg en situation där en tvåårig flicka fick undermålig om-

vårdnad, både avseende föda, hygien och kläder. I flickans situation ansågs dock inte bristerna 

tillräckligt allvarliga för beslut om tvångsvård. Inte heller i RÅ 1995 ref. 39 ansågs bristerna 

vara tillräckligt allvarliga för ett ingripande. I målet hade föräldrarna brustit i såväl den 

känslomässiga kontakten som vissa praktiska behov avseende barnets skötsel men vid tid-

punkten för domstolens avgörande hade situationen förbättrats.276  

 

Omständigheterna i nu nämnda avgöranden kan i stora drag jämföras med situationen för barn 

som lever i fattigdom. Det har åtskilliga gånger tidigare i framställningen poängterats att barn 

som lever i ekonomisk utsatthet riskerar att inte få sina grundläggande behov tillgodosedda. I 

fallet Mustafa var det fråga om ett barn vars föräldrar var tvungna att tigga för sin försörjning 

och som brast i omsorgen om honom. Det anfördes även i avsnitt 2.2.2 att barn som inte får 

tillräcklig omvårdnad i högre utsträckning riskerar att diskrimineras.277 Det sagda indikerar att 

ett omhändertagande teoretiskt sätt skulle kunna aktualiseras för barn som lever i fattigdom. 

Samtidigt utgör fattigdom inte någon uttrycklig grund för tvångsvård varken i lag eller förar-

beten. En diskussion om extensiv och restriktiv lagtolkning är därmed på sin plats. 

                                                
275 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
276 Jfr RÅ 83 2:102, som gällde en förälder som brast både fysiskt och psykiskt i omsorgen över sitt barn. Dom-
stolen anförde dock att det är den aktuella situationen vid tidpunkten för prövningen som är det avgörande, och i 
målet ansågs omständigheterna inte vara tillräckligt för ett ingripande. 
277 CRC/C/GC/7, s. 6.  
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Bramstång betonar betydelsen av legalitetsprincipen, särskilt vid ingripanden mot minderå-

riga, i en av sina avhandlingar.278 Bramstång argumenterar för en restriktiv tolkning av lagtex-

ten för att inte sätta legalitetsprincipen ur spel.279 Även om avhandlingen skrevs före det att 

LVU trädde i kraft torde samma legalitetsaspekt kunna aktualiseras på de ingripanden som 

sker med stöd av lagen idag. Dessutom är kravet på legalitet reglerat i 1 kap. 1 § RF och där-

till sammankopplat med vilka ingrepp som anses tillåtna med hänsyn till artikel 8 i Europa-

konventionen.280 Att risken för en oförutsebar tillämpning ökar när lagtexten är vagt eller ge-

nerellt utformad är viktigt att ta hänsyn till vid så allvarliga ingripanden som tvångsomhän-

dertaganden av barn. Samtidigt kan det vara av betydelse att inte utforma reglerna alltför 

snävt för att tillräckligt många situationer ska kunna ingripas.281 En sådan uppfattning har 

Krantz, som till skillnad från Bramstång menar att en extensiv lagtolkning är mer förenlig 

med lagens syfte, vilket är att skydda barn och ungdomar.282 En restriktiv lagtolkning skulle 

riskera att urholka det skydd som barn och unga egentligen borde garanteras.283 Resone-

manget kan jämföras med Europadomstolens dom Olsson I mot Sverige som nämndes i av-

snitt 2.3.2. Även om målet som sådant inte kan sägas tala för en extensiv tolkning av lagbe-

stämmelser, betonade Europadomstolen att barns rättigheter måste betraktas som ett godtag-

bart ändamål vid ingrepp i artikel 8 i Europakonventionen och att utformandet av precisa 

rättsregler inte alltid är fullt möjligt. Att barns intressen väger tungt betonades även i 

Dolhamre mot Sverige, som nämndes i samma avsnitt. I sammanhanget bör vidare poängteras 

att barns rättigheter är på frammarsch och att de ges större tyngd idag än vad som var fallet 

vid den tid då Bramstångs och Krantz uttalanden gjordes.284 

 

