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Sammanfattning 

Papperslösa barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning 

erhåller en rad rättigheter i svensk lagstiftning. Däremot är de långt ifrån lika 

skyddade som barn med svenskt medborgarskap. Dels på grund av att 

flyktingpolitiken ska genomföras och att barn som befinner sig illegalt i landet 

inte bör stå under större skydd än det mest akuta. Den senaste tiden har 

diskussioner pågått i riksdagen och media om barn som undanhåller sig från ett 

beslut om avvisning eller utvisning bör få utökade rättigheter. 

 

Som det ser ut idag erbjuds dessa barn rättigheter såsom rätt till skolgång, hälso- 

och sjukvård samt sociala insatser. Rättigheterna går däremot inte alltid att 

utnyttja fullt ut på grund av sekretessregler och anmälningsskyldighet vilka 

medför att det är enkelt för polisen att hitta barnen och verkställa 

utvisningsbeslutet. Skolor har inte heller en skyldighet att ta emot dessa barn. 

Diskussionerna om dessa barn ska få utökade rättigheter tar sitt ursprung i 

internationella överenskommelser som barnkonventionen och principen om 

barnets bästa. Barn ska också få vara barn och det kan inte ses som deras fel att de 

befinner sig i den situationen de gör. Vad gäller skolgång är det inte bra att barnen 

missar flera års utbildning som de senare kan få svårigheter att läsa igen och 

hälso- och sjukvård bör alla barn ha rätt till. 

 

Frågan om rättigheterna för papperslösa barn som undanhåller sig från ett beslut 

om avvisning eller utvisning ska likställas med barn som är svenska medborgare 

eller i vart fall stärkas har inget självklart svar. Inte heller om utlänningspolitiken 

ska ge vika för att uppfylla internationella överenskommelser och motverka 

diskriminering. Skulle barnkonventionen bli svensk lag finns kanske ingen annan 

väg att gå. Det enda som står klart är att rättsläget som det ser ut idag är snårigt 

och diskussionen på området sannolikt fortsätter.  
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1 Inledning 

Den senaste tiden har diskussioner pågått angående vilka rättigheter papperslösa 

barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning i Sverige ska 

ha rätt till. Det som främst diskuterats är tillgången till hälso- och sjukvård samt 

skola, och om alla barn inom samma jurisdiktion bör ha samma rättigheter.
1
 På 

grund av att myndigheter har ett intresse av att ett beslut om avvisning eller utvis-

ning verkställs och att rättsregler på området är motstridiga i förhållande till var-

andra, är det inte helt enkelt att veta vad som gäller för dessa barn. 

 

Artikel två i FN:s konvention om barnets rättigheter antagen genom generalför-

samlingens resolution 44/25 den 20 november 1989 (barnkonventionen) stadgar 

att alla barn ska ha tillgång till samma rättigheter. Samtidigt befinner sig barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning otillåtet i Sverige vil-

ket gör det motstridigt att ge dessa barn grundläggande rättigheter. Det är ett kon-

troversiellt ämne där diskussioner huruvida barn ska få vara barn ställs emot vik-

ten av att verkställa myndighetsbeslut och genomföra flyktingpolitik. 

 

Det går inte att säga exakt hur många papperslösa barn som undanhåller sig från 

ett beslut om avvisning eller utvisning i Sverige. Socialstyrelsen och Migrations-

verket gjorde bedömningen att det vid årsskiftet 1998/99 fanns mellan 150 och 

300 stycken barn. Det var då 300 stycken barn vars ärende låg hos polisen och 

frivilligorganisationer kände till 150 stycken barn. I årsskiftet 2006/07 var antalet 

ärenden hos polisen som gällde verkställighet av beslut 2 000 och av dem gällde 1 

444 efterlysta barn.
2
 Migrationsverket lämnar över lite fler än hälften av deras 

avvisnings och utvisningsbeslut till polisen som har till uppgift att verkställa 

dem.
3
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka rättigheter papperslösa barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning erhåller i Sverige. 

Vidare är syftet att utreda om dessa barns rättigheter bör likställas med barn som 

är svenska medborgare eller i vart fall om rättigheterna bör utökas eller förbättras. 

 

För att besvara syftet behandlas följande frågeställningar: 

 

Vad har barn med svenskt medborgarskap för grundläggande rättigheter? 

Vad har ett papperslöst barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller 

utvisning i Sverige för rättigheter? 

                                                 
1
 SOU 2011:48, Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet, SOU 2010:5, Skol-

gång för alla barn, SOU 2007:34, Skolgång för barn som ska avvisas eller utvisas. 
2
 SOU 2007:34, s. 117-118. 

3
 SOU 2004:110, Gränskontrollag – effektivare gränskontroll, del 2, s. 288. 
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Går det att tillämpa rättigheterna i praktiken för papperslösa barn som undanhåller 

sig från ett beslut om avvisning eller utvisning? 

1.2 Avgränsning 

Ett barn med svenskt medborgarskap har en stor mängd rättigheter och jag har 

inte funnit det nödvändigt att gå in djupare på dem eftersom det skulle bli alltför 

specifikt. Som exempel är rättigheter kring vårdnadstvister och liknande inte 

intressant i sammanhanget. Fokus ligger därför på att undersöka barnets 

grundläggande rättigheter och principer, eftersom det i första hand är dessa 

rättigheter som barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller 

utvisning behöver få tillgång till. 

 

En rättighet är inte ett helt uppenbart begrepp men kan bli tydligare genom en 

uppdelning mellan legala och moraliska rättigheter. Det är endast de legala 

rättigheterna som kan verkställas med offentligt tvång.
4
 I uppsatsen behandlas 

därför endast de legala rättigheterna eftersom det är de enda rättigheterna som kan 

hävdas inför myndigheter och domstolar. 

 

På en del områden skiljer sig rättigheterna för papperslösa barn som undanhåller 

sig från ett beslut om avvisning eller utvisning och som gjort sig kända för 

svenska myndigheter men som aldrig sökt asyl, med rättigheterna för de barn som 

fått avslag på sin asylansökan men som undanhåller sig från verkställning av ett 

beslut om avvisning eller utvisning. Till exempel har papperslösa barn som 

undanhåller sig från avvisning eller utvisning men som aldrig sökt asyl endast rätt 

till akut sjukvård som de dessutom kan komma att få betala själva.
5
 Uppsatsen 

behandlar endast de barn som har sökt asyl men som fått avslag på sin ansökan 

och undanhåller sig från verkställighet av beslutet. 

 

Det finns andra internationella överenskommelser än de jag tagit upp som 

innefattar bestämmelser om mänskliga rättigheter och som har betydelse för barn. 

Jag har tagit upp de jag funnit mest relevanta för att besvara syftet. 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen har jag använt mig av den rättsvetenskapliga metoden. Den valda 

metoden är relativt bred och inkluderar rättskälleläran samt andra metoder för att 

analysera rätten. I stort sett alla metoder som kan öka kunskapen om rätten kan 

ingå.
6
 Rättskälleläran går ut på att använda lagtext, förarbeten, domstolspraxis och 

doktrin i nämnd ordning för att ta reda på vad som gäller på ett visst område. 

Anledningen till att jag valde ovannämnda metod är att syftet delvis är att 

                                                 
4
 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, Studentlitteratur, uppl., 4, Lund 2010, s. 37-38. 

5
 Goda råd, FARR, Stockholm 2011, s. 74-75. 

6
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och 

argumentation, Norstedts juridik, andra upplagan, Stockholm 2007, s. 39. 
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undersöka gällande rätt, men även att ta reda på om rättigheterna kan aktualiseras 

i praktiken samt om rättigheterna bör utökas. 

 

I arbetet med att reda ut rättsläget för att undersöka vilka rättigheter barn som är 

svenska medborgare har, använde jag mig av rättskälleläran. Tillvägagångssättet 

har därför varit att använda internationella överenskommelser, lagar, förarbeten 

och doktrin. För att utreda vilka rättigheter barn som undanhåller sig från ett 

beslut om avvisning och utvisning har började jag med att undersöka lagar och 

förordningar. Rättsläget visade sig vara snårigt vilket bidrog till att förarbeten, 

doktrin och till viss del publikationer från myndigheter samt material från 

frivilligorganisationer blev vägledande i arbetet med att ta reda på gällande rätt. I 

så stor utsträckning som det varit möjligt har jag använt mig av förstahandskällor. 

För att ta reda på om papperslösa barns rättigheter kan aktualiseras i praktiken och 

om rättigheterna bör utökas har jag till viss del blivit tvungen att frångå 

rättskälleläran och använda mig av förarbeten, rapporter och andra publikationer 

från bland annat frivilligorganisationer och myndigheter. Jag har valt att använda 

material från frivilligorganisationer som Flyktinggruppernas riksråd (FARR), 

Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser eftersom det är välkända organisationer 

och materialet till viss del bekräftats i förarbeten och publikationer från olika 

myndigheter. Statens offentliga utredningar (SOU) har varit till stor hjälp där en 

tydlig diskussion förts kring hur väl papperslösa barn kan utnyttja sina rättigheter i 

praktiken samt problematiken med att ge barnen utökade rättigheter. 

 

Personer som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning vågar 

vanligtvis inte åberopa sina rättigheter i domstol. Detta på grund av rädslan för att 

polisen ska hämta dem för att verkställa beslutet om avvisning eller utvisning. Det 

saknas därför relevanta rättsfall på området som ger en rättvis bild av barnens 

situation. Uppsatsen innehåller av den anledningen i princip inget rättsfall.  

 

Problem jag stött på under arbetet med uppsatsen har grundat sig i att det varit lite 

svårt att få tag på relevant fakta. Det har nyligen kommit nya lagar och ändringar i 

redan befintliga lagar vilket gjort att relativt ny doktrin inte varit aktuell. Lagar 

har också till viss del varit motstridiga varandra, vilket visserligen gjort arbetet än 

mer intressant. Myndigheter går inte ut med särskilt mycket information om de 

papperslösa barnens rättigheter eftersom deras intresse är att verkställa avvis-

nings- eller utvisningsbeslut snarare än att hjälpa barnen. Det har därför varit svårt 

att få vägledning från olika myndigheter. Frivilligorganisationer och förarbeten 

har däremot varit till stor hjälp. 

 

I barnkonventionen finns en bestämmelse om att alla barn ska behandlas lika och 

ha samma tillgång till de rättigheter som finns i konventionen. Det är en av anled-

ningarna till att jag valt att jämföra de rättigheter som barn med svenskt medbor-

garskap har med barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller ut-
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visning. En annan anledning härstammar från mina egna åsikter om att barn ska få 

vara barn och att det inte är deras fel att de hamnat i den situation de befinner sig 

i. Ämnesvalet har grundat sig i mitt intresse för barnets rättigheter och för att det 

är ett snårigt område som diskuterats både i riksdagen och i media under senare 

år. 

 

I Sverige används olika termer för personer som befinner sig i landet utan 

tillstånd. Till exempel illegala invandrare, illegala utlänningar, irreguljära 

migranter/immigranter, overstayers och gömda flyktingar. Illegala invandrare och 

illegala utlänningar kan associeras till migration och kriminalitet. Ordet utlänning 

kan förknippas med en person utan svenskt medborgarskap vilket kan medföra att 

termerna kan bli missvisande.
7
 Termen irreguljär migration kan sägas vara illegal 

invandring. Irreguljär anses vara en neutral term med vilken menas att de flesta 

migranter kommit in i landet lagligt men att de inte följer landets administrativa 

regler för inresa och vistelse i landet.
8
 Overstayers är personer som befinner sig i 

landet trots att deras visums eller uppehållstillstånds giltighet gått ut och därför 

inte har uppehållstillstånd. Gömda flyktingar är personer som fått avslag på sin 

asylansökan och håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller 

utvisning. Termen gömd flykting kan vara missvisande i juridiska sammanhang 

på grund av att en flykting är en person som beviljats asyl eller uppehållstillstånd 

med flyktingstatus. Internationellt är en flykting en person som tvingats lämna sitt 

land.
9
 Termen personer/barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning 

eller utvisning har under senare år används i svenska förarbeten.
10

 Det är den 

termen som kommer att användas i uppsatsen för att undvika missförstånd. 

