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Summary 
The aim with this report is to elucidate the extent and the significance of the 
custodian for unaccompanied children. My main focus in this paper is the 
right to care, prescribed in chapter 6 paragraph 1 in the Code on Parents and 
Children (CPC), and the question at issue is whether the custodianship 
comprises this obligation or not.  
 
In 1997 the judicial protection of unaccompanied refugee children was 
improved, when the possibility to appoint a custodian for non-Nordic 
children was expanded. This was the result of the severe criticism towards 
the unequal requirements to appoint a custodian for the non-Nordic children 
on one hand and children with a Nordic citizenship on the other. Further the 
conformity with United Nations Convention on the rights of the Child, was 
questioned.  
 
In the early 2000 the situation of the unaccompanied children again attracted 
attention in several respects. In relation to this, the need for further 
protection of these children emerged. The major problems involved were 
that the custodians for unaccompanied children only could take the place of 
the child’s guardian, in other words their authority mainly concerned the 
economic affairs. The possibilities of the custodian to decide in matters 
concerning the personal relations of the child were thus highly limited. This 
was shown to be a severe shortcoming and furthermore led to the fact that 
there were obscurities regarding the extent of the custodian‘s assignment.  
 
Since the new act on custodians for unaccompanied children (act 2005:429), 
which came into force on the 1st of July 2005, the custodian has the 
authority to decide in matters concerning economic affairs as well as matters 
concerning personal relations. The purpose of this change was to make the 
authority of the custodians for the unaccompanied children exhaustive and 
to elucidate the extent of the custodianship.  
 
Today, matters concerning personal relations are the most fundamental for 
the custodian, whom is to comply with the same general guiding principles 
as the caretaker according to the CPC. It is thus the duty of the custodian to 
ensure the child care, security and a good upbringing, as well as supervise 
and watch over the maintenance and education.  
 
In the travaux préparatoires to the act on custodians for unaccompanied 
children, the responsibility for the custodian to, like the caretaker according 
to the CPC, ensure the unaccompanied child the right to care is pointed out; 
paradoxical, restrictions of that obligation are also pointed out by the 
elimination of the daily care. With this, a distinction is made between the 
concept of care and daily care, a distinction that is in conflict with the CPC. 
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Also, the concept of care, according to the travaux préparatoires to the 
CPC, comprises the mental needs as well as the material needs. International 
recommendations, for example the guidelines of the UNHCR, also put great 
emphasis on the importance to provide for the mental needs of the child. 
That is a fact that is neglected in the travaux préparatoires to the act on 
custodians for unaccompanied children, which exclude the mental needs of 
the child, in its discussion of the responsibility for the custodian to ensure 
the right to care for the child. Further it is made clear e contrario that the 
custodian for these children only correspond to a legal deputy, which also 
goes against the intention to comply with the rules of the CPC. The picture 
of the custodianship as exhaustive is thereby disturbed.  
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Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att klargöra omfattningen och innebörden av det 
godmanskap som aktualiseras, då ett ensamkommande barn kommer till 
Sverige. Arbetet har fokus i rätten till omsorg, som stadgas i 6:1 
föräldrabalken, en rätt som är vårdnadshavarens skyldighet att tillse, och 
avser besvara frågan huruvida godmanskapet för ensamkommande barn 
omfattas av denna skyldighet.  
 
År 1995 genomfördes en förmynderskapsreform i svensk rätt, vilken bland 
annat kom att innebära utökade möjligheter att förordna god man för 
utomnordiska barn. Denna reform aktualiserades, efter att stark kritik 
uttalats mot att kraven som uppställdes för att en god man skulle kunna 
förordnas för ett utländskt barn som vistas här i landet, var hårdare än för ett 
barn med nordiskt medborgarskap. Vidare ifrågasattes huruvida nationell 
rätt och barnkonventionens bestämmelser överensstämde.  
 
I samband med att de ensamkommande barnens situation på nytt kom att få 
ökad uppmärksamhet, under 2000-talets början, framkom ytterligare behov 
av att stärka skyddet för dessa barn. Den stora problematiken ansågs ligga i 
att den gode mannens befogenheter inte bedömdes som tillräckligt 
omfattande, då de främst rörde barnets ekonomiska angelägenheter. Gode 
mannen trädde således enbart i barnets förmyndares ställe, medan beslut i 
angelägenheter som rörde barnets personliga förhållanden var starkt 
begränsade.  
 
Den nya lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn trädde i 
kraft den 1 juli 2005, efter att en utvärdering av 1995 års 
förmynderskapsreform genomförts år 2002. Allt sedan lagens 
ikraftträdande, skall den gode mannen, i såväl vårdnadshavarens som 
förmyndarens ställe, ansvara för barnets personliga förhållanden samt sköta 
dess övriga angelägenheter. Syftet härmed var att säkerställa, att den gode 
mannen kan agera och fatta beslut i samtliga frågor som rör det 
ensamkommande barnet, samt att tydliggöra godmanskapets omfattning. 
 
Ansvaret för barnets personliga förhållanden, är numera det mest 
fundamentala i uppdraget som god man. Gode mannen skall i detta 
hänseende rätta sig efter samma allmänna riktlinjer som enligt 
föräldrabalken tillkommer en vårdnadshavare, varför det ytterst vilar på den 
gode mannen att tillse barnets omvårdnad, trygghet och goda fostran. 
Likaså skall den gode mannen säkerställa att barnet får den tillsyn som 
behövs, samt bevaka att försörjnings- och utbildningsfrågorna får en 
tillfredsställande lösning.  
 
I förarbetena till lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
framhålles den skyldighet som tillkommer gode mannen att i likhet med 
vårdnadshavaren tillse det ensamkommande barnets rätt till omvårdnad; 
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paradoxalt nog framhålles även begränsningar i denna rätt, genom att 
ansvaret för den dagliga omvårdnaden utesluts. I och med detta gör man 
således en särskillnad mellan omvårdnad som helhet och daglig omvårdnad, 
något som motsäger de bestämmelser i föräldrabalken vilka man har att 
följa.  
 
Enligt förarbetena till föräldrabalken omfattar vidare begreppet omvårdnad, 
såväl de materiella som psykiska behov ett barn har. Rekommendationer 
från såväl barnrättskommittén som UNHCR betonar även de, tillsammans 
med Europarådets resolution om underåriga medborgare i tredje land utan 
medföljande vuxen, vikten av de psykiska behovens tillgodoseende. Detta 
faktum negligeras dock i förarbetena till lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn, som helt exkluderar de psykiska behoven i 
diskussionen om den gode mannens ansvar för omvårdnaden av barnet. 
Vidare framgår e contrario av förarbetena att godmanskapet för dessa barn 
enbart omfattar ett juridiskt ställföreträdarskap avseende vårdnad, vilket 
även detta går emot föresatserna att föräldrabalkens bestämmelser i detta 
hänseende skall följas. Bilden av godmansuppdraget så som heltäckande 
rubbas därmed.  
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Förkortningar  
 
A.a. ”Anfört arbete”, används för att hänvisa till 

 en tidigare refererad källa, vilken ej är 

 direkt förestående. 