För att ytterligare belysa frågan om extensiv och restriktiv lagtolkning kan paralleller dras till 

rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. I RÅ 2010 ref. 24 prövades om en 16-årig 

flicka med psykisk störning kunde omhändertas på grund av socialt nedbrytande beteende, 

trots att psykisk störning varken i lag eller i förarbeten har angivits som exempel på vad som 

inbegrips i begreppet. Domstolen gjorde en restriktiv tolkning och anförde att bestämmelsen 

om socialt nedbrytande beteende inte kan utvidgas till att omfatta psykiskt sjuka. Det råder 

delade meningar om beslutet och dess konsekvenser. Som argument för att psykiska problem 
                                                
278 Bramstång, Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom, 1964. 
279 Bramstång, Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom, 1964, s. 656 f. 
280 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, 2011, s. 87. 
281 Grönwall & Holgersson, Socialtjänsten – handboken om SoL, LVU och LVM, 2004, s. 372. 
282 Krantz, Rätt och rättsskydd i den sociala barna- och ungdomsvården, 1976. 
283 Krantz, Rätt och rättsskydd i den sociala barna- och ungdomsvården, 1976, s. 78 ff. 
284 Jfr med avsnitt 4.5.1 som belyser dåtidens situation för barn.  
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ska inbegripas i begreppet socialt nedbrytande beteende har anförts att många barn och ung-

domar annars riskerar att hamna utanför det yttersta skyddsnät som LVU syftar till att vara.285 

Senast i betänkandet SOU 2015:71 kritiserades domen. Utredaren menar att barn som är i 

behov av hjälp måste få det oavsett vad det är för problematik som föranleder att hjälpen be-

hövs. I betänkandet ges därför förslag på att rekvisitet socialt nedbrytande beteende ska änd-

ras till ”något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende”.286 JO har dock avstyrkt försla-

get med motiveringen att rekvisitet förvisso är vagt och svårt att tillämpa, men att den nya 

formuleringen skulle riskera att leda till ingripanden enligt LVU innan andra vårdinsatser 

närmare har undersökts.287  

 

Även om frågan om extensiv eller restriktiv tolkning av begreppet socialt nedbrytande bete-

ende inte hör till den här framställningen, kan diskussionen användas som vägledning för om 

fattigdom kan utgöra grund för omhändertagande enligt rekvisitet brister i omsorgen i 2 § 

LVU. Som nämndes i RÅ 2010 ref. 24 kan det finnas skäl för restriktiv tolkning vid allvarliga 

ingripanden såsom tvångsvård, då det förutsätter att särskilda legalitetshänsyn vidtas. Enligt 

samma resonemang torde extensiv tolkning inte lämpligen göras i förevarande fall heller. 

Dessutom har bland annat UNICEF anfört, vilket nämndes i avsnitt 2.2.5, att fattigdom eller 

hemlöshet i sig aldrig kan anses tillräckligt för att åtskilja ett barn från föräldrarna. Statens 

skydd för barn ska vara icke-diskriminerande, och är det så att barn lever i fattigdom ska re-

surser tillsättas för att åtgärda de ekonomiska bristerna innan ett tvångsomhändertagande blir 

nödvändigt.288 En sådan lösning kan tyckas mest förenlig med Sveriges konventionsåtagan-

den, både vad gäller barns rätt att få vara med sina föräldrar enligt artikel 9 i barnkonvention-

en och artikel 8 om rätten till respekt för privat- och familjeliv i Europakonventionen. 

 

Dock kvarstår frågan vad som kan eller bör göras om samhället inte ingriper med åtgärder 

såsom ekonomiskt stöd, vilket kan vara fallet för utsatta EU-medborgare och papperslösa. Att 

dessa barn riskerar att stå skyddslösa är ett problem. Det skulle kunna argumenteras för att det 

inte nödvändigtvis är fattigdomen som sådan som måste vara fokus för bedömningen. Som 

anförts tidigare i framställningen är det inte föräldrarnas problematik i sig, det vill säga fattig-

domen, som är det väsentliga utan snarare vad problematiken får för konsekvenser för det 

                                                
285 För närmare redogörelse om de olika synsätten, se prop. 2002/03:53, s. 87 ff..  
286 SOU 2015:71, s. 340 f. 
287 JO Dnr R 107-2015, s. 6-7.  
288 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen, 2008, s. 104. 
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enskilda barnet.289 I sammanhanget kan ett resonemang inhämtas från RÅ 1990 ref. 97, som 

gällde ett omhändertagande på grund av brister i omsorgen. I målet betonade domstolen att 