1.4 Disposition 

För att svara på mina frågeställningar är uppsatsen indelad i kapitel. Till att börja 

med redogörs vilka grundläggande rättigheter barn med svenskt medborgarskap 

har. På senare tid har det skett en utveckling till en mer globaliserad värld med 

ökad rörlighet av personer över nationsgränserna. Detta har bidragit till att flera av 

barnrättens normer kommit att få en internationell och överstatlig karaktär. Barn-

rättens rättskällor kan enligt professor Johanna Schiratzki delas upp på en global, 

regional och nationell nivå.
11

 Därför har jag valt att lägga upp andra kapitlet enligt 

denna uppdelning fast med termerna internationell, europeisk och nationell nivå. 

Redogörelsen syftar till att visa läsaren vilka grundläggande rättigheter barn har. 

Kapitlet finns med för att läsaren ska förstå grunden i svensk rätt samt vilka inter-

nationella överenskommelser som påverkar den. 

 

                                                 
7
 SOU 2011:48, s. 84-85.  

8
 http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/irreguljar-migration/ 2012-04-20. 

9
 SOU 2011:48, s. 85. 

10
 SOU 2007:34, s.15 och SOU 2011:48, s. 3. 

11
 Schiratzki, s. 19. 

http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/irreguljar-migration/
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Kapitel tre behandlar vilka rättigheter papperslösa barn som undanhåller sig från 

ett beslut om avvisning eller utvisning har. Rättigheterna behandlas en i taget i 

ordningen rätt till vård, skola, arbete och sociala insatser. Att jag valt att lägga upp 

kapitlet efter rättigheter beror på att dessa inte är så många men att det istället 

finns en del att säga om dem. Att rätten till arbete finns med kan tyckas lustigt vid 

en första anblick. Den finns med för att äldre barn som är svenska medborgare har 

rätt att arbeta under vissa begränsningar. Arbetar ett äldre barn kan det påverka 

dennes ekonomiska situation. Kapitel två och tre syftar till att läsaren ska skapa 

sig en förståelse för vilka skillnader som föreligger mellan de båda undersökta 

grupperna.  

 

För barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning är det 

inte helt oproblematiskt att i praktiken ta del av sina rättigheter. Ett avsnitt har 

därför tilldelats detta eftersom jag anser att det utgör en stor del av hur situationen 

för dessa barn kan förbättras. I den samhällsdiskussion som finns angående dessa 

barn har jag stött på argument för och emot att barnen ska få utökade rättigheter. 

Även det ser jag som mycket relevant för undersökningen och ett avsnitt har även 

givits till det.  

 

Avslutningsvis analyseras materialet. En diskussion förs om vilka rättigheter barn 

som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning har i förhållande 

till barn som är svenska medborgare. Det diskuteras också om rättigheterna för 

barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning kan och bör 

förbättras samt utökas. Även vad som kan göras för att barn som undanhåller sig 

från ett beslut om avvisning eller utvisning ska få utökade rättigheter. Till sist 

presenteras en slutsats i ett försök att kort besvara syftet. 
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2 Barnets rättigheter 

Enligt barnkonventionens första artikel framgår att alla människor under 18 år är 

barn. Omfattas en person av en lag som föreskriver en tidigare myndighetsålder 

gäller den. I Sverige stadgas i Föräldrabalk (1949:381) (FB) 9:1 att personer över 

18 år är myndiga. Även i SoL 1:2 stadgas att ett barn är varje människa under 18 

år. RF 3:4 föreskriver att den politiska myndigheten infaller vid 18 år. Barn har 

samma rättigheter som vuxna människor, men eftersom de ofta är utelämnade till 

vuxna personer kan de ses som särskilt utsatta. De är därför i behov av ett större 

skydd.
12

  

 

Mänskliga rättigheter är varje enskild persons individuella och juridiska 

rättigheter. Det är staten som har ansvaret för att se till att de rättigheter som gäller 

för landet respekteras.
13

 Bestämmelserna finns till för att skydda den enskilda 

individen i förhållande till staten. Det är med andra ord staten som har 

skyldigheter och individen som har rättigheter.
14

  

 

Barnskyddsfrågan påverkas av internationella konventioner och europeiska 

överenskommelser. Svensk rätt kan således inte studeras utan de centrala 

internationella konventionerna på området.
15

 Varje stat ska implementera 

internationella överenskommelser i nationell lagstiftning.
16

 De internationella 

konventionerna utgör en miniminivå som de nationella reglerna ska motsvara.
17

 

2.1 Barnets rättigheter på internationell nivå 

2.1.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt från FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (FN:s allmänna förklaring).
18

 

Den innehåller grundläggande rättigheter som rätt till liv, frihet och personlig 

säkerhet, artikel 3. I artikel 1 stadgas att alla människor ska vara fria och ha lika 

värde och rättigheter. Alla samhällsmedlemmar ska ha rätt till social trygghet samt 

ekonomiska och kulturella rättigheter, artikel 22. Varje person har också rätt till 

arbete och en kostnadsfri grundutbildning enligt artikel 23 och 26. I artikel 2 

stadgas att rättigheterna ska gälla alla utan skillnad av något slag såsom ras, 

                                                 
12

 Greenhill, Malin, Ulfsparre, Christina, Mänskliga rättigheter för alla och envar, Norstedts 

Juridik, Stockholm 2007, s. 120. 
13

 Greenhill, Ulfsparre, s. 9-10. 
14

 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3 2012-03-19. 
15

 Leviner, Pernilla, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Jure, Stockholm 2011, 

s. 85. 
16

 Greenhill, Ulfsparre, s. 11-13. 
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hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller 

socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Den innehåller även en 

specifik artikel, 7, med ett förbud mot diskriminering. FN:s allmänna förklaring 

har vidareutvecklats i flera konventioner som tillsammans utgör ett universellt 

ramverk för arbetet med mänskliga rättigheter. De flesta länder i världen har 

anslutit sig till konventionen, däribland Sverige.
19

  

2.1.2  Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättighe-

ter 

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (IKMPR) 

innehåller bestämmelser om yttrandefrihet, föreningsfrihet samt religionsfrihet. 

Konventionen innehåller ett generellt förbud mot all sorts diskriminering. Artikel 

24 föreskriver att varje barn ska erhålla ett skydd av sin familj, samhället och 

staten på det vis som en minderåring person behöver. Artikel 7 innehåller en 

bestämmelse om att ingen får utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling. 

2.1.3 Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter 

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(IKESKR) föreskriver att de stater som ratificerat konventionen har ett ansvar att 

ge alla människor, utan diskriminering, en grundläggande välfärd. I artikel 11 

stadgas rätten till en tillfredställande levnadsstandard med tillräckligt med mat, 

kläder, lämplig bostad och ständigt förbättrande levnadsvillkor. I artikel 6 stadgas 

rätten till arbete och artikel 7 berör alla människors rätt till rättvisa och 

gynnsamma arbetsvillkor. Rättigheterna i konventionen ska i enlighet med artikel 

2 tillämpas utan diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, 

politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd 

eller ställning i övrigt. Artikel 12 föreskriver rätten till bästa uppnåeliga fysiska 

och psykiska hälsa och artikel 13 erkänner rätten till utbildning. 

Grundskoleutbildning ska vara obligatorisk och tillgänglig för alla. 

2.1.4 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Den främsta internationella överenskommelsen som rör barn är barnkonventionen, 

vilken Sverige ratificerade utan reservationer för lite drygt 20 år sedan (1990). En 

ratifikation innebär en folkrättslig förbindelse att följa konventionen. 

Barnkonventionen inkorporerades aldrig i svensk rätt, vilket innebär att domstolar 

och myndigheter inte är bundna av konventionen men att de vid lagtolkning eller i 

nationell lagtext ska välja att tolka eller utforma lagar så att de överensstämmer 

med konventionen. Att konventionen inte gäller som en svensk lag får följden att 

rättigheterna kan åberopas hos domstolar eller myndigheter men det räcker inte 

                                                 
19

 Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, s. 2.  
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som lagligt stöd.
20

 

 

Vid en konflikt mellan en svensk lag och barnkonventionen är det den svenska 

lagen som ska ges företräde. I det fall en lag direkt står i strid med konventionen 

ska däremot lagen ändras. Konventionsstaterna ska genom lagstiftnings-, 

administrativa och liknande åtgärder genomföra de rättigheter som finns i 

konventionen.
21

 I enlighet med artikel 4 i barnkonventionen har staten en 

skyldighet att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och utnyttja det yttersta av 

sina tillgängliga resurser för att fullgöra rättigheterna. Det är den enskilda 

regeringen som är ansvarig för att rättigheterna respekteras i respektive land.
22

 

 

Grundläggande i konventionen är att alla barn ska få sina ekonomiska, sociala, 

kulturella och politiska rättigheter tillgodosedda utan att diskrimineras. En del av 

rättigheterna återfinns i andra konventioner om mänskliga rättigheter medan andra 

är specifika för barn. Grundläggande för konventionen är att barn ska ses som 

enskilda individer med egna rättigheter för att få sina basbehov, som rätten till 

skydd mot utnyttjande och diskriminering, uppfyllda. Samtidigt är barnets själv-

bestämmanderätt är begränsad. Barn får genom konventionen ett skydd för faror 

som barn är extra utsatta för. Konventionen innehåller i nuläget inte någon indivi-

duell klagorätt och det finns inte någon individuell domstol som ser till att kon-

ventionen efterlevs i länderna. Däremot finns FN:s kommitté för barnets rättighe-

ter (FN:s barnrättskommitté) som har till uppgift att granska konventionsstaterna. 

Konventionsstaterna ska enligt artikel 43 i konventionen var femte år rapportera 

till kommittén hur konventionen efterlevs. Kommittén skriver sedan en rapport 

om hur landet i fråga sköter sig.
23

 

 

FN:s råd för mänskliga rättigheter presenterade år 2009 en arbetsgrupp med 

uppgift att utreda ett förslag till ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen 

om en individuell klagorätt för barn. Efter en lång process antog rådet den 17 juni 

2011 tilläggsprotokollet efter några ändringar. Protokollet stadgar att varje stat ska 

ha en instans dit barn kan vända sig och få upprättelse när deras rättigheter blivit 

kränkta. Protokollet skulle även ge barnet, eller dess ombud, möjligheten att klaga 

till FN:s barnrättskommitté i Genéve mot en stat som inte uppfyller kraven. Den 

28 februari 2012 kom den första möjligheten för stater att underteckna protokollet. 

Det måste undertecknas av tio stater för att börja gälla. I Sverige pågår i skrivande 

stund en debatt i frågan.
24
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 Leviner, s. 93. 
21

 SOU 1996:115, Barnkonventionen och utlänningslagen, s. 22. 
22

 Hammarberg, Thomas, Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter, Ny, rev. 

uppl., Utrikesdepartementet, Stockholm, 2006, s. 6-7. 
23

 Leviner, s. 90-91. 
24
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I barnkonventionen finns fyra stycken huvudartiklar, 2, 3, 6 och 12, som ska 

finnas i bakhuvudet när de andra artiklarna läses. Artikel 2 handlar om att 

konventionsstaterna ska respektera rättigheterna som anges i konventionen utan 

att göra åtskillnad av något slag. Oavsett barnets eller dess vårdnadshavares ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 

eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. Artikeln 

föreskriver även att inget barn får diskrimineras och alla barn ska ha samma 

rättigheter och lika värde. Artikel 3 stadgar principen om barnets bästa och att den 

ska gälla vid alla åtgärder som rör barn. Barnets bästa ska iakttas av både 

offentliga och privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter och lagstiftande organ. Artikel 6 berör varje barns rätt till överlevnad 

och utveckling, vilket innefattar rätten till utbildning. Artikel 12 berör barnets rätt 

till åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Med det förstås barnets rätt att alltid få 

möjlighet att utrycka sin vilja i åtgärder som rör barnet. 