BK Barnkonventionen 

CPC The Code on Parents and Children 

 (föräldrabalken) 

Ds. Departementsserien 

EG-fördraget Romfördraget 

EGT Europeiska gemenskapernas officiella 

 tidning 

FB Föräldrabalk (1949:381) 

FN Förenta nationerna 

Ibid. Ibidem, ”på samma ställe”, hänvisning till 

 en direkt förestående källa. 

LMA Lag (1994:137) om mottagande av 

 asylsökande m.fl. 

NJA II Nytt juridiskt arkiv avdelning II (tidskrift 

 för lagstiftning) 

Prop. Proposition 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU Statens offentliga utredningar 

SFS Svensk författningssamling 
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Skr. Skrivelse 

UNHCR United Nations High Commissioner for 

 Refugees 

UtlL Utlänningslag (2005:716) 
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1 Inledning  

1.1 Inledande presentation 
De ensamma flyktingbarnens situation här i landet har ingående debatterats 
sedan ett drygt decennium tillbaka. Före 1995 års förmynderskapsreform 
framfördes stark kritik mot att hårdare krav uppställdes för att en god man 
skulle kunna förordnas för ett utländskt barn som vistas här i landet, än för 
ett barn med svenskt medborgarskap. Samstämmigheten mellan nationell 
rätt och barnkonventionens bestämmelser ifrågasattes likaledes.1 
Förmynderskapsreformen kom dock att innebära en rad förändringar på 
området. För de ensamkommande barnen blev resultatet en klar förbättring, 
då möjligheten att förordna god man för utomnordiska barn utvidgades. Till 
följd av dessa förändringar tillförsäkras idag, och alltsedan dess, flertalet av 
de ensamkommande barn som anländer till Sverige, en god man under sin 
vistelse här.2

 
Behov av att ytterligare stärka skyddet för de ensamkommande barnen 
skulle dock framkomma; detta i samband med att de ensamkommande 
barnens situation ånyo uppmärksammades under 2000-talets början. Den 
stora problematiken ansågs ligga i att gode männen endast trädde i barnets 
förmyndares ställe, dvs. deras befogenheter rörde främst barnets 
ekonomiska angelägenheter. Möjligheten för en god man att besluta i 
angelägenheter som rörde barnets personliga förhållanden, var emellertid 
starkt begränsad. Denna begränsning av befogenheten betraktades som en 
allvarlig brist, vilken ävenledes medförde oklarheter kring omfattningen av 
gode mannens uppdrag.3  
 
Sedan tillkomsten av lag (2005:429) om god man för ensamkommande 
barn, skall ej längre någon särskillnad göras, avseende vårdnad och 
förmynderskap, vid godmanskapets utförande. Enligt förarbetena skall 
istället gode mannen, i såväl vårdnadshavarens som förmyndarens ställe, 
ansvara för barnets personliga förhållanden samt sköta dess övriga 
angelägenheter.4 Gode mannens uppdrag kan därmed, i och med 
ovanstående, anses konkret och tydligt utformat, då föräldrabalkens regler 
ger en relativt god vägledning avseende vårdnadshavarens liksom 
förmyndarens ansvar. Efter vidare studier av förarbetena raseras dock denna 
bild och frågor om vad som egentligen omfattas av uppdraget väcks. Är 
lagen tillfredsställande, vilket den vid en första anblick ger sken av att vara, 
eller är det dags att på nytt se över lagstiftningen? 
 

                                                 
1 Prop. 1996/97:113, s. 8. 
2 SOU 2003:51, s. 9. 
3 Ibid. 
4 Prop. 2004/05:136, s. 29. 
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1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att utreda godmanskapets omfattning och 
innebörd avseende ensamkommande barn. Jag ämnar därmed klarlägga på 
vilket sätt rättsreglerna avseende gode män för ensamkommande barn är 
utformade, samt avsikten med och konsekvensen utav denna utformning. 
Särskilt fokus kommer att läggas på deras möjligheter att få sina rättigheter 
tillgodosedda med utgångspunkt i 6:1 FB och den däri stadgade rätten till 
omvårdnad. 
 
Den fråga jag särskilt har för avsikt att besvara, har jag formulerat enligt 
följande: 
 
Vilken skyldighet åligger en god man att tillse ett ensamkommande barns 
rätt till omvårdnad? 
 
Arbetet har även gett upphov till ytterligare frågor, bland annat i form av 
lagstiftningens tillräcklighet på området; vilket arbetet således även avser att 
besvara. Jag har därför i arbetets avslutande del gett min syn på detta, 
genom en kritisk analys av gällande rätt på området. 
 

1.3 Avgränsningar 
Liksom nämnts ovan, kommer arbetet att utföras inom de ramar som 6:1 FB 
uppställer och genom de rättigheter som där fastställs. Huvudpunkten 
kommer däri att bli det stadgade omvårdnadsbegreppet och rätten därtill. 
Dessa ramar kräver att såväl nationell som internationell rätt belyses, för att 
syftet enligt ovan skall kunna uppnås och en analys såväl de lege lata som 
de lege ferenda skall kunna utföras. 
 

1.4 Metod och material 
Jag har valt att utgå ifrån en sedvanlig rättsdogmatisk metod, varför 
utgångspunkten för mitt arbete har varit gällande rätt, huvudsakligen i form 
av lagstiftning och förarbeten. Användandet av doktrin i arbetet har varit 
högst begränsat, då detta likaledes motsvarar utbudet av doktrin på området. 
Även rättspraxis, aktuell för mitt område samt min frågeställning, har 
svårligen funnits att tillgå. 
 
Perspektivet har varit såväl nationellt som internationellt, där störst tyngd, 
på en internationell basis, har givits barnkonventionens bestämmelser.  Inom 
området för internationell rätt har jag därutöver valt att inkludera 
Europarådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i 
medlemsstaterna, två av Europarådet utgivna resolutioner, UNHCR´s 
riktlinjer samt FN´s barnrättskommittés allmänna kommentar.  

 9



Resolutioner hör den sekundära EG-rätten till, då de går att härleda ur den 
kompetens som EG-fördraget givit institutionerna. En resolution utgör 
förvisso inte en bindande rättsakt utan är ett förslag avseende en specifik 
fråga, och hör således under kategorin mjuk normbildning (”soft law”). 
Dock är en resolution att se som en kraftfull rekommendation till staterna, 
då de ger uttryck för gemensamma ståndpunkter, varför dess tyngd i 
sammanhanget bör betonas. I realiteten kan resolutioner och andra 
rekommendationer således spela en viktig styrande roll.5 De bör därför 
verka vägledande för Sveriges del, med sin markering av en godtagbar 
lägstanivå. Institutionella rekommendationer av detta slag utgör vidare 
rättskällor som får åberopas i juridisk argumentation6, varför jag valt att 
inkludera dessa i ovannämnda kapitel. Sistnämnda utgör även skälet till att 
övriga institutionella rekommendationer, som jag använt mig av i mitt 
arbete, så som UNHCR´s riktlinjer samt FN´s barnrättskommittés allmänna 
kommentar, presenteras i detta kapitel. 
 