LVU är en skyddslag och att den ska möjliggöra för samhället att alltid [min kursivering] 

ingripa för barn och ungdomar som behöver det. Anledningen till vårdbehovet är av under-

ordnad betydelse för bedömningen. Med det sagt kan det tyckas irrelevant om barnet inte får 

sina grundläggande behov tillgodosedda på grund av föräldrarnas personliga egenskaper eller 

bristande ekonomiska resurser, det väsentliga är att barnet löper en påtaglig risk att skadas på 

grund av den bristande omsorgen. Även om rekvisiten brister i omsorgen och påtaglig risk är 

uppfyllda, kvarstår emellertid rekvisitet avsaknad av frivillighet. Har vårdnadshavarna inte 

hjälpts på frivillig väg, till exempel genom försörjningsstöd, torde det svårligen gå att hävda 

att ett reellt samtycke saknas. Dessutom kan ifrågasättas om det är till barnets bästa att skilja 

ett barn från dess föräldrar om bristerna enbart beror på bristande ekonomiska tillgångar och 

ingenting annat. 

 

Sammanfattningsvis torde fattigdom i sig inte kunna utgöra grund för omhändertagande, då 

det varken nämns som grund i lagen eller dess förarbeten. Att tillämpa lagen extensivt i det 

avseendet vore inte förenligt med det krav på rättssäkerhet som ett tvångsomhändertagande 

förutsätter. Att omhänderta barn på grund av fattigdom måste också anses stigmatiserande och 

diskriminerande. Det går dock att argumentera för att socialnämnden har möjlighet att om-

händerta barn som lever i fattigdom, men inte på grund av fattigdomen i sig utan på grund av 

de konsekvenser som fattigdomen medför. En förutsättning är dock att fattigdomens konse-

kvenser såsom brist på näring, kläder och boende innebär en påtaglig risk för barnets hälsa 

och utveckling. Ett ytterligare problem uppstår dock med rekvisitet frivillighet då utgångs-

punkten är att vård och stöd ska ges på frivillig väg. Vanligtvis går socialtjänsten in med för-

sörjningsstöd när barn lever i fattigdom i Sverige men som tidigare har anförts görs det sällan 

för barn som är utsatta EU-medborgare och papperslösa, trots att utrymme i lagen finns för en 

sådan bedömning. Att ingripa genom tvångsvård innan annan hjälp har erbjudits är felaktigt 

med hänsyn till att tvångsvård ska utgöra en yttersta åtgärd när andra möjligheter är uttömda. 

5.3 Fattigdom som grund för omhändertagande utifrån formella förutsättningar 
Trots att tvångsvård är samhällets yttersta åtgärd för barn som far illa och att lagen inte före-

skriver någonting om rättslig status, kan som avsnitt 4.5.5.2 har visat formella aspekter utgöra 

                                                
289 Socialstyrelsen, Allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, 1997, s. 22. 
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hinder för beredande av vård. Det gäller särskilt barn som är EU-medborgare och har stark 

anknytning till ett annat EU-land. Som anfördes i samma avsnitt hindrar Bryssel II-

förordningen socialnämnden från att omhänderta barn med stöd av 2 § respektive 3 § LVU, 

om barnet ifråga har sin hemvist i ett annat EU-land. Det innebär att det saknar betydelse om 

de materiella förutsättningarna är uppfyllda, då fattigdom ändå inte kan utgöra grund för 

tvångsvård i det avseendet på grund av bristande behörighet.  

 

De formella förutsättningarna förhåller sig emellertid annorlunda vad gäller omedelbara om-

händertaganden. Som nämndes i avsnitt 4.5.5.2 medger Bryssel II-förordningen att interimist-

iska åtgärder vidtas trots att behörighet egentligen inte föreligger. 6 § LVU utgör en sådan 

interimistisk åtgärd men beroende på hur dess ordalydelse tolkas kan olika slutsatser dras gäl-

lande socialnämndens möjligheter att ingripa genom omedelbart omhändertagande. Det 

strängare synsättet innebär att bestämmelsen endast kan aktualiseras om domstolen också har 

behörighet att fatta beslut enligt 2 § och 3 § LVU. Utifrån en generösare tolkning kan dock 

hävdas att barnets behov ska vara av vårdkaraktär, men att vården inte nödvändigtvis måste 

kunna beslutas om i Sverige. Att barns förutsättningar att få hjälp kan skilja sig åt mellan 

olika rättstillämpare är oförenligt med barnkonventionens bestämmelser. Till dess att rättslä-

get har klargjorts, genom lagstiftning eller praxis, borde den generösare tolkningen användas 

då den är mest fördelaktig för de barn som annars riskerar att stå skyddslösa. Utifrån ett så-

dant synsätt är de formella förutsättningarna uppfyllda för att kunna omedelbart omhänderta 

ett barn som lever i fattigdom i Sverige, om situationen är så pass brådskande att något annat 

beslut inte går att invänta.  