 

Barnkonventionen är indelad i tre avdelningar. Del ett (artikel 1-41) omfattar 

barnets rättigheter enligt konventionen. Dessa rättigheter kan sedan delas upp 

efter ändamål. Det första är de grundläggande fri- och rättigheterna vilka är rätt 

till liv, jämställdhet, frihet, namn och nationalitet, yttrandefrihet, religionsfrihet 

samt rätten för barnet att komma till tals. Det andra ändamålet är skydd mot faror 

som fysiska och psykiska övergrepp, vanvård, bortförande samt ekonomiskt 

och/eller sexuellt utnyttjande. Till det tredje ändamålet hör rättigheter för att 

främja barnets utveckling genom utbildning, fritid, lek, information och kultur. 

Till konventionens andra (artikel 42-45) och tredje (artikel 46-54) avdelning hör 

regler om implementering och administration.
25

 

 

Konventionen har en relativt svag ställning i svensk rätt vilket bland annat 

framgår av rättsfallet NJA 2007 s. 168 som rör tillämpningen av 

barnkonventionen vid överlämnande enligt arresteringsorder. Domstolen uttalade: 

”Sverige är visserligen part i FN:s barnkonvention men konventionen gäller inte 

som lag här i landet på samma sätt som Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). I 

arresteringsorderlagen finns inte heller någon särskild bestämmelse om att 

överlämnande inte får beviljas om det skulle strida mot barnkonventionen. Det 

saknas därför anledning att i ett mål om överlämnande pröva hur ett överlämnande 

förhåller sig till den konventionen.”
26

 I målet var det en pappa till två barn som 

skulle överlämnas och på så sätt skiljas från sin familj. 

 

 

                                                 
25

 Schiratzki, s. 42. 
26

 NJA 2007 s. 168. Under Högsta domstolens skäl. 
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Barns situation har genom konventionen blivit till en internationell angelägenhet 

och rättigheterna sträcker sig över nationsgränserna.
27

 Det har blivit en skyldighet 

att bry sig om vad som sker i andra länder då det i konventionen nämns ett krav på 

internationellt samarbete.
28

 

2.2 Barnets rättigheter på europeisk nivå 

2.2.1 Lissabonfördraget 

I Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 

fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon 

den 13 december 2007 (Lissabonfördraget) som trädde i kraft den 1 december 

2009 behandlas barnets rättigheter i artikel 3. I artikeln står att Europeiska 

unionen (EU) ska arbeta för att motverka social utestängning och diskriminering 

samt att främja social rättvisa, skydd, jämställdhet och skydd av barnets 

rättigheter. Genom Lissabonfördraget har Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) blivit rättsligt bindande. 

2.2.2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

I rättighetsstadgan finns en särskild artikel, 24, om barnets rättigheter. Artikeln 

stadgar att barn har rätt till skydd och omvårdnad samt att de ska ha rätt att 

uttrycka sina åsikter i förhållande till ålder och mognad. Barnets bästa ska vid alla 

åtgärder som berör barn komma i första hand. 

 

Efter att rättighetsstadgan blev rättsligt bindande har den svenska rätten mer eller 

mindre influerats av bland andra Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna (Europadomstolen) och Europeiska unionens domstol (EU-

domstolen).
29

 

2.2.3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 

Andra rättskällor som svensk barnrätt måste ta hänsyn till är bland andra 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen). Här stadgas att barn har rätt till 

mänskliga rättigheter. Individuell klagorätt föreligger i Europadomstolen. 

Europakonventionen har en starkare ställning i svensk rätt än barnkonventionen 

på grund av att den är inkorporerad och gäller som svensk lag. Detta medför att 

överenskommelsen måste beaktas av såväl svenska domstolar som andra 

myndigheter. Inom barnrätten leder detta till att om en fråga kan tolkas olika i 

barnkonventionen och Europakonventionen så ska Europakonventionen ges 
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29
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företräde, likaså praxis ifrån Europadomstolen.
30

  

 

Artiklar som särskilt berör barn är artikel 8 vilken stadgar att varje person ska ha 

rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, vilket offentliga myndigheter endast 

får ingripa i om det finns stöd av lag. Artikel 14 garanterar att de fri- och 

rättigheter som finns i konventionen ska gälla utan åtskillnad av något slag. 

Artikeln innehåller alltså ett skydd mot diskriminering mot de rättigheter som 

återfinns i konventionen. Europadomstolen prövar därmed bara anklagelser mot 

kränkning i kombination med en annan konventionsrättighet. 

2.3 Barnets rättigheter på nationell nivå 

Inom barnrätten finns det två grundläggande begrepp, barnets bästa och barnets 

rättigheter. Dessa finns både inom internationell och nationell rätt.
31

 

2.3.1 Barnets bästa 

Barnets bästa, som vi nu bekantat oss med, kommer från barnkonventionens tredje 

artikel. Som en del i att implementera barnkonventionen i svensk rätt har 

principen om barnets bästa införts i bland andra FB, socialtjänstlagen (2001:453) 

(SoL), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 

utlänningslagen (2005:716) (UtlL). Vad som är barnets bästa har givits olika 

tolkningar. Delvis på grund av att vad som är barnets bästa varierar beroende av 

rättsområde. Det har i svenska förarbeten föreslagits att barnets bästa ska tolkas 

utifrån vetenskap och erfarenhet och dels genom att lyssna på barnet. Alltså att 

man vid ett beslutsfattande försöker förstå barnet och ta reda på hur denne 

uppfattar sin situation och eventuella förändringar, samt att analysera vilka följder 

ett beslut kan få för barnet. Det ingår att lyssna på barnet och respektera deras 

egna uppfattningar. Däremot måste inte barnets åsikter följas men den person som 

fattar ett beslut måste kunna ta ansvar för det.
32

 

 

I UtlL finns en portalparagraf, 1:10, som rör barnets bästa. I förarbetet framgår att 

det som ska beaktas vid tolkningen av principen är barnets behov av omvårdnad 

och skydd för att kunna överleva och utvecklas. Ett stabilt och varaktigt förhål-

lande till båda föräldrarna, respekt för sin integritet, att få ta ansvar och påverka 

sin situation desto äldre barnet blir.
33

 När det gäller vård ska däremot barnet ses 
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 Schiratzki, s. 21-24. 
31

 Schiratzki, s. 27. 
32
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och unga, s. 208, SOU 1997:116, Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets 

rättigheter i Sverige, s. 138. 
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 Prop. 1996/97:25, Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, s. 246. 
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som självständig i förhållande till sina föräldrar.
34

 Gemensamt för tolkningarna är 

att hänsyn ska tas till att barn ska ses som barn.
35

 

 

Inte bara vad som ses som barnets bästa är tvistigt utan också vilket utrymme 

rättsordningen ska ges för att argumentera om barnets bästa. I UtlL förarbeten 

understryks att barnets bästa inte kan gå före invandringsreglerna. I sådana fall 

skulle i princip alla barn få permanent uppehållstillstånd vilket skulle strida mot 

samhällsintresset.
36

 En ytterligare orsak till att barnets bästa kan ses som begrän-

sat är att det offentliga tillgodoser barnets grundläggande behov. Bland annat ge-

nom barnpension, och i den socialrättsliga lagstiftningen som i SoL och LVU.
37

 

 

Tolkningarna kring vad som anses vara barnets bästa kan analyseras genom ett 

utvidgat respektive inskränkt perspektiv. Barnets bästa i utvidgat perspektiv rör 

barnets rättigheter som rättssubjekt. Exempelvis barnets rätt till omvårdnad, 

trygghet, och en god fostran enligt FB 6:1. Barnets bästa enligt ett inskränkt per-

spektiv belyser rättsordningens sanktionssystem. Exempelvis vid om-

händertaganden och vid domstolsmål angående vårdnad, boende och umgänge. 

Principen om barnets bästa återfinns såväl inom rättsliga som icke rättsliga sam-

manhang.  Den rättsliga kan hänföras till det inskränkta perspektivet medans den 

icke rättsliga relateras till det utvidgade perspektivet. Principen om barnets bästa 

syns alltmer i lagregler och används också mera för att förklara domar och rätts-

liga beslut. Utanför det rättsliga området används principen också allt oftare inom 

politik, i reklam och av privatpersoner. Detta leder till att principen får olika inne-

börd beroende på hur den används. Inom juridiken måste principen användas för 

att lösa tvister, fördela resurser och ge barnen skydd mot straffbara handlingar.  

Det absolut viktigaste är att barnet ska skyddas. När domstol ska avgöra i ärenden 

som rör barn ska alltid en helhetsbedömning av barnets situation göras med hän-

syn till barnets bästa.
38

 

2.3.2 Barnets rättigheter 

Rättigheter kan vara sociala eller välfärdsrättigheter, alltså rätt till välfärd och 

ekonomisk trygghet samt civila och politiska rättigheter. Civila rättigheter för 

barn är att de ska kunna försvara sina rättigheter, till exempel personlig frihet, 

yttrandefrihet, trosfrihet och äganderätt. Politiska rättigheter är barnets rätt att 

delta i politisk makt. Barnets rättigheter kan alltså ha olika syften och en 

diskussion är om rättigheterna syftar till att barnet ska ha möjlighet att få sin vilja 

igenom eller om de handlar om att skydda barnet. Detta har sitt ursprung från förr 

                                                 
34

 SOU 2000:77, Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga, s. 65-66. 
35
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s. 248-249. 
37

 Schiratzki, s. 33. 
38

 Schiratzki, s. 34-36. 



18 

 

i tiden då en diskussion fanns om att barn skulle ges rättigheter eftersom barn for 

illa. Det viktigaste ansågs vara att omgivningen skulle ta ansvar för att skydda 

barn och inte att barnet självständigt skulle kräva skydd.
39

 

 

De grundläggande fri- och rättigheterna återfinns i andra kapitlet i kungörelse 

(1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF). Fri- och rättigheterna går inte att 

förhandla bort och kan därmed inte påverkas av någons vilja. En förutsättning för 

att ett barn ska kunna skyddas är att få information om barnets situation. Ett 

tillvägagångssätt är att låta barnet berätta om den. Det är här barnets rätt att 

komma till tals kommer in.
40

 

 

Barnets rätt att komma till tals har sitt ursprung från artikel 12 i 

barnkonventionen. Principen innebär att i alla beslut som rör barn ska hänsyn tas 

till barnets vilja i det fall barnet är tillräckligt moget och barnets psykiska hälsa är 

stabilt. Artikeln har kommit att influera en rad lagparagrafer som berör barn. I FB 

6:2 a föreskrivs att i frågor om vårdnad, boende och umgänge ska hänsyn tas till 

barnets vilja med hänsyn till ålder och mognad. FB 4:6, 21:1 och 21:5 stadgar att 

hänsyn ska tas till barnets vilja i åtgärder som rör ett barn. Vid en ålder runt 

tretton år kan ett barn ses som tillräckligt mogen för att hänsyn ska tas till viljan.
41

 

Barnets rätt att komma till tals får inte strida mot barnets bästa som går före.
42

 

 

Barnets rättsliga självständighet främjas genom dess med- och 

självbestämmanderätt vilken är kopplad till barnets ålder och mognad. Barn över 

15 år har enligt socialrätten, exempelvis SoL 11:10 och LVU 26 §, en talerätt och 

enligt FB 6:11 ska vårdnadshavaren i takt med barnets mognad ta hänsyn till 

barnets åsikter. Barn har också talerätt i föräldraskaps- och underhållsfrågor vilket 

regleras i FB 3:2 och 3:5. 

 

Barnkonventionens grundtanke är ett diskrimineringsförbud, både mellan barn 

och vuxna men även barn sinsemellan. Diskriminering kan ta sig utryck på flera 

sätt, bland annat genom otillräcklig omvårdnad och tillsyn, begränsad möjlighet 

till lek, inlärning och utbildning eller genom ett förbud mot känslo- och 

åsiktsfrihet. Kravet på likabehandling gäller inte bara medborgare utan även barn 

som tillfälligt vistas i landet. Även i Europakonventionen har 

diskrimineringsförbudet fått en central punkt.
43

 Diskrimineringsförbudet kommer 

på olika sätt till utryck i svensk rätt. Inte minst genom diskrimineringslagen 

(2008:567). I 1:1 klargörs lagens ändamål, att motverka diskriminering till följd 

av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

                                                 
39
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40
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annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enligt 

lagparagrafen 1:4 kan diskriminering ske direkt, indirekt, genom trakasserier, 

sexuella trakasserier eller genom instruktioner att diskriminera. 