Även direktiv hör sekundärrätten till och föreskriver resultat som varje 
medlemsstat är skyldigt att förverkliga i det egna landet, inom ramen för sin 
nationella rättsordning. Direktiv måste således implementeras i de nationella 
rättsordningarna.7 De är därmed bindande vad gäller de mål som skall 
uppnås, samt den tidsfrist som uppgetts för detta. Form och 
tillvägagångssätt för genomförandet överlåts dock i princip till 
medlemsstaterna själva, men vid en tvist är det EG-domstolen som avgör 
om så skett.8 Ovanstående ger således belägg för att åberopa denna akt så 
som rättskälla. 
 

1.5 Disposition 
I arbetet har en sammanhangsdisposition tillämpats, vilket innebär att helhet 
föregår detalj samt att textens sammanhang med det föregående samt det 
efterföljande hela tiden eftersträvas. Detta för att underlätta förståelsen för 
ämnet och redogörelsen av frågeställningen. 
 
Arbetet inleds således med en kort bakgrund, vilken inkluderar såväl 
historik till svensk rätt på området samt statistiska uppgifter, avseende 
antalet ensamkommande barn i Sverige och världen (kap. 2). I samma 
kapitel finns även begrepp, av särskild betydelse för arbetets fortsatta 
presentation, definierade. I efterföljande kapitel (kap. 3) behandlas ämnet 
för min uppsats, genom en redogörelse av innehållet i aktuella rättskällor.  
 
Avseende nationell rätt har jag valt att göra en tematisk indelning, för att 
uppnå en större tydlighet avseende regleringen på de olika områden som 
arbetet behandlar. Den internationella rätten har emellertid rubrikindelats 

                                                 
5 Bernitz, Ulf m.fl., Finna rätt, s. 59. 
6 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, s. 35. 
7 Ibid., s. 60. 
8 http://www.regeringen.se/sb/d/2813, 2008-07-14, 19.12. 

 10

http://www.regeringen.se/sb/d/2813


utifrån de regleringar som presenteras i arbetet, vilket jag i detta fall bedömt 
ge störst pregnans.  
 
Syftet med dessa inledande kapitel, är att ge läsaren en god överblick samt 
förståelse för gällande rätt på området, samt tillämpningen av denna. 
Intentionen är vidare att ge en bra grund för efterföljande delar av arbetet. 
 
I kapitel fyra analyseras den frågeställning som redogjorts för ovan, varpå 
mina slutsatser utav denna analys presenteras. Detta mynnar sedermera ut i 
en diskussion av rättspolitisk natur, de lege ferenda, där en kritisk analys av 
lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn utförs.  
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2 God man för 
ensamkommande barn 

I detta kapitel kommer en kort bakgrund, i form av historik samt statistiska 
uppgifter, att presenteras. Därefter definieras vissa centrala begrepp av 
betydelse för mitt arbete. 
 

2.1 Bakgrund 
 

2.1.1 Historik 
 
Under de senaste decennierna har barns förhållanden kommit att 
uppmärksammas allt mer. Detta har resulterat i att ett flertal internationella 
överenskommelser, rörande barns rättigheter, har kommit till stånd. Dessa 
överenskommelser, i kombination med det ökade intresset, har i sin tur 
medfört betydande ändringar i svensk lagstiftning.9

 
År 1995 genomfördes en förmynderskapsreform i svensk rätt, som bland 
annat kom att innebära utvidgade möjligheter att förordna god man för 
utomnordiska barn; detta genom en ändring av 4 kap. 3 § 2 st. lagen 
(1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap. Denna reform ansågs dock inte tillfyllest, varför ett behov 
av att ytterligare stärka skyddet för de ensamkommande barnen framställdes 
några år senare. Gode mannens befogenheter bedömdes inte som tillräckligt 
omfattande, då de främst rörde barnets ekonomiska angelägenheter, medan 
beslut i angelägenheter som rörde barnets personliga förhållanden var starkt 
begränsade10.11

 
År 2002 beslutade regeringen om att tillsätta en särskild utredare, för att 
bland annat utvärdera 1995 års förmynderskapsreform12. Utredarens uppgift 
var att följa upp de lagändringar som år 1997 genomfördes, i syfte att 
förbättra det rättsliga skyddet för i första hand ensamkommande barn, samt 
överväga eventuellt ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för dessa 
barn.13 I maj 2003 överlämnade utredningen delbetänkandet God man för 

                                                 
9 Prop. 2005/06:46, s. 9. 
10 Detta tydliggjordes i ett avgörande från kammarrätten i Stockholm den 20 januari 2003 i 
mål nr. 3318-2002, där kammarrätten konstaterade att den gode mannen endast trädde i 
förmyndarens ställe, varför gode mannens godkännande av en anmälan om namnändring 
inte uppfyllde namnlagens krav och ansökan därmed avvisades. 
11 SOU 2003:51, s. 9. 
12 SFS 1994:1433, prop. 1993/94:251, SOU 2003:51. 
13 SOU 2003:51, s. 1. 

 12



ensamkommande flyktingbarn (SOU 2003:51) och två år senare, i mars 
2005, överlämnade regeringen proposition 2004/05:136, Stärkt skydd för 
ensamkommande barn, till riksdagen. Den nya lagen (2005:429) om god 
man för ensamkommande barn trädde i kraft den 1 juli 2005.14

 

2.1.2 Statistik 
 
Ensamma barn som ansöker om asyl, förekommer i stora delar av världen. 
UNHCR har gjort stora ansträngningar för att försöka kartlägga dessa 
flyktingströmmar. Detta arbete har dock försvårats av brister i 
mottagarländernas statistik, varför uppgifterna inte ansetts helt tillförlitliga. 
Kriterierna för vilka barn som skall betraktas som ensamkommande, kan 
vidare variera mellan länderna, vilket ytterligare bidrar till en något skev 
bild.  
 
UNHCR beräknar att 12 800 ensamkommande barn sökte asyl år 2003, i 28 
av världens I-länder med tillgänglig data. Av UNHCR´s statistik framgår 
vidare, att 63 500 ensamkommande barn sökte asyl i något av de europeiska 
länderna15 under åren 2000-2003.16  
 
Enligt statistik framtagen av Migrationsverket, har hittills17 i år 804 
ensamkommande barn sökt asyl i Sverige.18 För år 2007 uppgick antalet 
asylsökande ensamkommande barn till 1264, varav 863 kom från Asien.19 
Detta visar på en ökning från föregående år, då antalet asylsökande 
ensamkommande barn under år 2002 och 2003 uppgick till 550 barn 
respektive 561 barn. Under år 2004 sökte 360 ensamkommande barn asyl i 
Sverige. I förhållande till det totala antalet asylsökande är dock andelen 
ensamkommande barn i stort sett konstant. Det övervägande antalet 
ensamkommande asylsökande barn, under åren 2001-2003, kom från 
Afrika.20