 

Sammantaget saknas formella förutsättningar för ett omhändertagande med stöd av 2 § eller 3 

§ LVU, om barnet ifråga är EU-medborgare med hemvist i ett annat EU-land. Däremot finns 

utrymme för socialnämnden att göra ett interimistiskt omhändertagande enligt artikel 20.1 i 

Bryssel II-förordningen. Avgörande blir hur socialnämnden väljer att tolka 6 § LVU.  

5.4 Fattigdom som grund för omhändertagande utifrån övriga aspekter  
Syftet med LVU är att skydda barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barnkonventionen 

reglerar en rad rättigheter såsom varje barns rätt att få sina basala behov tillgodosedda. Att så 

inte sker för barn som lever i fattigdom, och som eventuellt lever i brist på både hus och föda, 

måste anses ostridigt. Av de i avsnitt 2.3.3 redogjorda fallen Z m.fl. mot Förenade Kungariket 

samt E m.fl. mot Förenade Kungariket följer dessutom att det enligt Europakonventionen kan 
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föreligga en skyldighet för medlemsstaterna att omhänderta barn som far illa. Även om just 

dessa avgöranden handlade om en långvarig passivitet från medlemsstatens sida borde den 

positiva förpliktelsen att tillförsäkra alla barn en trygg uppväxt kunna jämföras med omstän-

digheterna som har aktualiserats i det här arbetet. Att underlåta att omhänderta barn som de 

facto far illa på svensk mark riskerar således att bryta mot såväl barnkonventionen som Euro-

pakonventionen. Med det sagt skulle fattigdom kunna anses utgöra grund för omhänderta-

gande för att inte begå konventionsbrott.  

 

Samtidigt är det av betydelse att lagar används inom ramen för vad de är tänkta att användas 

för. Som tidigare nämnts ska LVU ses som en yttersta åtgärd när det inte går att tillgodose 

hjälpen på frivillig väg. Möjligheten att inom lagens ramar bevilja sociala hjälpinsatser till 

barn som är papperslösa och utsatta EU-medborgare och som vistas i Sverige utan tillstånd 

framfördes i avsnitt 4.4.3. Att ingripa med tvångsvård innan sådana insatser har erbjudits är 

inte förenligt med lagens syfte. Dessutom bör poängteras att synen på barn och fattigdom har 

förändrats. I avsnitt 4.5.1 redogjordes för hur fattiga barn omhändertogs som lösning på ett 

samhälleligt problem. Ett sådant synsätt kan tyckas både kontroversiellt och stigmatiserande. 

Det utgör även ett tydligt exempel på dåtidens klassförakt. I dagsläget ses barn i större ut-

sträckning som rättighetsbärare, varför en diskussion som rör omhändertaganden av fattiga 

barn är ett steg tillbaka i samhällsutvecklingen, vilket också talar emot användandet av fattig-

dom som grund för LVU. Det kan sammantaget konstateras att den utökade migrationen har 

ställt svenska myndigheter inför problem som inte tidigare förutsågs. Dessutom är svensk 

lagstiftning under ständig utmaning av internationella konventioner. Det sagda indikerar att 

rättstillämparna står inför en situation där de kan tvingas att tillämpa lagen på ett sätt som inte 

var tänkt ursprungligen. Lagstiftningen bör således snarast förtydligas. 

6. Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda socialnämndens ansvar för barn som lever i fat-

tigdom i Sverige utifrån såväl internationell rätt och EU-rätt som nationell rätt. Arbetet har 

riktat in sig dels på socialtjänstens insatser genom försörjningsstöd och dels socialnämdens 

förutsättningar att omhänderta barn enligt LVU med fattigdom som grund. Analysen har visat 

att det, trots socialnämndens omfattande ansvar för barn, ytterst blir en fråga för den enskilde 

rättstillämparen vad ansvaret innefattar.  
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Vad som har blivit föremål för särskild diskussion i arbetet är hur socialnämndens ansvar ser 

ut för barn som är utsatta EU-medborgare och papperslösa barn som vistas i Sverige. Enligt 

artikel 2 i barnkonventionen ska barn inom en medlemsstats jurisdiktion inte diskrimineras. 