 

Den svenska barnrätten som helhet ger barnet grundläggande rättigheter i from av 

ett minimiskydd men lämnar stort utrymme åt rättssubjekten, normalt barnets 

vårdnadshavare, att bestämma över barnets förhållanden. Ett exempel är frågor 

som rör vårdnad och boende. Där är utgångspunkten att vårdnadshavarna själva 

kommer överens och ansvarar över barnet. Är detta inte möjligt på grund av 

oenighet finns möjlighet att driva frågan i en domstolsprocess. Gäller frågan 

däremot föräldraskap, vilket anses viktigt för barnet, är möjligheten för 

föräldrarna att själva reglera det legala faderskapet i det närmaste omöjligt. 

Barnets bästa faller också på barnets privata krets då det offentligas kontroll är 

begränsad till att ansvara för att barnet i inskränkt perspektiv inte kränks, ett visst 

ansvar tillfaller vårdnadshavarna.
44
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3 Barnets rättigheter som papperslös 

En papperslös person är dels någon som håller sig undan verkställighet av ett 

beslut om avvisning eller utvisning och dels en person som befinner sig i Sverige 

utan att ansöka om tillstånd för att vistas i landet.
 45 

Avgörande är att
 
de vistas i en 

stats territorium utan tillåtelse. En person får i enlighet med UtlL 8:5 avvisas 

senast tre månader efter att en första ansökan om uppehållstillstånd lämnats in. 

Har mer än tre månader gått används termen utvisning enligt UtlL 8:7. Avvisning 

eller utvisning ska ske när någon saknar giltigt tillstånd för att vara i Sverige, UtlL 

8:1 och 8:7. 

 

Begreppet papperslös kommer ifrån franskans sans papier vilket är den mest 

använda termen internationellt sett. Att en person är sans papier eller papperslös 

behöver inte betyda att en person helt saknar identitetshandlingar vilket många 

tror, utan är mer en beteckning på en person som olovligen befinner sig i ett land. 

Begreppet ska inte blandas ihop med statslös som innebär att en person inte har 

medborgarskap i något land.
46

 

3.1 Rätt till vård 

Rätten till hälsa och hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. I 

barnkonventionen föreskrivs i artikel 24 att alla barn har rätt till bästa uppnåeliga 

hälsa. Alla barn ska ha tillgång till sjukvård och rehabilitering. Det finns även 

andra artiklar i barnkonventionen som berör barnets rätt till hälso- och sjukvård. 

Artikel 6 berör rätt till liv och utveckling. Artikel 19 fastställer rätt till skydd mot 

misshandel, övergrepp och vanvård. Artikel 16 om rätt till skydd för privatliv har 

betydelse för barns ställning inom hälso- och sjukvården. Även artikel 12 om 

barnets rätt att utrycka sig samt artikel 3 om barnets bästa genomsyrar alla 

åtgärder som rör barn, från såväl privata och offentliga sociala 

välfärdsinstitutioner och administrativa organ.
47

 Det var när Sverige ratificerade 

barnkonventionen som barn som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller 

utvisning fick rätt till hälso- och sjukvård.
48

 FN:s barnrättskommitté har uttalat att 

de mest grundläggande rättigheterna även ska gälla barn som befinner sig i landet 

illegalt.
49
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Alla barn som befinner sig i Sverige har rätt till hälso-, sjuk- och tandvård.
50

 I 

lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns de 

bestämmelser om hälso- och sjukvård som gäller för asylsökande och vissa andra 

utlänningar.
51

 I 4 § 2 stycket framgår att personer som inte fyllt 18 år och som 

undanhåller sig från verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning 

omfattas av lagen i fråga och har rätt till obegränsad vård i Sverige. Behandlingar 

som sträcker sig långt fram i tiden kan däremot nekas på grund av att barnet inte 

ska ta skada ifall de måste avbrytas om barnet lämnar landet.
52

 I enlighet med 

ovanstående lag och tillhörande föreskrifter, som förordningen (1996:1357) om 

statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande och föreskrifter 

utfärdade av Migrationsverket, så ska vården åt dessa barn subventioneras.
53

 Det 

innebär att vården ska vara gratis på en del ställen medan andra kan ta ut en 

patientavgift om barnet är över 12 år, tandvård är gratis för alla barn. Barn som 

håller sig undan ett beslut om avvisning eller utvisning måste betala fullt pris för 

mediciner och hjälpmedel.
54

  

 

Det är kommun och landsting som ska erbjuda personer med ett medicinskt behov 

hälso- och sjukvård. En person har inte rätt att kräva vård efter eget önskemål utan 

erbjuds vård efter sitt medicinska behov i enlighet med de prioriteringsregler som 

gäller. Hälso- och sjukvården ska finansieras genom landstingsskatt, statsbidrag 

och vårdavgifter.
55

 

 

Sjukvårdens sekretessregler omfattar alla personer, även de utan 

uppehållstillstånd. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 8:1 

och 10:2 får sjukvårdens personal inte lämna ut några uppgifter till utomstående 

om det kan skada patienten. Sekretessen inom hälso- och sjukvården utgår från 

OSL. Det finns andra lagar och förordningar som gör att reglerna för barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning kan vara svårtolkade 

och hamna i kläm.
56

 

 

OSL 25:1 stadgar att sekretess som rör en enskilds hälsotillstånd gäller inom hela 

hälso- och sjukvården om inte uppgiften kan röjas utan att den enskilda eller 

någon i dennes närhet lider men av det. Samma regler gäller för personer som 

undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning.
57

 Ett undantag från OSL är 

10:15 OSL och 10:28 OSL vilka stadgar att uppgifter får lämnas till riksdag, 

regering eller annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av en annan lag eller 
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förordning. I patientsäkerhetslagen (2010:659) 6:15 framgår det att personalen 

inom hälso- och sjukvården måste lämna ut uppgifter om en person inom domstol, 

polis-, åklagar-, kronofogde- eller skattemyndighet begär det. Med andra ord 

betyder det att om polisen uttryckligen frågar efter en viss person på ett sjukhus 

måste personalen svara sanningsenligt och polisen kan komma och hämta 

personen i fråga. Personalen kan däremot berätta för patienten att polisen tagit 

kontakt med dem och frågat efter patienten så att denne kan avlägsna sig. Däremot 

har personalen inte rätt att själv ringa till polisen eller migrationsverket och 

meddela att en person som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning 

finns där. En person behöver inte heller meddela sin adress till sjukhuset.
58

  

 

I OSL 10:26 stadgas att sekretess inte hindrar att uppgifter lämnas till en 

myndighet som rör en enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats om 

uppgiften behövs för delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932). Beslut om 

beviljat uppehållstillstånd och om avvisning från Migrationsverket och 

Utlänningsnämnden meddelas genom delgivning.
59

 När Migrationsverket ska 

delge ett beslut kallas normalt personen som ska delges till sin handläggare för att 

hämta beslutet. Beslut från Migrationsverket går att överklaga så personen i fråga 

brukar komma dit och det utgör vanligtvis inget större problem. Beslut från 

Utlänningsnämnden är det polisen som delger genom att den berörda personen får 

komma till polismyndigheten och ta del av beslutet. Det händer här att personer 

inte inställer sig.
60

  

 

Inom öppenvården gäller inte informationsplikt till polis och annan myndighet 

och därför får adress och andra uppgifter om patienter normalt inte lämnas ut. Till 

den privata vården har barn som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller 

utvisning möjlighet att söka sig men det är ingen myndighet och de får därför 

bekosta hela vården själva.
61

 I och med att det inte är en myndighet finns inget 

krav på offentlighet, där sekretess är grundregeln.
62

 Enligt tredje kapitlet i 

patientdatalagen (2008:355) har läkare en skyldighet att upprätta en patientjournal 

vid varje vårdinsats där patientens identitet ska framgå. Erbjuder en läkare vård 

utan att upprätta en journal kan denna bli anmäld för detta och det kan bli fråga 

om ett disciplinärende i ansvarsnämnden.
63

  

 

Misstänker hälso- och sjukvården att ett barn far illa har de anmälningsplikt till 

socialtjänsten enligt SoL. Detta gäller även för barn som undanhåller sig ett beslut 

om avvisning eller utvisning. Det är sedan upp till socialtjänsten att avgöra om de 
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ska upprätta en polisanmälan.
64

 

3.2 Rätt till skolgång 

Rätten till utbildning finns stadgad i artikel 26 i FN:s allmänna förklaring, artikel 

13 i IKESKR samt artikel 2 i första protokollet till Europakonventionen och 

artikel 28 i barnkonventionen. Det är med andra ord en mänsklig rättighet att gå i 

skolan. För att klara sig bra i livet är det en förutsättning att kunna läsa och skriva. 

Utbildning är viktigt för barnens och samhällets utveckling och därför ska den 

grundläggande utbildningen vara kostnadsfri och tillgänglig för alla.
65

 

 

Skollagen (2010:800) (SL) gäller i enlighet med 7:2 bara för barn som är bosatta i 

Sverige. Med bosatt menas i SL 29:2 att personen ska vara folkbokbokförd enligt 

folkbokföringslagen (1991:481). SL 29:2 räknar också upp andra grupper av 

personer som omfattas av SL men som inte är folkbokförda, till exempel personer 

som söker asyl. En begränsning i rätten till utbildning stadgas i 29:4 vilken 

stadgar att en person som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller 

utvisning inte kan verkställas inte ska anses som bosatt. Därmed har dessa barn 

inte skolplikt eller rätt till utbildning enligt SL. 

 

I enlighet med skolförordningen (2011:185) 4:2 2 st. och gymnasieförordningen 

(2010:2039) 12:11 finns det inget förbud för en skola att erbjuda ett barn som 

undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning utbildning. Däremot har 

kommunerna ingen skyldighet till detta. Skolorna får heller inte betalt för att ta 

emot dessa barn. Förslag finns om att offentliga skolor ska bli tvungna att ta emot 

dessa barn men för närvarande är det upp till rektorerna på skolorna att bestämma 

om de ska erbjuda skolgång eller inte (mer om förslagen nedan). Rektorn kan 

också välja att ta bort barnen från skolans register. Det varierar mellan vilka 

skolor som erbjuder skolgång. Det finns ingen lagparagraf som förbjuder polisen 

från att söka upp barnet i skolan men vanligtvis använder de hellre andra metoder. 

Ovanstående gäller även inom förskoleverksamheten.
66

 

 

När en utlänning för första gången skrivs in i grundskolan har skolstyrelsen en 

skyldighet motsvarande den som gäller för socialnämnden (se: rätt till sociala 

insatser, sista stycket) att underrätta polisen om elevens namn, födelsedatum, 

medborgarskap och bostadsadress. Börjar eleven i gymnasieskolan utan att 

tidigare varit inskriven i grundskolan gäller underrättelseskyldigheten där.
67
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År 2007 gjordes en utredning
68

 i syfte att utreda förutsättningarna för en rätt till 

utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för barn och ungdomar som 

undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. 

Utredningen skulle klargöra hur ett regelverk kunde utformas och om ändringar i 

skol- och utlänningslagstiftningen eller andra lagar och förordningar var 

nödvändiga. Utredningen skulle också överväga om regelsystemet är förenligt 

med regler om offentlighet och sekretess samt bestämmelserna om underrättelse-, 

uppgifts- och anmälningsskyldighet som finns till polis och socialtjänst. Föremål 

för utredningen var även om polisens arbete med avvisnings och utvisningsbeslut 

behövde en tydligare reglering. Utredningen skulle också se över huruvida staten 

skulle ersätta kommunerna för dessa barn och hur statistik på hur många barn som 

undanhåller sig ett beslut om utvisning eller avvisning skulle samlas in.
69

 

 

Av utredningen framgår att barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning 

eller utvisning lever i en utsatt situation som de oftast inte själva valt att försätta 

sig i och inte själva kan råda över. Det är i de allra flesta fallen föräldrarna som 

gör valet att inte verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Att ge dessa 

barn rätt till skolgång innebär att de får samma kunskaper som andra barn vilka de 

kommer att behöva i framtiden, oavsett vart de bor. De skulle få möjlighet att 

förbereda sig inför vuxenlivet och komma ur sin isolering. FN:s 

barnrättskommitté har riktat skarp kritik mot Sverige för att dessa barn inte haft en 

självklar tillgång till utbildning. Det finns principiella skäl som talar mot att låta 

barnen gå i skolan, det skulle bland annat inte vara förenligt med principen om 

reglerad invandring. Efter en helhetsbedömning vägdes individuella skäl som 

talade för att barnen ska få gå i skolan tyngre än argumenten som fanns emot den. 