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Prop. 2005/06:46, s. 23. 
15 Beräkningarna har gjorts på de 21 europeiska länder med jämförbar data. 
16 Trends in unaccompanied and separated children seeking asylum in industrialized 
countries, 2001-2003, UNHCR, s. 3 f. 
17 Siffran uppdaterades senast den 6 augusti 2008. 
18 http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/statistik/per_manad.html, 2008-08-07, 
kl. 12.03. 
19 http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/statistik_2_2007.pdf, 2008-06-20, kl. 
09.52. 
20 Prop. 2005/06:46, s. 9. 
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2.2 Begreppsdefinitioner 
 

2.2.1 Barn 
 
Enligt FN´s konvention om barnets rättigheter skall, vid tillämpningen av 
konventionens bestämmelse, med barn avses varje människa under 18 år, 
om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.21 
Definitionen anger att de rättigheter som stadgas i konventionen, gäller till 
dess en ålder på 18 år har uppnåtts. Detta hindrar dock inte att en stat har 
olika åldersgränser, så att barnet med stigande ålder successivt kan föras in i 
vuxenlivet. 22

 
I svensk lagstiftning definieras begreppet bland annat i socialtjänstlag 
(2001:453). Där anges, att det med barn avses varje människa under 18 
år.23  
 

2.2.2 Ensamkommande barn 
 
Begreppet ensamkommande barn har ingen enhetlig definition, trots dess 
allt mer frekventa användande. I UNHCR´s riktlinjer anges följande 
definition av ett ensamkommande barn: 
 
 

Ett ensamkommande barn är en person under arton år, såvida 
inte den lag som är tillämplig på barnet stadgar en tidigare 
myndighetsålder, som är åtskild från båda sina föräldrar och 
som inte tas om hand av någon annan vuxen person som enligt 
lag eller sedvana har ett sådant ansvar. 

 
 
Denna definition har dock på senare år frångåtts, då UNHCR erfarit att barn 
som flytt tillsammans med avlägsna släktingar, många gånger är lika utsatta 
som helt ensamma barn, varför definitionen upplevts som 
otillfredsställande. FN´s generalsekreterare har därför, i en rapport till 
församlingen från 2001, omarbetat den tidigare definitionen enligt följande 
lydelse24: 
 
 

                                                 
21 Art. 1. 
22 Prop. 1997/98:182, bilaga 1, s.66 f. 
23 1 kap. 2 § 
24 Prop. 2005/06:46 s. 12.  
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Ett ensamkommande barn är en person under arton år som är 
åtskild från båda sina föräldrar eller från en person som enligt 
lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet.  

Definitionen har fått internationell genomslagskraft och enligt utredningens 
mening torde den kunna tjäna som ett närmare klargörande, kring frågan om 
vilka barn som skall anses vara ensamkommande.25 Begreppsdefinitionen 
får även anses omfatta barn, som efter ankomsten till det nya landet lämnas 
utan vuxen företrädare. UNHCR använder numera även begreppet 
unaccompanied/separated children. 26  
 
Inom EU har begreppet ensamkommande barn definierats i Europeiska 
unionens råds resolution av den 26 juni 1997, om underåriga medborgare i 
tredje land utan medföljande vuxen, enligt följande: 
 
 

Medborgare i tredje land som är yngre än arton år och som 
anländer till medlemsstaternas territorium utan att vara i 
sällskap med en vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar 
för dem och så länge som de inte faktiskt tas om hand av sådan 
person. 

 
 
Enligt rådets resolution kan, som ensamkommande barn, även räknas 
underårig medborgare i tredje land, som lämnats utan medföljande vuxen 
efter att ha rest in till en medlemsstats territorium.27    
 
Av 2 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, framgår att 
god man skall förordnas i de fall ett barn vid ankomsten till Sverige är skilt 
från båda sina föräldrar, eller från någon annan vuxen person som får anses 
ha trätt i föräldrarnas ställe. God man skall även förordnas, i de fall barnets 
föräldrar, eller den som trätt i förälders ställe, efter ankomsten till Sverige, 
men innan uppehållstillstånd beviljats för barnet, på grund av dödsfall, 
sjukdom eller av någon annan anledning upphört att kunna utföra vårdnaden 
eller förmynderskapet om barnet. 
 
Barn som anländer hit med någon av sina föräldrar bör inte betraktas som 
ensamkommande.28 Detta bör gälla även då föräldern inte formellt kan 
företräda barnet i Sverige. Sådana situationer kan bland annat uppstå, till 
följd av att svensk rätt inte utan vidare kan tillämpas i vårdnadsfrågor 
gällande utländska och statslösa barn, vilka saknar hemvist här i landet. 
Istället torde lagen i det land där barnet senast hade sitt hemvist avgöra vem 
som är vårdnadshavare. Pekar den utländska lagen ut någon annan än den 
förälder som anlänt tillsammans med barnet, som förmyndare eller 
vårdnadshavare, resulterar detta i att föräldern som åtföljer barnet inte 
formellt kan företräda barnet i Sverige.29  
                                                 
25 SOU 2003:51 s. 95. 
26 Prop. 2005/06:46 s. 35. 
27 EGT C 221, 19/07/1997, s. 23ff. 
28 Med biologisk förälder likställs en adoptivförälder, under förutsättning att beslutet om 
adoption gäller i Sverige. 
29 SOU 2003:51, s. 95. 
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Ett barn skall således endast anses som ensamkommande, så länge inte 
någon förälder eller vuxen som trätt i förälders ställe, finns tillgänglig samt 
har förmåga att ta hand om barnet. Med att en vuxen person trätt i förälders 
ställe avses att personen i fråga, på grund av lagen eller sedvanan i den stat 
som barnet senast hade sin hemvist, har ställning som vårdnadshavare för 
barnet.30 Till denna kategori hör även personer som enligt ett 
domstolsavgörande, vilket erkänns här i landet, är vårdnadshavare för 
barnet.31

 

                                                 
30 Prop. 2005/06:46, s. 38. 
31 Prop. 2004/05:136, s. 26. 
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3 Godmanskapet och rätten till 
omvårdnad för 
ensamkommande barn 

Detta kapitel skall behandla ämnet för min uppsats på såväl nationell som 
internationell nivå. Avseende den nationella regleringen har en tematisk 
rubrikindelning gjorts, medan den internationella rätten rubrikindelats 
utifrån aktuella regleringar och rekommendationer på området. Detta 
kapitel avser att objektivt belysa den frågeställning som formulerats i 
arbetets inledande del, samt ge underlag för att kunna besvara densamma. 
 