Det innebär ett ansvar för socialnämnden att alla barn får sina elementära behov såsom mat, 

hygien och tak över huvudet tillgodosedda. Även Europakonventionens regelverk har bety-

delse för barn, särskilt som konventionen gäller som lag i Sverige. Vidare innebär Sveriges 

medlemskap i EU att socialnämnden måste ta hänsyn till det EU-rättsliga regelverket.  

 

En vanlig åtgärd från socialtjänstens sida när personer lever i ekonomisk utsatthet är att utge 

sociala bidrag i form av försörjningsstöd. Framställningen har dock visat att den EU-rättsliga 

miniminivån inte kräver att försörjningsstöd beviljas till unionsmedborgare som befinner sig i 

landet utan förlängd uppehållsrätt. Det utgör dock inte något hinder för socialtjänsten att vara 

mer generös, till exempel när barn är inblandade. Enligt SoL har socialtjänsten i kommunen 

där den enskilda vistas det yttersta ansvaret för att hen får det stöd och den hjälp som behövs. 

Ansvaret har inte begränsats bort vad gäller akut bistånd. För barn har socialtjänsten ett sär-

skilt ansvar, och varje beslut ska då fattas med beaktande av barnets bästa. För att beviljas 

försörjningsstöd föreligger emellertid ett krav på bosättning. Malmö stad har i sina riktlinjer 

gällande försörjningsstöd anfört att papperslösa barn borde betraktas som bosatta. Stockholm 

stad har kommit med förslag på liknande riktlinjer. En sådan tolkning är möjlig att göra inom 

ramen för nationell rätt, och med hänsyn till barnkonventionen är min slutsats att en sådan 

tolkning bör göras. Förslaget om att göra barnkonventionen till svensk lag kan i samman-

hanget lyftas fram ännu en gång då det – om det går igenom – ytterligare kommer att tvinga 

såväl myndigheter som domstolar att anpassa sina bedömningar efter barnkonventionens rät-

tighetskatalog. 

 

I dagsläget kan emellertid konstateras att många kommuner inte beviljar försörjningsstöd till 

barn som är utsatta EU-medborgare och papperslösa barn. Det innebär att många barn tvingas 

leva i fattigdom, något som varken är förenligt med barnkonventionen eller Europakonvent-

ionen. Därmed aktualiseras frågan om socialnämnden kan behöva ingripa med stöd av LVU. 

Även om fattigdom i sig inte kan utgöra grund för ett omhändertagande, kan argumenteras för 

att konsekvenserna av fattigdomen uppfyller rekvisitet brister i omsorgen i 2 § LVU. För barn 

som är unionsmedborgare med hemvist i annat EU-land saknas, på grund av Bryssel II-

förordningen, behörighet att besluta om vård. Däremot finns utrymme att hävda att ett ingri-

pande kan ske enligt bestämmelsen om omedelbart omhändertagande i 6 § LVU. Inte heller 
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denna fråga är emellertid klar. Till dess att rättsläget har klargjorts är det upp till den enskilda 

rättstillämparen att avgöra om ett omedelbart omhändertagande kan vidtas eller inte. För att 

barn inte ska stå skyddslösa bör en sådan fråga besvaras jakande.  

 

Sammanfattningsvis innebär det sagda att socialnämndens insatser för barn som lever i fattig-

dom varierar beroende av vad barnet har för rättslig status. I teorin ska alla barn likabehandlas 

men som vistats är i praktiken så inte fallet. I takt med att migrationen till Sverige ökar måste 

situationen för de barn uppsatsen behandlat ses över. Att fattiga barn som inte har erbjudits 

hjälp på frivillig väg kan bli föremål för tvångsvård är kontroversiellt och borde väcka starka 

reaktioner. Vidare kan det varken tyckas hållbart eller godtagbart att socialnämndens insatser 

för barn varierar mellan kommunerna. Frågan bör tas upp på lagstiftningsnivå, och inte vara 

upp till den enskilda rättstillämparen att bedöma.  
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