Rätten till skolgång måste ses ur det enskilda barnets perspektiv. Kommuner och 

offentliga huvudmän får en skyldighet att ta emot dessa barn i verksamheten.
70

 

 

2007 års utredning gick aldrig igenom utan resulterade i en ny utredning på grund 

av att den omfattade en för liten grupp människor. Även andra grupper av barn än 

de som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning skulle ingå. 

Utbildningsminister Jan Björklund framhöll att det är viktigt att ett barn måste 

kunna gå till skolan utan att vara rädd för att det ska leda till att utvisad. Den nya 

utredningen har även fått till uppdrag att utreda om rätten till skolgång även ska 

gälla för fristående skolor, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
71

 

 

År 2010
72

 blev den nya utredningen klar. Dess främsta uppgift var att analysera 

hur rätten till skolgång, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg kunde utvidgas 
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till att omfatta fler grupper av barn som befinner sig i landet utan tillstånd. Den 

avgränsning som utredningen finner lämplig bör omfattas av rättigheterna i för-

ordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

för asylsökande barn m.fl. Förordningen är sedan år 2011 upphävd men motsva-

rade i princip samma rättigheter som för barn med svenskt medborgarskap. En 

annan uppgift var att undersöka om fristående skolor och enskilt bedriven försko-

leverksamhet och skolbarnomsorg ska omfattas av skyldigheten. I samband med 

ovanstående frågor ingick i uppdraget att utreda om skolstyrelsens skyldighet att 

meddela polis kunde avskaffas eller inskränkas. Likaså om socialnämndens upp-

giftsskyldighet kunde förändras för att göra barnets skolvistelse tryggare. En sista 

uppgift var att utreda hur skolgången skulle finansieras. I utredningen föreslås att 

alla barn som vistas otillåtet i landet ska få rätt till utbildning, förskoleverksamhet 

och skolbarnomsorg, både i offentlig och fristående verksamhet. Underrättelse-

skyldigheten för socialnämnden och skolstyrelsen ska upphöra att gälla. Ersätt-

ning ska utgå genom statsbidrag efter ett schablonbelopp.
73

 

 

Riksdagens ombudsmän har uttalat sig i frågan och framhöll att det finns 

avgörande omständigheter som gör att barn ska ha rätt till skolgång när 

föräldrarna håller sig undan ett beslut om avvisning eller utvisning. Barnen 

befinner sig vanligtvis i en utsatt situation de inte själva valt att hamna i. Barnens 

skäl till att få en plats inom det offentliga skolväsendet bör vägas tyngre än de 

skäl som talar mot en rätt att få tillgång till skolgång. Ett problem har varit att det 

varit svårt att förena sekretess- och utlänningslagstiftningen med de här barnens 

rätt till skolgång. Praktiska problem har varit att skolgången inte får försvåra för 

myndigheter att utföra andra arbetsuppgifter enligt annan lagstiftning, till exempel 

skolans skyldighet att anmäla eventuella missförhållanden till socialnämnden 

enligt 14:1 i SoL vilket kan leda till att familjens vistelseort blir känd.
74

 

 

Justitieombudsmannen Kerstin André tycker det är svårt att svara på frågan om 

skolmyndigheterna bör införa en uppgiftsskyldighet i förhållande till verkställande 

myndigheter. Personalen på en förskola eller skola skulle troligen förlora ett barns 

förtroende om de hade en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifter om barnet 

till myndigheter. Argumentet väger så tungt att en sådan skyldighet inte bör 

införas. Enligt utredningen SOU 2007:24 ska istället en prövning enligt 

generalklausulen i OSL 10:27 göras från fall till fall. Den handlar om att en 

sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet utifall uppgiften har företräde 

framför det intresse som sekretessen ska skydda. Kerstin André menar att en 

sådan bedömning kan riskera barnets förtroende minst lika mycket som 

föregående förslag. Skulle förslaget accepteras kommer skolor som tar emot barn 

som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning att ställas inför ett 

                                                 
73

 SOU 2010:5, s. 9, 135-141.   
74

 Justitieombudsmannen Kerstin André, Yttrande över betänkandet Skolgång för barn som skall 

avvisas eller utvisas SOU 2007:34, Beslutsdatum: 2008-05-21, Diarienummer: 1039-2008. 



26 

 

svårt val vad gäller att lämna ut uppgifter till myndigheter som försöker verkställa 

ett beslut om avvisning eller utvisning. Det står klart att sekretessbestämmelsen i 

10:27 måste behandlas mer ingående och att det måste finnas tydligare riktlinjer 

för hur skolor ska hantera sådana situationer. Kerstin André avslutar med att 

tillägga att det bara är rättspraxis i framtiden som kan besvara den frågan.
75

 

 

I en rapport som Socialstyrelsen och Migrationsverket (f.d. Statens invandrarverk) 

gjort framkom att barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller 

utvisning utgör en av de mest utsatta grupperna i samhället. Skolan spelar en stor 

roll för dessa barn, dels på deras psykiska hälsa genom att de får komma ut och 

träffa andra barn och vuxna och dels genom att de inte går miste om kunskap och 

lärande. Skolgången ger dagen en struktur.
76

 

3.3 Rätt till arbete 

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om hur barn under 18 år får 

arbeta. I 5:2 stadgas att en minderårig får utföra lätt arbete som inte på ett skadligt 

sätt påverkar dennas hälsa, utveckling eller skolgång från och med det år denne 

fyller 13 år. I undantagsfall kan en minderårig person under 13 år ha rätt att utföra 

arbete om det avser mycket lätt arbete och regeringen eller Arbetsmiljöverket 

utfärdat föreskrifter om det. 

 

En person som inte är svensk medborgare och som inte är medborgare i ett EU 

eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) land som ska arbeta i 

Sverige måste ha ett arbetstillstånd enligt UtlL 2:7 och 2:8. Det är straffbart för en 

arbetsgivare att anställa någon som saknar arbetstillstånd.
77

 En person som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning kan inte erhålla ett 

arbetstillstånd i enlighet med UtlL 7:6. Barn som undanhåller sig ett beslut om 

avvisning eller utvisning har med andra ord ingen laglig möjlighet att arbeta för 

sin försörjning. 

3.4 Rätt till sociala insatser 

Enligt SoL 2a:1 är det den kommun där en person vistas som har det yttersta 

ansvaret för att den personen får det stöd och den hjälp som denna behöver. 

Ansvaret gäller oavsett av vilken anledning personen i fråga vistas där. Däremot 

kan skälen för och längden av vistelsen påverka möjligheten till bistånd.
78

 Den 

som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med flera omfattas inte av 

SoL.
79

 Barn som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning omfattas 
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inte av lagen om mottagande av asylsökande med flera enligt 12 §. De omfattas 

alltså av SoL liksom andra personer som vistas i kommunen.
80

 

 

I SoL 4:1 framgår att en person, för att ha rätt till bistånd för försörjning, inte ska 

ha möjlighet att kunna tillgodose sitt behov själv. Kammarrätten har i ett antal mål 

fastslagit att en person som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning 

inte har rätt till bistånd eftersom behovet kan tillgodoses genom att personen i 

fråga återvänder till hemlandet.
81

 

 

Barn som i sin hemmiljö far illa kan få vård utanför hemmet efter beslut enligt 

SoL eller LVU. Ett beslut om vård enligt LVU av ett barn som undanhåller sig ett 

beslut om avvisning eller utvisning hindrar inte att ett beslut om avvisning eller 

avvisning verkställs enligt 21a § i samma lag. Därför är sekretesskyddet inom 

socialtjänsten svagare än inom sjukvården.
82

 

 

Enligt 7:1 i utlänningsförordningen (2006:97) är en socialnämnd skyldig att första 

gången de vidtar en åtgärd som rör en utlänning underrätta polisen om personens 

namn, födelsedatum, medborgarskap, och bostadsadress. För den person som en 

gång sökt uppehållstillstånd behöver socialnämnden inte lämna detta.
83
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4 Papperslösa barns rättigheter i praktiken 

4.1 Hur fungerar rättigheterna i praktiken 

Att hjälpa en person att undanhålla sig verkställighet från ett beslut om avvisning 

eller utvisning är enligt UtlL 20:7 endast straffbart om det sker i vinstsyfte. Brottet 

kan ge böter eller fängelse i högst två år vilket döms genom 23 kapitlet i 

brottsbalken (1962:700). 

 

Barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning har som 

sagts tidigare möjlighet att gå i skolan om rektorn på skolan går med på det. I 

praktiken leder detta till att den som tar hand om barnet måste ringa runt till olika 

skolor och hänvisa till barnkonventionen samt förklara för rektorn att det inte är 

olagligt att ta emot ett barn som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller 

utvisning.
84

 

 

Det är oklart om underrättelseskyldigheten som föreligger från socialnämnden och 

skolan till polisen över huvud taget påverkar barn som undanhåller sig från ett 

beslut om avvisning eller utvisning. I utredningen om skolgång för personer som 

skall avvisas eller utvisas konstateras att underrättelseskyldigheten endast gäller 

för de barn som aldrig sökt asyl, eftersom de som sökt asyl troligtvis varit 

inskriven i någon skola tidigare.
85

 Anmälningsskyldigheten enligt 14:1 i SoL när 

ett barn far illa har däremot varit ett problem för skolpersonal och medicinsk 

personal.
86

 

 

En del barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning går i 

skolan eller förskolan men det är också en del som inte gör det. Rätten att gå i 

skolan får inte stanna vid att vara en teoretisk rätt utan måste utformas så att 

barnen kommer till skolan, förskolan eller skolbarnomsorgen. Frågan är hur dessa 

barn som inte går i skolan ska få tillgång till informationen om att de har rätt att 

gå i skolan. Det har inte ansetts vara rimligt att Migrationsverket ska ta på sig den 

uppgiften eftersom deras uppgift är att se till att personen lämnar landet. Ansvaret 

bör inte heller läggas på kommunerna. Organisationer som Rädda Barnen och 

Barnets rätt i samhället (BRIS) arbetar redan med att informera och hjälpa barn 

utan uppehållstillstånd. Av utredningen framgår att det är rimligt att anta att de 

fortsätter med arbetet även om inte hela ansvaret kan läggas på dem. Det framgår 

inte vem som ska ta det största ansvaret.
87
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Barn är en utsatt grupp och att leva som papperslös gör situationen extra svår. 

Barn kan vanligtvis inte påverka sin situation eller vistelse och bör därför inte 

anklagas för att de vistas i Sverige utan tillstånd. Frivilligorganisationer har 

påtalat att barnen ofta får ta ett stort ansvar för föräldrar i vården eftersom de 

vanligtvis är bättre på svenska och får agera tolkar. Föräldrarna vet kanske inte att 

barnet har rätt till vård och tar dem därför inte till sjukvården om de blir sjuka 

eller skadade. I praktiken utsätts barn som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning för betydligt mer är barn som är svenska medborgare 

innan de får hjälp. Trots att barnen ska erbjudas vård begränsas alltså tillgången. 

Socialstyrelsen har uttalat att personalen inom hälso- och sjukvården är osäkra på 

rutiner och tillvägagångssätt när det kommer papperslösa barn. Detta utgör ett 

rättssäkerhetsproblem. Etiska konflikter uppstår också i samband med 

underrättelseskyldigheten från socialtjänst till polis. Konsekvensen blir att hälso- 

och sjukvårdspersonalen bryter mot SoL och inte anmäler missförhållanden till 

socialtjänsten. Detta på grund av att personalen är rädda att handlingen leder till 

att ärendet förs vidare till polisen.
88

 

 

Rädda Barnen har drivit projektet Utanpapper.nu. Det är en hjälplinje som Rädda 

Barnen drivit för att hjälpa barn med problem som rör rädslan för utvisning, 

familjesplittring och barnens tillvaro i Sverige. Projektet kom till genom att barn 

och anhöriga rörde sig mellan olika länder utan att kunna bosätta sig någonstans. 