3.1 Nationell rätt 
 

3.1.1 Omsorgen om barnet 
 
I föräldrabalk (1949:381), FB, finns det två olika regelsystem med syfte att 
tillförsäkra att det, för ett barns räkning, finns någon som fattar de beslut 
som behövs. Det ena regelsystemet finns i 6 kap. och innehåller regler om 
vårdnad om barn, medan det andra regelsystemet framförallt finns i 10, 12 
och 13 kap. och omfattar regler om förmynderskap. Vårdnaden omfattar 
omsorgen om barnets person, medan förmynderskapet främst inbegriper 
ekonomiska angelägenheter.32

 
I 6 kap 1 § FB stadgas barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god 
fostran. Denna rättighet skall enligt 2 § 2 st. tillses utav den som har 
vårdnaden om barnet, vilken även ansvarar för barnets personliga 
förhållanden i övrigt. Barn under 18 år står under vårdnad av båda sina 
föräldrar, eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden till en 
eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnadshavaren skall se till 
att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling 
och övriga omständigheter samt tillfredsställande försörjning och 
utbildning. Av förarbetena framgår vidare, att det i rätten till omvårdnad inte 
enbart ingår en rätt för barnet att få sina materiella behov tillgodosedda; 
barnets psykiska behov är en minst lika viktig del av denna rättighet. 33 Med 
tillgodoseende av ett barns materiella behov, avses bland annat att barnets 
försörjning skall tryggas. Att tillgodose ett barns psykiska behov innebär 
exempelvis att garantera barnets trygghet och stabilitet.34 Barnets rätt till 

                                                 
32 Föräldrabalken. En kommentar på internet, 6 kap., www.nj.se.  
33 NJA II 1983 s. 4 (Prop. 1981/82:168). 
34 Prop. 2005/06:46, s. 22. 
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trygghet innebär i sin tur, bland annat att få leva i ett stabilt förhållande samt 
att ha någon att lita på.35  
 
Till en god vård och fostran hör att barnet får känna samhörighet med 
familjen samt att barnet får pröva sin förmåga och utveckla sina inneboende 
resurser, för att successivt kunna frigöra sig från sitt beroende av 
vårdnadshavarna. En god fostran omfattar även att barnet får lära sig att 
sätta gränser för sitt handlande samt att ta ansvar.36

 
Barn skall vidare behandlas med aktning för sin person och egenart, varför 
vårdnadshavarna skall visa respekt för de individuella egenskaper och 
särdrag som ett barn har. Med stigande ålder har barnet även rätt till ett allt 
starkare integritetsskydd. Rätten till ett privatliv och skydd mot insyn, kan 
dock inte vara absolut. Inskränkningar måste accepteras, för att 
vårdnadshavarna skall kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet.37

 

3.1.2 Barnets rättsliga ställning 
 
Med vårdnad förstås det juridiska ansvaret för barnets person, vilket normalt 
även svarar mot den faktiska vården om barnet. Den faktiska vården kan 
dock, vid till exempel särlevnad, komma att ligga på i huvudsak den ena 
föräldern eller ha överlämnats till någon annan, frivilligt eller genom 
socialnämndens försorg. I båda dessa fall står föräldrarna, eller en av dem, 
rättsligt kvar som vårdnadshavare. Deras befogenheter och skyldigheter kan 
emellertid ha urholkats, genom att barnet placerats utom hemmet. 
Ytterligare inskränkningar kan vidare bli aktuella, i den mån det behövs för 
att genomföra vården om barnet.38

 
I 6 kap. 2 a § FB stadgas att det avgörande för alla beslut om vårdnad, 
boende och umgänge skall vara barnets bästa. Detta stadgande innebär, att 
det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa. Även om 
andra hänsyn kan finnas med i bedömningen, är det barnets bästa som till 
slut skall vara avgörande för beslutet. Detta gäller såväl för domstolens 
avgöranden som för socialnämndens beslut. Hänsyn skall även tas till 
barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad.39 Samma grundsyn 
kommer således till uttryck i den svenska lagstiftningen som i FN´s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnrättskommittén 
påtalar vidare i SOU 1997:116, att barnets behov av omvårdnad och skydd 
är ett sådant grundläggande behov som bör ingå i en bedömning av barnets 
bästa.40

                                                 
35 NJA II 1983 s. 4 (Prop. 1981/82:168). 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 NJA II 1983 s. 5 (Prop. 1981/82:168). 
39 Prop. 2005/06:99 s. 85 f. 
40 SOU 1997:116 s. 70. 
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Under särskilda förhållanden kan domstolen besluta, att den rättsliga 
vårdnaden om barnet skall överflyttas från båda föräldrarna, till antingen en 
av dem, eller till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Så kan vara 
fallet om båda eller någon av föräldrarna vid utövandet av vårdnaden gör sig 
skyldiga till missbruk eller försummelse, eller i övrigt brister i omsorgen om 
barnet, 6 kap. 7 § FB. Ett annat fall är då barnet stadigvarande vårdats och 
fostrats i annat enskilt hem än föräldrahemmet, till exempel ett familjehem, 
och det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå, 6 
kap. 8 § FB.  
 
En paragraf som tillkommit särskilt med hänsyn till behovet av att kunna 
utse företrädare för ensamkommande flyktingbarn, är 6 kap. 8 a § FB. Där 
stadgas att rätten skall flytta över vårdnaden till en eller två särskilt 
förordnade vårdnadshavare, i de fall föräldrarna är varaktigt förhindrade att 
utöva vårdnaden om barnet. Paragrafen har placerats i FB och är därför 
tillämplig också i rent interna förhållanden. Tidigare fanns ingen möjlighet 
att utse vårdnadshavare för ett barn vars föräldrar försvunnit, innan en 
dödförklaring kommit till stånd. Att en förälder är varaktigt förhindrad att 
utöva vårdnaden, innebär att denne inte under överskådlig tid kommer att 
kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Detta är således för handen i fall 
där ena eller båda föräldrarna är försvunna. Hindret kan dock även vara av 
medicinsk art och bestå i att föräldern, på grund av till exempel långvarig 
medvetslöshet eller allvarlig psykisk sjukdom, är förhindrad att sörja för sitt 
barn.41 En särskilt förordnad vårdnadshavare kan vidare utses om 
föräldrarna avlider, 6 kap. 9 § FB. Detta skall ske så fort domstolen fått 
kännedom härom och således utan ansökan.42

 
Av 6 kap. 11 § FB framgår att vårdnadshavaren har såväl en rättighet som 
en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 
angelägenheter. Denne skall därvid, i takt med barnets stigande ålder och 
utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. 
Bestämmelserna avser de fall då en person ensam svarar för vårdnaden om 
barnet. Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som 
sägs i 11 eller 12 § gälla dem tillsammans.43  
 
Enligt 10 kap. 2 § första stycket FB, är föräldrar som gemensamt är 
vårdnadshavare för sina barn, också förmyndare för dessa. Om någon av 
föräldrarna är underårig, har förvaltare eller blivit entledigad från 
förmynderskapet, är den andre föräldern ensam barnets förmyndare. Är den 
ene föräldern ensam vårdnadshavare för barnet, är denne även ensam 
förmyndare. Den eller de som förordnats särskilt till vårdnadshavare är även 
förmyndare för barnet, om inte särskilda skäl talar emot det, 10 kap. 3 § FB. 
Förmyndaren skall enligt 12 kap. 1 § första stycket FB förvalta den 
omyndiges tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör 
tillgångarna. Tidigare var en förmyndare även skyldig att sörja för den 

                                                 
41 Föräldrabalken. En kommentar på internet, 6 kap. 8 a §, www.nj.se.  
42 Föräldrabalken. En kommentar på internet, 6 kap. 9 §, www.nj.se.  
43 Prop. 2005/06:46 s. 22. 
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omyndiges person, men genom 1995 års förmynderskapsreform44 
renodlades vårdnads- och förmynderskapsbegreppen, och denna skyldighet 
togs därmed bort.45 Ett barns personliga intressen bevakas därför idag 
vanligen av vårdnadshavaren ensam, medan förmynderskapet numera 
huvudsakligen avser den omyndiges ekonomiska angelägenheter. 
Förmyndaren måste emellertid, enligt 12 kap. 4 § FB, beakta den omyndiges 
personliga förhållanden vid medelsanvändningen. Det gäller alltså att 
avgöra vad som behövs för den omyndiges uppehälle, utbildning och nytta i 
övrigt. 46

 

3.1.3 Godmanskapet 
 
I Sverige är det kommunen som genom överförmyndaren ansvarar för att 
utse en god man för barn som saknar vårdnadshavare. Den gode mannen är 
garanten av barnets rättsliga skydd, på samma sätt som en förälder normalt 
är det.47

 
Den nya lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, trädde i 
kraft den 1 juli 2005. Det ställföreträdarskap som här skapas genom särskild 
lagstiftning, hör systematiskt hemma i föräldrabalken, trots att det inte 
tekniskt inordnats där under. Den nya lagstiftningen kom således att bygga 
på 11 kap. föräldrabalken och hänvisar även i stor utsträckning till 
föräldrabalkens regler. 
 
Enligt lagens inledande paragraf omfattas den som är under 18 år samt är 
utländsk medborgare eller statslös av lagens bestämmelser. Syftet med lagen 
är att bereda möjlighet att förordna en legal företrädare för de barn som 
kommer utan föräldrar eller andra företrädare, med den behörighet som 
tillkommer såväl en förmyndare som en vårdnadshavare.48  
 
I 2 § anges att lagen är tillämplig när ett utländskt barn kommer till Sverige, 
utan sällskap av sina föräldrar eller annars annan vuxen som får anses ha 
trätt i föräldrarnas ställe. Med sistnämnda menas att denne, enligt lagen eller 
sedvänjan i den stat där barnet senast hade hemvist, har ställning som 
vårdnadshavare för barnet. Hit hör också personer som enligt 
domstolsavgörande, vilket erkänns här i landet, är vårdnadshavare för 
barnet, utan att för den skull vara dess föräldrar. Det centrala är att personen 
i fråga, av svenska myndigheter, erkänns som företrädare för barnet. Vid 
denna bedömning skall även vederbörandes egen inställning beaktas. Har en 
vuxen person, vilken anlänt tillsammans med ett barn, inte för avsikt att ta 
hand om barnet, bör barnet anses som ensamkommande. Den vuxne bör 

                                                 
44 SFS 1994:1433, prop. 1993/94:251. 
45 Prop. 1993/94:251 s. 3, 209. 
46 Prop. 2005/06:46, s. 22 f. 
47 Fälldin, Kerstin, God man eller förvaltare, s. 33. 
48 Walin & Vängby I, s. 11:66-81. 
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således själv betrakta sig som ansvarig för barnets olika behov, för att kunna 
anses som företrädare för detta.49

 
Även om ett barn inte är att betrakta som ensamkommande när det anländer 
till Sverige, kan så bli fallet under vistelsen här. Så kan vara fallet om 
barnets föräldrar eller någon annan vuxen ställföreträdare avlider eller 
drabbas av allvarlig sjukdom. Denna situation kan vidare inträffa då 
föräldrarna till ett utländskt eller statslöst barn, eller motsvarande vuxen 
person, avviker utan att ta barnet med sig. God man skall även i dessa fall 
förordnas enligt förevarande paragraf.50  

 
  
2 § Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina 
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha 
trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren förordna en 
god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara 
för barnets personliga förhållanden och sköta dess 
angelägenheter. 
 
God man skall också förordnas, om barnets föräldrar eller en 
annan vuxen person, som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, 
efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet har fått 
uppehållstillstånd här på grund av dödsfall eller sjukdom eller 
av någon annan orsak upphör att kunna utöva förmynderskapet 
eller vårdnaden. 
 
God man skall inte förordnas, om det är uppenbart obehövligt. 
 

 
Av förarbetena till lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
framgår, att gode mannen skall vara det nav kring vilket barnets alla 
angelägenheter samordnas. Denne skall ha regelbunden kontakt med 
barnet, det hem barnet vistas i, den som företräder barnet i pågående 
utlänningsärende, barnets skola etc. För att kunna sörja för barnets behov, 
skall gode mannen därför träda i såväl barnets vårdnadshavares som 
förmyndares ställe. Det mest primära i uppdraget som god man är ansvaret 
för barnets personliga förhållanden, i vilket hänseende god mannen skall 
rätta sig efter samma allmänna riktlinjer som enligt föräldrabalken 
ankommer en vårdnadshavare. Ytterst är det således gode mannens ansvar 
att tillse att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Likaså skall 
gode mannen säkerställa att barnet får den tillsyn som behövs, samt bevaka 
att försörjnings och utbildningsfrågorna får en tillfredsställande lösning. Av 
förarbetena framgår dock, att uppdraget som god man inte omfattar ansvar 
för den dagliga omvårdnaden och tillsynen.51 Det ankommer således inte på 
gode mannen att handla mat, tvätta kläder, skjutsa barnet till skolan etc.52 
Skulle emellertid den gode mannen få kännedom om brister i den dagliga 
omvårdnaden, åligger det dock honom att vidta åtgärder.53

                                                 
49 Prop. 2004/05:136, s. 48. 
50 SOU 2003:51, s. 99. 
51 Prop. 2004/05:136, s. 29. 
52 SOU 2003:51, s. 106. 
53 Ibid. s. 156. 
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Ansökan om god man får, enligt 3 § lagen, göras av Migrationsverket och 
av socialnämnden i den kommun där barnet vistas och skall vidare förordnas 
så snart det är möjligt. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan.  
 
I lagens 5-9 §§ regleras godmanskapets upphörande och 5 § specificerar i 
vilka situationer som detta blir aktuellt avseende ”naturliga” upphöranden. 
 

5 § Ett godmanskap skall upphöra 
1. om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen 
person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till 
Sverige och är i stånd att utöva förmynderskapet och 
vårdnaden, 
2. om barnet varaktigt lämnar Sverige, 
3. om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 
föräldrabalken utses för barnet, 
4. om det är uppenbart att god man av någon annan anledning 
inte längre behövs. 
 
Överförmyndaren beslutar om upphörande av godmanskapet. 
 
När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt 
beslut. 

 
Efterföljande paragraf reglerar entledigande av godmanskap, det vill säga de 
fall då gode mannen på egen begäran önskar bli befriad från sitt uppdrag 
eller begärs frångå sitt uppdrag på grund av olämplighet.54 Ansökan om 
upphörande av godmanskap eller entledigande av god man skall göras i den 
ordning som 7 § beskriver. Yttrande skall vidare inhämtas av barnet i fråga, 
såvida det kan ske och inte är obehövligt. Vid en god mans dödsfall skall, 
enligt 8 § lagen, en anmälan om detta göras till överförmyndaren av den 
som har boet i sin vård. Detta skall ske utan dröjsmål. I 9 § regleras rätten 
att yttra sig för den som skall förordnas till eller entledigas från ett uppdrag 
som god man.  
 