Familjerna levde utanför de samhällen de kom ifrån och kom till. De befann sig 

utan tillgång till mänskliga rättigheter. Genom projektet kom hjälporganisationen i 

kontakt med 470 barn från år 2006 till år 2008.
89

 

 

I en rapport som gjordes efter att projektet avslutats framgår att Sverige är ett av 

de sämsta EU-länderna att ge personer som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning mänskliga rättigheter. Ett stort problem för barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning är att många 

människor tror att papperslösa personer inte har några rättigheter alls. Det händer 

att tjänstemän som får frågan om att utföra en tjänst åt en papperslös person säger 

att det inte går, utan att först ta reda på vad som gäller. En del personal inom 

socialtjänsten som ska ingripa om ett barn far illa tror att det är olagligt att hjälpa 

ett barn som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning. Det samma 

föreligger hos lärare, fritidspersonal och sjuksköterskor. Det kan därför ibland 

vara svårt för dessa barn att få den vård, skola och omsorg som de har rätt till. 

Familjer som hört av sig till projektet har haft problem med att få vård. De har 

blivit bemötta med frågor om barnen verkligen ska få vård. Barnen blir 

behandlade som personer utan papper och inte som barn. Det kan finnas 

avvägningsproblem, till exempel konsekvenserna med underrättelseskyldigheten 

till polisen, men Centrum för barn framhåller i rapporten att det oftast inte finns 
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något hinder i lagen att behandla ett barn som barn.
90

 

 

I rapporten konstaterades också att barn som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning blir diskriminerade. De får inte alltid tillgång till de 

rättigheter de har enligt lag, som tillräcklig vård och socialt stöd. Ibland beror 

detta på praktiska orsaker på grund av barnens osäkra situation. Det förekommer 

också diskriminering i lagar och förordningar, mycket på grund av att 

barnkonventionen inte är svensk lag. Det finns också en ekonomisk 

diskriminering. Barn som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning 

ersätts inte av staten i samma utsträckning som andra barn. Enligt rapporten tycks 

dessa barn inte vara lika viktiga och behandlas som mindre värda än de barn som 

är svenska medborgare. Under de senaste åren har en diskussion om detta pågått 

vilket kanske kan komma att ändra läget för dessa barn.
91

 Sanna Vestin på Rädda 

Barnen menar att det skulle bli stor skillnad om den svenska lagen anpassades till 

internationella konventioner.
92

 

 

Det är viktigt att belysa att de papperslösa inte står utanför lagen utan att det är 

lagen som ser till att papperslösa i vissa fall inte har tillgång till rättigheter. 

Principen allas likhet inför lagen får överges när vi diskuterar papperslösa, menar 

sex stycken forskare från Lunds universitet. En av forskarna, Gregor Noll, 

beskriver varför mänskliga rättigheter snarare kan vara ett problem framför en 

möjlighet för papperslösa personer. Problemet är att den som vill åberopa en 

rättighet måste befinna sig inom svensk jurisdiktion. Samtidigt riskerar en person 

som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning inom svensk 

jurisdiktion att bli avvisad så fort en myndighet får möjlighet till det. Gregor Noll 

framför att ett sätt att lösa problemet skulle vara att argumentera för att mänskliga 

rättigheter väger tyngre, att personen då kan befinna sig inom jurisdiktionen utom 

räckhåll för tvångsjurisdiktionen. Ett annat sätt är att mänskliga rättigheter och 

tvångsjurisdiktionen ses som en jurisdiktion som inte får skiljas från varandra. 

Skulle de personer som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning ses 

som boende istället för lagbrytare förändras sympatin för dem helt.
93

 

 

De barn och deras familjemedlemmar som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning försöker undvika kontakt med myndigheter eftersom det 

kan leda till att de utvisas. De får därför problem att utnyttja sina rättigheter.
94
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Vuxna är rädda att söka vård åt sig själva på grund av att de har ett sämre skydd 

än barnen. De kan därför undvika att söka vård även åt sina barn.
95

 De som är 

oroliga att polisen ska komma till sjukhuset där ett barn befinner sig kan be 

personalen på avdelningen att genast meddela om polisen har frågat efter barnet. 

Det kan också vara bra att berätta för vårdpersonalen vilka rättigheter barnet har 

så att de inte ringer Migrationsverket och frågar vem som ska betala vården eller 

hur de ska registrera ett barn som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret. 

Migrationsverket kan i sådana fall kontakta polisen för att verkställa beslutet.
96

 

4.2 Problem med att ge papperslösa barn utökade rättigheter 

I utredningen Vård efter behov och på lika villkor diskuterades om en begränsning 

av rätten till bästa möjliga hälsa kunde motiveras. Det konstaterades att en 

papperslös person, precis som alla andra människor, har ett ansvar för den 

situation han eller hon befinner sig i. Det konstaterades samtidigt att barn inte har 

detta ansvar på grund av att de inte kan råda över vart han eller hon vistas. Det är 

vanligtvis de vuxnas beslut som är avgörande för barnets situation. Ett argument 

som visserligen gäller äldre ungdomar och vuxna är att de inte betalar skatt och 

därför inte ska ha rätt till hälso- och sjukvård. Det håller däremot inte eftersom 

bosatta personer får vård, oavsett om de betalar skatt eller inte. Papperslösa 

betalar också punkt- och mervärdesskatt genom varor som de köper för att kunna 

leva. Av utredningen framgår att det inte finns något bra argument för att begränsa 

tillgången till hälso- och sjukvård för papperslösa personer.
97

 

 

I en rapport från Socialstyrelsen och Migrationsverket (f.d. Statens invandrarverk) 

framhålls att det är ett svårt dilemma med att ge ökad tillgång till hälso- och 

sjukvård för barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning. 

Olika intressen står hela tiden emot varandra. Angående principen om reglerad 

invandring gentemot principen om barnets bästa menar Migrationsverket att den 

förstnämnda är mycket viktig. Ett beslut om att neka en person att vistas i landet 

ska leda till att personen lämnar landet. Staten lägger också mycket pengar på att 

se till att besluten verkställs. Däremot utgår det svenska systemet från att alla som 

vistas i landet ska ha samma rättigheter och omfattas av välfärdssystemet. 

Migrationsverket påpekar vikten av att regelsystemen är logiska och konsekventa. 

Det största problemet för familjer som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning tycks vara att de inte vågar utnyttja samhällets resurser 

snarare än bristen av dem. Rädslan för kontakt med myndigheter är stor eftersom 

utlänningslagstiftningen bygger på att beslut ska verkställas. Enligt 
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Migrationsverket är det fel att medge frizoner i utlänningslagstiftningen, det 

skulle bidra till oförenligheter i lagen.
98

 Sveriges nuvarande migrationsminister 

Tobias Billström har upprepade gånger uttryckt att det skulle ge fel signaler om 

människor som brutit mot invandringsbestämmelserna skulle få tillgång till 

rättigheter som vård.
99 

 

Av rapporten framgår också att barn som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning hamnar i kläm mellan myndigheter och vuxna, vanligtvis 

föräldrarna. Det är föräldrarna som väljer att undanhålla sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning vilka de samtidigt behöver för sin dagliga omvårdnad. 

Barnen utsätts för stora hälsorisker, både fysiska och psykiska. Det är för att 

undvika bland annat dessa situationer som barnkonventionen kom till. Tillgången 

till hälso- och sjukvård ska enligt FN:s barnrättskommitté utgå från barnets 

perspektiv. Det är väldigt svårt att i praktiken skilja på oskyldiga barn som 

befinner i en svår situation med att vara konsekvent mot deras föräldrar om 

innebörden av att ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas. Även om 

barnkonventionen inte är överordnad andra intressen väger barnens hälsa och 

utveckling tungt. Trots tveksamheter ska därför förändringar som stärker barnens 

möjligheter till hälso-, och sjukvård samt skolgång göras.
100

 

 

I utredningen Skolgång för barn som skall utvisas eller avvisas tas ett problem 

med anknytning till skolgången upp. Frågan berör vilken kommun som ska 

ansvara för utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. I vanliga fall är 

det den kommun där barnet är folkbokfört, den kommun där barnet stadigvarande 

vistas eller tillfälligt uppehåller sig som har ansvar för utbildningen. De barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning omfattas inte av något 

register och vill vanligtvis inte uppge sin adress. I utredningen framhålls att det 

ändå bör vara den kommun där barnet vistas som ska ha ansvaret för barnen. 

Barnet bör inte behöva uppge till skolan vilken kommun det bor i, utan skolan ska 

istället godta de uppgifter om vistelsekommun som barnet anger.
101

 

 

Ett annat problem är de kollektiva olycksfallsförsäkringarna som barn har genom 

skolan. I utredningen undersöktes om barn som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning har rätt till dem. Av undersökningen framkom att 

skyddet skiljer sig åt. I vissa kommuner ingår dessa barn i försäkringen medan 

andra kommuner bara försäkrar folkbokförda elever. I somliga kommuner 

omfattas de barn som är elever, vilket är en oklar formulering då barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning inte alltid är inskrivna 

i register på skolan. Av utredningen framgår att det från kommunens sida är en 
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avtalsfråga om vilka barn som omfattas av försäkringen.
102

 

 

Ytterligare en fråga är om barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning 

eller utvisning ska stå med på klasslistor eller andra register som finns på skolan, 

förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen. I nuläget skiljer sig detta åt mellan 

olika skolor. På en del skolor finns barnen inte med på klasslistor med argumentet 

att det finns en risk att de blir upptäckta av verkställande myndigheter. På andra 

skolor står barnen med på listorna med de sex första siffrorna i personnumret. 

Klasslistor och andra register är offentliga handlingar och ska lämnas ut på begä-

ran om det inte råder sekretess. Enligt OSL 23:1-2 får en begränsning göras om 

barnet eller någon närstående skulle lida men av att handlingen lämnades ut. En 

klasslista där ett barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvis-

ning står med bör omfattas av sekretess. Syftet med en klasslista är att fastställa 

vilka barn som omfattas av en klass eller grupp. I de fall de lämnas ut till andra i 

klassen för att sprida kontaktuppgifter kan det finnas en anledning att barnen står 

med. Lämnas listan däremot till utomstående kan det finnas ett intresse i att ta bort 

barnet från listan. Införs en rätt för alla barn att gå i skolan tillhör barn som un-

danhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning klassen lika mycket som 

andra barn. I det fall finns det anledning att låta barnen stå med på listan.
103
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5 Analys 

5.1 Papperslösa barns rättigheter  

Det har under en längre tid pågått en diskussion i både riksdagen och media om 

vilka rättigheter papperslösa barn ska ha rätt till. Det tycks inte ha varit någon 

självklarhet att dessa barn ska ha tillgång till några grundläggande rättigheter alls. 

För papperslösa barn som aldrig sökt asyl stannar rätten till vård vid akut sjukvård 

som de dessutom får betala själva. För barn som sökt asyl men som sedan fått 

avslag på sin ansökan har rätten utökats till att omfatta all hälso- och sjukvård. En 

anledning till att barn som befinner sig olovligt i landet har fått begränsade 

rättigheter är principen om reglerad invandring och att myndigheter har ett 

intresse av att verkställa beslut som fattats. Problemet med att ge grundläggande 

rättigheter till barn som undanhåller sig från verkställighet av ett beslut om 

avvisning eller utvisning, är att de väljer att olovligen stanna i landet. Barnen får 

det troligtvis bättre om de stannar i Sverige än om de återvänder till det land de en 

gång flytt ifrån. Samtidigt som barnens rättigheter bör begränsas för att de ska 

samarbeta till att beslut verkställs finns den grundläggande principen om barnets 

bästa och välbefinnande. Denna princip är förankrad i internationella 

konventioner och ska gälla för alla barn. Frågan uppkommer då om vilken princip 

som ska väga tyngst. Under arbetets gång har det visat sig att situationen för barn 

som undanhåller sig ett beslut om avvisning eller utvisning kan förbättras genom 

tillgång till människans grundläggande rättigheter. Barnens fysiska och psykiska 

hälsa har, inte helt oväntat visat sig vara bättre hos de barn som går i skola och får 

hälso- och sjukvård. En aspekt är också att det oftast är föräldrarna som väljer att 

hela familjen ska undanhålla sig från verkställighet av ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut och att barnen inte ska drabbas lika hårt av deras val. Det är svåra 

avvägningar staten har att utreda och ta hänsyn till. Ska barnen under sin tid i 

Sverige ha möjlighet att må så bra som möjligt eller ska deras situation försvåras 

för att förverkliga myndigheternas intressen? 