Av lagens 10 § framgår att socialnämnden då ett ensamkommande barn har 
beviljats uppehållstillstånd i landet, skall anmäla behov av särskild 
förordnad vårdnadshavare eller väcka talan därom, såvida inte särskilda skäl 
talar emot detta. Den gode man som inledningsvis förordnats för barnet bör 
därför i detta läge ersättas av en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare, i enlighet med föräldrabalkens allmänna regler. Av 
förarbetena framgår vidare, att då vårdnadshavare utses av rätten, ett 
ensamkommande barn måste ha fått internationellt privaträttsligt hemvist i 
Sverige, för att behörighet för svensk domstol att ta upp målet skall 
föreligga. Svårigheten att bestämt säga när en persons vistelse i ett land har 
fått karaktären hemvist, har dock föranlett att själva uppehållstillståndet blir 
det avgörande för när vårdnadshavare skall kunna förordnas. Huvudregeln 

                                                 
54 Vid en jämförelse med de ”naturliga” upphöranden som räknas upp  i 5 §, kan de i 6 § 
stadgade upphörandegrunderna anses direkt framkallade. Begrepp som härrör helt från 
författaren själv. 
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torde således vara, att ett ensamkommande barn förses med vårdnadshavare 
när barnet har fått uppehållstillstånd. Undantag till denna huvudregel finns 
dock och aktualiseras till exempel då barnet inom kort skall fylla 18 år.55   
 
 

10 § Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i 
den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller 
anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 
föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. 
Överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att 
förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger. 

 
 
I fråga om vem som kan utses för uppdraget som särskild förordnad 
vårdnadshavare, hänvisas till föräldrabalkens regler. 
 
Vad gäller behörig överförmyndare, allmänna bestämmelser, tillsyn etc. 
hänvisar lagens 11 och 12 §§ till ifrågavarande regler i föräldrabalken. 
 
Vad gäller frågan om vem som kan utses till god man, hänvisar lagens fjärde 
paragraf till de allmänna krav som föräldrabalken uppställer. Det 
ensamkommande barnets speciella levnadsomständigheter har dock gjort att 
ytterligare krav har ställts på den som skall förordnas till god man för ett 
sådant barn.56 Det anges således vidare i paragrafen, att det vid 
bedömningen skall fästas särskild vikt vid den utsatta situation som barnet 
befinner sig i. 
 
Enligt 11 kap. 12 § FB skall till god man en rättrådig, erfaren och i övrigt 
lämplig man eller kvinna utses. Skall en god man förordnas för att bevaka 
en underårigs eller bortavarandes rätt i dödsbo och har den avlidne 
tillkännagett ett önskemål om att en särskild person skall förordnas, skall 
detta uppfyllas, såvida personen i fråga inte är olämplig för uppdraget. Till 
god man eller förvaltare får inte den utses, som är underårig eller själv har 
förvaltare.  
 

3.1.4 Barnet i asylprocessen 
 
I utlänningslag (2005:716), UtlL, regleras utlänningars rätt till inresa, utresa 
och vistelse i Sverige. Vidare finns där regler om asyl, avvisning och 
utvisning. Utlänningslagen trädde, i dess nuvarande utformning, i kraft den 
31 mars 2006.57

 
I 1 kap. 10 och 11 §§ UtlL finns särskilda bestämmelser som syftar till att ta 
till vara barns intressen i ärenden om uppehållstillstånd. I 10 § stadgas att 
det i fall som rör barn, särskilt skall beaktas vad hänsynen till barnets hälsa 
                                                 
55 Prop. 2004/05:136, s. 40. 
56 Prop. 2004/05:136, s. 35. 
57 UtlL (2005:716) föregicks av UtlL (1989:529). 
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och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. I förarbetena anfördes att 
paragrafen skall få betydelse bland annat när det gäller att bedöma om det 
finns tillräckligt starka humanitära skäl för uppehållstillstånd, då det bör tas 
särskild hänsyn till barn i asylprocessen. Ovanstående kommer bland annat 
till uttryck i prop. 1996/97:25. Där uppges att särskild hänsyn bör tas till 
barn i asylprocessen, då de oftast inte själva har valt att lämna sitt land och i 
mindre grad än vuxna kan överblicka konsekvenserna. Vidare konstateras 
deras tidsperspektiv skilja sig från vuxnas, varför ett år för ett litet barn 
upplevs som en oändligt lång tid, då personligheten genomgår stora och 
dramatiska förändringar. Dock anges att utländska barn och familjer ej fritt 
kan få invandra till Sverige, varför barnets intresse även måste vägas mot 
andra samhällsintressen.58  
 
Efterföljande paragraf föreskriver att det, såvida det inte är olämpligt, skall 
klarläggas vad barnet har att anföra i ärendet.59 Paragraferna, som i 
huvudsak motsvarar 1 kap. 1 § samt 11 kap. 1 a § i 1989 års UtlL, infördes 
den 1 januari 199760 och har tillkommit mot bakgrund av barnkonventionen 
samt EU:s resolution av den 20 juni 1995 angående minimigarantier vid 
handläggning av asylärenden.61 Tanken är att barnet som regel skall höras 
personligen om det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. 
Det finns dock inga särskilda bestämmelser i UtlL om i vilken utsträckning 
eller hur barn skall höras i ärenden om uppehållstillstånd, varför en 
varierande praxis har utvecklats.62 

 
Enligt 18 kap. 1 § UtlL skall offentligt biträde i vissa fall förordnas för den 
som en åtgärd gäller, såvida det inte måste anses att behov av biträde 
saknas. Det föreligger således en presumtion för att offentligt biträde skall 
förordnas i de utlänningsärenden som anges i bestämmelsen. Offentligt 
biträde skall vidare förordnas för barn under 18 år, som hålls i förvar enligt 
10 kap. 2 § UtlL., om barnet saknar vårdnadshavare här i landet. 63

 
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) upptar frågan 
om sysselsättning för och bistånd till utlänningar. Lagen är tillämplig i de 
fall person har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige i enlighet med 4 kap. 
1 eller 2 § UtlL, dvs. är asylsökande64, har beviljats uppehållstillstånd med 
tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av 
bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § UtlL och inte är folkbokförda här i 
landet65, eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda 
skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas66. 
 