 

Vilka rättigheter dessa barn ska ha rätt till har undersökts i ett antal olika 

utredningar från staten. Det har visat sig att en utredning gärna resulterar i en ny i 

stället för att åstadkomma en större förändring. Att barn som undanhåller sig från 

ett beslut om avvisning eller utvisning har fått grundläggande rättigheter som rätt 

till skolgång, sjukvård och sociala insatser är ett steg mot att uppfylla 

internationella överenskommelser på området. Att rättigheterna sedan begränsas 

genom sekretess- och polisregler kan ses som ett steg i att begränsa den rätten. 

Det kan tyckas att det ser bra ut för Sveriges del att ge barnen rättigheter men att 

sedan begränsa dem genom andra lagar för att landet ska uppfattas bra utåt. 

Kanske är det ett led i att tillfredställa både myndigheternas och barnens intressen. 
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5.1.1 Rätt till vård 

Barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning har rätt till 

hälso- och sjukvård samt tandvård till ett subventionerat pris. Så långt låter allt 

bra. De har däremot inte rätt till subventionerade mediciner och hjälpmedel samt 

att de kan nekas vård som har en lång behandlingstid. Familjerna till dessa barn 

tillhör en av de mest utsatta samhällsgrupperna, de har med andra ord det svårt 

ekonomiskt. Att inte få subventionerad medicin och hjälpmedel betyder att de kan 

ha svårt att få tillgång till dessa såvida inte hjälporganisationer hjälper till. Är 

hälso- och sjukvård subventionerad kan det tyckas att även medicin och 

hjälpmedel bör vara det. Även här kan det ses som ett steg mot att uppfylla 

internationella överenskommelser men att sedan begränsa tillgången på de 

områden som inte utåt syns lika väl.  

 

Att nekas behandlig som pågår en längre tid vilken möjligen inte är livsnödvändig 

men som skulle ge barnet en bättre hälsa är något som kan diskuteras. Möjligheten 

till långvarig hälsovård skulle eventuellt missbrukas om barnet skulle vara 

försäkrad att få stanna i landet under den tid vården pågår. Det skulle ur ett 

medicinskt perspektiv inte heller vara bra att plötsligt avbryta en pågående 

behandling. Samtidigt ska principen om barnets bästa alltid vägas in i beslut som 

rör barn. Även här kan det vara intressant att fråga sig i vilken utsträckning som 

barnen ska bli lidande för ett beslut om att undanhålla sig från avvisning eller 

utvisning som någon i deras närhet kanske fattat. Samtidigt skulle det i hög grad 

strida mot myndigheternas intresse om hela familjer fick stanna i väntan på att en 

långvarig behandling ska avslutas. En avgörande faktor torde vara, även om 

avvägningen är svår, hur pass nödvändig behandlingen i fråga är. 

 

Sjukvårdens sekretessregler utgår från att uppgifter som kan skada patienten inte 

får lämnas ut, med undantag för riksdag, regering eller annan myndighet som 

stadgas i lag. Begär domstol, polis-, åklagare-, kronofogde- eller skattemyndighet 

ut en uppgift från vården är de skyldiga att lämna ut den. Även om vårdpersonalen 

kan tala om för patienten att någon av ovanstående frågat efter denne utgör det ett 

osäkerhetsmoment i tillgången till vård. Det kan i praktiken också gå fort från att 

polisen frågar efter patienten tills att de kommer för att verkställa avvisningen 

eller utvisningen. Ett alternativ för att förbigå reglerna är att söka sig till en privat 

vårdinrättning. Men som sagts tidigare rör det sig om ekonomiskt svaga familjer 

så i praktiken är det vanligtvis inget alternativ. Reglerna kring polisens arbete och 

sjukvårdens sekretess bör ses över för att barnet ska kunna känna sig säkert under 

vårdperioden. Hela tiden återkommer tanken att det finns rättigheter för barnen 

men att lagstadgarna hela tiden begränsar rättigheterna genom andra lagar.  

 

Hälso- och sjukvårdens anmälningsplikt om ett barn tros fara illa är en viktig 

bestämmelse i det svenska barnskyddsarbetet. Däremot stämmer skyddet inte 

överens med rätten till vård för barn som undanhåller sig från ett beslut om 
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avvisning eller utvisning. Dessa barn kan tyckas fara illa bara av att de mer eller 

mindre blir övertalade att undanhålla sig från verkställighet av ett beslut om 

avvisning eller utvisning. Socialtjänsten har en skyldighet att utreda ett fall då ett 

barn antas fara illa och dem har en möjlighet att kontakta polisen. Det är inte bara 

att påstå att anmälningsplikten hos sjukvården inte ska gälla för barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning eftersom de, likaväl 

som andra grupper av barn, kan fara illa. Det är inte heller möjligt att kräva att 

socialtjänsten ska bortse från de anmälningar som kommer till dem som berör 

barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning. Det kan 

tänkas att sjukvårdens personal i praktiken drar sig för att upprätta anmälningar i 

de här fallen. Kanske är det enda sättet att undgå anmälningsplikten att införa en 

reglering där den undantas för barn som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning. Ett viktigt skydd för barnet skulle gå förlorat men 

samtidigt skulle ett annat, till viss del angelägnare skydd tillgodoses. 

5.1.2 Rätt till skolgång 

Barn som undanhåller sig från verkställighet av ett beslut om avvisning eller 

utvisning har möjlighet till skolgång om rektorn på skolan tillåter det. Det lämnas 

ett stort ansvar från kommunerna till den enskilda skolan att avgöra möjligheten 

till skolgång. Detta utgör ett osäkerhetsmoment för barnen som kanske inte har 

möjlighet att ta sig långa sträckor för att få rätten tillgodosedd. Dels för att de 

befinner sig i en ekonomiskt svår situation och dels för risken att bli upptäckta. I 

utredningen som kom år 2010 föreslogs att alla barn som undanhåller sig från ett 

beslut om avvisning eller utvisning ska få rätt till skolgång. Då torde även en 

skyldighet för alla skolor inträda om att ta emot de här barnen. 

 

I nuläget får skolan inte ersättning för det enskilda barnet och det krävs en extra 

ansträngning från rektorn att läsa på vad som gäller och ordna med register och 

klasslistor för de här barnen. Det läggs också ett stort ansvar på skolans personal 

och de andra eleverna att hemlighålla att ett barn går på skolan som undanhåller 

sig från ett beslut om avvisning eller utvisning. Skulle det komma fram finns en 

risk att polisen kommer och hämtar barnet för verkställighet av beslutet. Det är 

svåra krav som ställs på dem och möjligen skulle det underlätta om polisens 

regelverk kom att ändras så att de inte får hämta barn i skolan eller på väg till eller 

från skolan. Ska barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller 

utvisning ha en rättighet att gå i skolan måste den regleras fullt ut och inte bli en 

möjlighet för myndigheter att verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut. 

 

Enligt utredningarna år 2007 och år 2010 framgår att barnens intresse ska väga 

tyngre än myndigheternas och efter en helhetsbedömning ska skolgången ses ur 

det enskilda barnets perspektiv. Om barn går i skolan utvecklas de och får samma 

kunskaper som andra barn vilka de kan använda sig av vart de än bor i världen. 

Skulle barnet möjligen bli kvar i Sverige ligger barnet inte lika långt efter 



37 

 

kunskapsmässigt som det skulle gjort om det inte gått i skolan. Skolgången bör 

därför ligga i samhällets intresse och ses som en möjlighet att förbättra för 

barnens framtid. Liksom sagts tidigare är principen om en reglerad invandring inte 

förenligt med rätten till skolgång. Det är vanligtvis inte barnen som valt att 

försätta sig i situationen och principen bör således inte utövas mot dem utan mot 

den person som försatt barnet i den situationen, vilka vanligtvis är föräldrarna. 

Barnen bör därför tillmätas rätten till skolgång och lagar bör ändras så att barnen i 

praktiken kan känna att det inte utgör en risk i att gå till skolan. 

 

Det tar tid innan förändringar kommer till. 2007 års utredning resulterade i en ny 

utredning som ännu inte blivit verkställd. Lagändringar skjuts upp på grund av 

nya idéer även om de inte exakt berör samma område. 2010 års utredning 

utvidgades till att även omfatta andra grupper i samhället. En bidragande orsak till 

att det tar lång tid innan en förändring kommer till stånd verkar ligga i ett intresse 

att hela tiden göra små förändringar och att det tillkommer nya omständigheter i 

utredningarna. Kanske är det så att beslutande personer inte vill få till en 

förändring utan att de vill dra ut på processen så länge som möjligt. Det skulle 

ligga i linje med principen om reglerad invandring och myndigheternas intresse 

att verkställa beslut. Att arbetet fortgår ser bra ut för internationella organisationer 

och EU. Kanske skulle det vara möjligt att genomföra mindre lagändringar efter 

varje utredning i stället för att skjuta upp allt till en större förändring. 

 

FN:s barnrättskommitté har riktat skarp kritik mot Sverige och menar att alla barn 

ska ha tillgång till utbildning. För att Sverige ska ta till sig kritiken och 

åstadkomma en förbättring krävs att barn som undanhåller sig från ett beslut om 

avvisning eller utvisning ska vara garanterade en plats i skolan. En ny och 

tydligare reglering är tvungen att komma till där polisen måste få ett förbud från 

att hämta barnen i skolan och skolan måste få ersättning från staten för att barnen 

går på skolan. Även sekretessreglerna är i behov av en förändring. Som Jan 

Björklund framhöll är det viktigt att barnen ska kunna gå till skolan utan att vara 

rädda för att avvisas eller utvisas. 

5.1.3 Rätt till arbete 

Barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning tillhör en 

utsatt grupp i samhället och befinner sig oftast i en svag ekonomisk ställning. En 

möjlighet skulle vara att de äldre barnen bidrar till ekonomin genom ett enklare 

arbete vid sidan av skolan. Detta är inte möjligt eftersom det är straffbart för en 

arbetsgivare att anställa dessa barn. Tanken att det inte är barnets fel att de 

befinner sig i den situationen de gör och att de ska få vara barn kan bidra till att de 

tillåts arbeta lite grann. Tillerkänns barnen en rätt att arbeta likt barn med svenskt 

medborgarskap leder det till att barnen kan tjäna lite egna pengar och barnets 

ekonomiska situation förbättras. Det skulle vara förenligt med principen om alla 

barns rätt till en grundläggande välfärd. Därmed inte sagt att barnen ska arbeta för 
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att försörja en hel familj. 

5.1.4 Rätt till sociala insatser 

Det har i rättsfall från Kammarrätten visat sig att personer som undanhåller sig 

från ett beslut om avvisning eller utvisning inte har rätt till bistånd. Det finns inte 

så mycket att säga om att en vuxen person som olovligen befinner sig i Sverige får 

bistånd och det står i överensstämmelse med principen om reglerad invandring. 

Barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning omfattas av 

SoL och ska få den hjälp de behöver. Även denna rättighet inskränks genom lag 

på grund av att sekretesskyddet är svagt inom socialtjänsten. För att inte riskera att 

ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas är det inte möjligt att enligt 

nuvarande reglering ansöka om hjälp från socialtjänsten. 

5.2 Papperslösa barns rättigheter i förhållande till barn som är 

svenska medborgare och internationella överenskommelser 

I barnkonventionen stadgas att alla barn ska har rätt till samma rättigheter samt att 

få sina grundläggande basbehov uppfyllda. FN:s barnrättskommitté menar att 

detta även gäller barn som illegalt befinner sig i landet. Barn som är svenska 

medborgare har rätt till välfärd och ekonomisk trygghet, de grundläggande 

rättigheterna återfinns i RF andra kapitel. Att inte tillerkänna de båda grupperna 

av barn samma rättigheter utgör en överträdelse av likabehandlingsprincipen. 

Diskrimineringsförbudet utgör basen i barnkonventionen och är central i 

Europakonventionen. Det tycks klart att Sverige olovligen sätter barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning i en särställning i 

förhållande till barn som är svenska medborgare. Vad gäller barnens rätt till 

skolgång har de fått en rätt att gå i skola men omfattas inte av skolplikten likt barn 

med svenskt medborgarskap. Barnen har inte heller samma möjlighet till vård, 

arbete och sociala insatser som andra barn på grund av sekretess och 

anmälningsregler. För att uppfylla barnkonventionen och stärka rättigheterna för 

barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning bör 

rättigheterna likställas med de rättigheter som barn som är svenska medborgare 

har. Det ska bli intressant och se om, och i så fall vad som händer om Sverige 

ratificerar tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt för 

barn. FN:s barnrättskommitté bör sannolikt påskynda arbetet med att göra 

barnkonventionen till svensk lag, som så länge diskuterats i Sverige. 

 

Artikel 12 i IKESKR föreskriver människans rätt till bästa uppnåeliga fysiska och 

psykiska hälsa. I samma konvention stadgas att alla personer har rätt till ständigt 

förbättrade levnadsvillkor och att ha en levnadsstandard med tillräckligt med mat 

och en lämplig bostad. Fågan är om det är möjligt för ett barn som ständigt 

befinner sig i en osäker situation att erhålla en bra fysisk och psykisk hälsa. 

Många gånger lever barnen i fattigdom på grund av att föräldrarna inte har särskilt 

stora ekonomiska tillgångar. Barnen lever även under hotet att de kan komma att 
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avvisas eller utvisas när som helst, vilket bör vara mycket psykiskt påfrestande. 

FN:s allmänna förklaring innehåller också bestämmelser om att alla personer i 

samhället ska erhålla social trygghet. I Sverige kan det inte anses möjligt att barn 

som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning innefattas av en 

social trygghet samt god psykisk hälsa. Krav som Sverige en gång lovat att nå upp 

till. För att barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning 

ska ha möjlighet att må psykiskt bra under den tid de vistas i Sverige krävs att 

svensk lagstiftning når upp till de internationella bestämmelserna och erkänner 

barnen de rättigheter som stadgats. Det är inte helt enkelt ur politisk och 

lagstiftningssynpunkt men det är något som makthavare i Sverige en gång har 

skrivit under och lovat men som de sedan inte genomfört fullt ut. 

 

I enlighet med Lissabonfördraget ska EU arbeta för social rättvisa, jämställdhet 

och att skydda barnets rättigheter. Det är viktigt för att motverka social 

utestängning och diskriminering vilket är några av EU:s grundprinciper. Ändå ser 

vi än idag, år 2012 att barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller 

utvisning står utanför samhällets skydd och välfärd i stor utsträckning. Inte heller 

ser vi tydligt att EU arbetar med påtryckningar för att göra någon skillnad för 

dessa utsatta barn. I rättighetsstadgan finns principen om barnets bästa införlivad. 

Även barnets behov av ett extra skydd och omvårdnad erkänns. Man kan fråga sig 

om det inte ligger i tiden att ta alla barn på största allvar och bidra till att principen 

om barnets bästa ska gälla alla barn. Den EU rättsliga regleringen ska gälla i 

Sverige oavsett vilket synsätt och vilken politik som råder i landet. 

Europakonventionen, som även blivit till svensk lag, innehåller ett förbud mot 

diskriminering av konventionens bestämmelser. Den innehåller också ett skydd 

för varje persons rätt till privat- och familjeliv. Värt att poängtera är att artikel 8 

tillsammans med artikel 14 kan hävdas inför Europadomstolen. Som framkommit 

tidigare befinner sig barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller 

utvisning i en utsatt situation. För att barnen ska kunna gå i skolan krävs det att 

rektorn på skolan tar emot barnen. Det kan inträffa att skolan ligger långt ifrån 

platsen som föräldrarna uppehåller sig på. För att artikel 8 i Europakonventionen 

ska uppfyllas krävs att barn och föräldrar inte tvingas hållas åtskilda. För att 

Europakonventionen ska uppfyllas bör det lagstiftas om en skyldighet för alla 

skolor att ta emot barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller 

utvisning.  

 

Barn som undanhåller sig från verkställighet av ett beslut om avvisning eller 

utvisning har erkänts en del rättigheter men det finns fortfarande hinder för barnen 

att utnyttja dessa fullt ut. Det återstår arbete för att till fullo uppfylla FN:s 

allmänna förklaring, IKESKR, barnkonventionen, Europakonventionen, 

Lissabonfördraget samt rättighetsstadgan. Alla internationella regelverk har som 

grundprincip att ingen ska diskrimineras och att barn ska erhålla ett extra skydd. 

Lagstiftningen i Sverige tycks ha kommit halvvägs i arbetet med att erkänna barn 
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som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning grundläggande 

rättigheter. Återigen står staten inför ett svårt val, att uppfylla internationella 

regelverk och motverka diskriminering eller att tillvarata statens utlänningspolitik 

och inte försvåra arbetet med att verkställa beslut som fattats av myndigheter. 

5.3 Papperslösa barns rättigheter i praktiken 

Barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning har 

praktiska svårigheter med att utnyttja sina rättigheter. Ett betydande problem som 

framkommit i uppsatsen är att både myndighetspersoner, tjänstemän, barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning samt största delen av 

befolkningen inte vet vad barnen har för rättigheter. I en del fall tros barnen stå 

helt utan rättigheter. Det är otvivelaktigt att informationen måste bli bättre. Till att 

börja med måste barnen ges information för att överhuvudtaget kunna nyttja sina 

rättigheter. Varken Migrationsverket eller kommunerna vill ta på sig denna 

uppgift eftersom det strider mot deras syfte att verkställa besluten. Det kan vara 

bra att de inte får den uppgiften eftersom personer som undanhåller sig från ett 

beslut om avvisning eller utvisning ofta har en rädsla för kontakt med 

myndigheter. Argumentet att frivilligorganisationerna istället ska ta på sig 

uppgiften kan ses som både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att de 

redan arbetar med denna samhällsgrupp. Negativt eftersom det finns en risk att 

inte alla barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning får 

kontakt med dem. 

 

Personer som har med dessa barn att göra måste även de få information om vad 

som gäller. Detta angår framför allt personal på sjukhus, skolpersonal och 

personal inom socialtjänsten. Information krävs exempelvis för att undvika att en 

sjuksköterska ringer till Migrationsverket och undrar vad som gäller. Ett 

informationsblad till båda parter skulle underlätta, frågan är som sagt vem som 

ska ta på sig ansvaret för detta. Kanske är frivillighetsorganisationer bästa 

lösningen. Det skulle även underlätta problemet med att föräldrar är rädda för att 

ta kontakt med myndigheter av rädslan för att bli avvisade eller utvisade. De 

undviker ofta all kontakt med sjukhus och skolor av rädsla för att polisen ska 

komma och hämta dem och deras barn. 

 

Om barnkonventionen skulle bli svensk lag och alla löften som avlades i samband 

med ratifikationen infriades så skulle alla barn erhålla samma rättigheter och 

ingen skulle diskrimineras eller hamna utanför samhällets skydd. Principen om 

barnets bästa skulle tas på större allvar vilket skulle betyda att alla barns behov av 

omvårdnad och utveckling tillvaratogs. Barnen skulle också behandlas som barn 

med respekt för deras integritet. Enligt nuvarande reglering går utlänningsreglerna 

före barnets bästa men det skulle förändras. Om barnkonventionen blev lag skulle 

barn ses som barn och antagligen skulle barn som undanhåller sig från ett beslut 

om avvisning eller utvisning tas på större allvar. Synsättet att det inte är barnets 
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fel att de befinner sig i den situation de gör skulle godkännas. Kanske skulle det 

kunna bli så att barnen får samma ställning som svenska barn medan deras 

föräldrar undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning. Skulle 

föräldrarnas beslut verkställas får barnen följa med. I detta fall skulle barnen stå 

utanför hela processen och med ro kunna gå i skolan, få vård, sociala insatser samt 

allt annat barn med svenskt medborgarskap har rätt till. Det skulle bli problem för 

ensamkommande barn men en grupp skulle i vart fall få det lite bättre. 

5.4 Problem med att ge papperslösa barn utökade rättigheter 

Problematiken med om barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning 

eller utvisning ska få utökade rättigheter handlar till slut om vilka intressen som 

ska väga tyngst. Är det samhällsintresset att myndigheters beslut ska verkställas 

och principen om reglerad invandring som bör gälla, eller är det barnens intresse 

om att det inte är barnets fel att de hamnat i den situation de befinner sig i, 

principen om barnets bästa och att uppfylla internationella överenskommelser. Det 

kan bara framtiden utvisa. Att det inte är olagligt att hjälpa en person att 

undanhålla sig från ett beslut om avvisning eller utvisning kan tyda på att barnets 

intresse väger lite tyngre. 

 

Idag syns en liten del av alla intressen i lagstiftningen vilket medverkar till att den 

blir snårig och motstridig. Det är svårt att tillvarata alla intressen men en 

lagändring är nödvändig för att tydliggöra vad som gäller. Idag står barn som 

undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning inför en maktlöshet 

och de måste förlita sig på det offentliga systemet. 
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6 Slutsats  

Barn som undanhåller sig från ett beslut om avvisning eller utvisning har rätt till 

hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, skolgång och sociala insatser. 

Begränsningar i dessa rättigheter tar sin utgångspunkt i sekretessbestämmelser, 

anmälningsskyldighet och att skolor inte har en skyldighet att ta emot dessa barn. 

Det leder till att barnen i en del fall har svårt att tillvarata sina rättigheter. 

 

Frågan om rättigheterna kan förbättras för barn som undanhåller sig ett beslut om 

avvisning eller utvisning har inget självklart svar. Sekretessbestämmelserna är 

svåra att förena med utlänningslagstiftningen men ett undantag som bara gäller i 

skolan och inom vården bör utan större svårigheter kunna komma till stånd. 

Skulle barnkonventionen bli till svensk lag skulle troligtvis större hänsyn tas till 

principen om barnets bästa samt att barn är barn och att de vanligtvis inte själva 

valt att försätta sig i den situation de befinner sig i. Det återstår fortfarande 

mycket arbete för att uppfylla barnkonventionen och andra internationella 

överenskommelser men det är kanske enda vägen att gå för att förbättra dessa 

barns rättigheter. Då torde alla barn som befinner sig i Sverige erhålla samma 

grundläggande rättigheter. 

 

Staten står inför ett svårt val, att uppfylla internationella regelverk och motverka 

diskriminering eller att tillvarata statens utlänningspolitik och inte försvåra arbetet 

med att verkställa beslut som fattats av myndigheter. Klart är att de rättigheter 

som är gällande rätt behöver tydliggöras. 
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http://lakareivarlden.org/sites/default/files/Pappersl%C3%B6s%20lagl%C3%B6s%20r%C3%A4ttsl%C3%B6s.pdf
http://lakareivarlden.org/sites/default/files/Pappersl%C3%B6s%20lagl%C3%B6s%20r%C3%A4ttsl%C3%B6s.pdf
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https://www5-infotorg-se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=quick&text=kammarr%C3%A4tt+1007-09&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
https://www5-infotorg-se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=quick&text=Kammarr%C3%A4tten+i+J%C3%B6nk%C3%B6ping+2008-01-14%2C+m%C3%A5l+nr+3594-07%2C+3595-07&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
https://www5-infotorg-se.db.ub.oru.se/rb/MainServlet?query=quick&text=Kammarr%C3%A4tten+i+J%C3%B6nk%C3%B6ping+2008-01-14%2C+m%C3%A5l+nr+3594-07%2C+3595-07&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3
http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/irreguljar-migration/
http://plansverige.org/http%3A/%252Fplansverige.org/Barnkonventionen/internationellklagomekanism
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Gömda i Sverige. Utestängda från hälso- och sjukvård, Rapport från Läkare Utan 
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http://www.regeringen.se/sb/d/11324/a/130177