                                                 
58 Prop. 1996/97:25, s. 246. 
59 Prop. 2005/06:46, s. 16. 
60 Prop. 1996/97:25, SFS 1996:1379. 
61 A.a. 
62 Prop. 1996/97:25 s. 262 f. 
63 A.a. 
64 1 § 1 p. LMA. 
65 1 § 2 p. LMA. 
66 1 § 3 p. LMA. 
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I lagens 2 och 3 § finns särskilda bestämmelser om mottagande av 
ensamkommande barn. Av 2 § framgår att huvudansvaret för mottagandet 
av utlänningar som avses i 1 § 1 st. 1 och 2 p. skall tillkomma 
migrationsverket. En kommun får vidare anordna boenden för 
ensamkommande barn som omfattas av 1 § 1 st. 1 och 2 p. I 3 § regleras att 
utlänningar som avses i 1 § 1 st. 1 och 2 p. skall av Migrationsverket 
erbjudas plats på en förläggning. Ovanstående gäller dock ej 
ensamkommande barn som omfattas av 1 § 1 st. 1 och 2 p. Dessa barn skall 
istället, av Migrationsverket, anvisas en kommun som har träffat 
överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn, om 
det inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När 
Migrationsverket anvisat en kommun, skall barnet anses vistas i den 
kommunen, i den mening som avses i 2 kap. 2 § socialtjänstlag (2001:453), 
SoL. Alla ensamkommande barn, som omfattas av 1 § 1 st. 1 och 2 p., skall 
vidare registreras vid en förläggning, varpå Migrationsverket svarar för att 
bistånd lämnas i enlighet med bestämmelserna i LMA. 
 
När det ensamkommande barnet beviljats uppehållstillstånd samt inte längre 
är registrerad vid någon av Migrationsverkets mottagandeenheter omfattas 
det inte längre av reglerna i LMA, då rätten till bistånd enligt LMA upphör 
när uppehållstillstånd beviljats. Detta följer av 11 § LMA och gäller förutom 
i fall då utlänningen har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt 
skydd och inte är folkbokförd här i landet, samt i fall då utlänningen inte 
anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. 
 
I 20 § LMA stadgas rätten för barn, som fyllt 16 år, att själv föra sin talan i 
mål eller ärenden enligt LMA. 
 

3.1.5 Kommunens yttersta ansvar 
 
I 1 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL) stadgas att det vid åtgärder som rör barn 
särskilt skall beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Principen om 
barnets bästa är förankrad i all lagstiftning som rör barn, men har tidigare 
inte kommit till uttryck i SoL. Av 3 kap. 5 § 2 st. SoL framgår vidare att vid 
åtgärder som rör barn, barnets inställning skall, så långt det är möjligt, 
klarläggas. Hänsyn skall även tas till barnets vilja, med beaktande av dess 
ålder och mognad. 
 
I 2 kap. 2 § SoL fastslås principen om kommunens yttersta ansvar. Med 
detta ansvar följer uppgiften för kommunen att vidta åtgärder, i väntan på att 
ansvarig huvudman kan ge den enskilde behövlig vård.67 Socialtjänsten 
utgör således samhällets yttersta skyddsnät och skall ingripa när hjälp eller 
stöd från annat håll inte räcker till. Socialtjänsten har en servicefunktion, 
men även befogenheter till myndighetsutövning likt ingen annan instans.68 

                                                 
67 Nya sociallagarna. En kommentar på Internet, 2 kap. 2 § SoL, www.nj.se.  
68 Prop. 2002/03:53, s. 44. 
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Det ansvar som tillkommer kommunen, innebär dock ingen inskränkning i 
det ansvar som åvilar andra huvudmän, så som Migrationsverket.69 Varje 
kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, 2 kap. 1 § SoL, och dess 
uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som 
kommunfullmäktige bestämmer, 2 kap. 4 § SoL. 
 
Barn under 18 år, vilka saknar uppehållstillstånd samt ej heller vistas på 
förläggning, omfattas inte av SoL, om de bor hos en vårdnadshavare som 
har uppehållstillstånd. Ej heller har den som omfattas av LMA, rätt till 
förmåner av motsvarande karaktär enligt 4 kap. 1 § SoL.70

 
Kommunernas arbete med barn och unga regleras särskilt i lagens femte 
kapitel. I 5 kap. 1 § SoL ges allmänna, målinriktade bestämmelser för 
omsorger om barn och ungdom i vid mening. Enligt paragrafens första 
strecksats skall socialnämnden verka för att barn och ungdom växer upp 
under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden ansvarar vidare för att 
barn och ungdom, som befinner sig i en risksituation, får det skydd och det 
stöd som de behöver samt är skyldig att vidta erforderliga åtgärder när en 
vårdnadshavare inte är i stånd att själv tillgodose viktiga behov hos barnet. 
Barn i utsatta situationer utgör ingen homogen grupp och utsattheten kan 
bero på en mängd olika situationer. Sådan situation kan till exempel 
föreligga när barnet inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Det är 
vidare allvaret i det enskilda barnets problem som skall vara avgörande för 
hur samhällets insatser prioriteras, inte vilken problemgrupp som barnet 
anses tillhöra. Det handlar således om att uppmärksamma det enskilda 
barnet.71 I proposition 2002/03:56 exemplifieras situationer då ett barn far, 
eller riskerar att fara, illa. Däribland tas fysisk och psykisk försummelse 
upp. Med fysisk försummelse menas, att barnets vårdnadshavare skadar 
eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling, genom att underlåta 
att ge barnet god fysisk omsorg. Bristande omsorg gäller alla aspekter av ett 
barns fysiska hälsa och utveckling, så som hygien, kost, omvårdnad, tillsyn 
etc. Psykisk försummelse är när barnets psykiska hälsa skadas eller 
äventyras, genom att de grundläggande behoven av till exempel tillhörighet, 
fostran, vägledning och utveckling inte tillgodoses.72  
 
Enligt 6 kap. 1 § SoL skall socialnämnden sörja för att den som behöver 
vårdas eller bo i ett annat hem än det egna, tas emot i ett familjehem, eller i 
ett hem för vård eller boende, samt att den som genom nämndens försorg 
tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården bör utformas så 
att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 
närstående samt kontakt med hemmiljön. Varje kommun svarar, enligt 6 
kap. 2 § SoL, för att det finns tillgång till familjehem samt hem för vård 
eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför 
det egna hemmet. I 6 kap. 5 § SoL stadgas att det när en 
familjehemsplacering blir aktuell, i första hand skall övervägas om barnet 
                                                 
69 Ds 2004:54, s. 43. 
70 Nya sociallagarna. En kommentar på Internet, 2 kap. 2 § SoL, www.nj.se.  
71 Prop. 2002/03:53, s. 36. 
72 Ibid., s. 47 ff. 
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kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. I bestämmelsen 
erinras dock om att barnets bästa, i enlighet med 1 kap. 2 § SoL, alltid skall 
beaktas. 
 
Ett barn får inte, enligt 6 kap. 6 § SoL, utan socialnämndens medgivande 
eller beslut om vård, tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt 
hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har 
vårdnaden om barnet. Socialnämnden får ej heller lämna medgivande eller 
fatta beslut om vård, utan att förhållanden i det enskilda hemmet och 
förutsättningarna för vård i hemmet är utredda. Ett barn får inte heller 
placeras i ett jourhem, såvida inte förhållanden i det enskilda hemmet och 
förutsättningarna för vård i det enskilda hemmet är utredda. 
 
Vid omhändertaganden enligt 6 kap. 6 § SoL skall socialnämnden, enligt 6 
kap. 7 § SoL, medverka till att en god vård och fostran, samt i övrigt 
gynnsamma uppväxtförhållanden, erhålls. Socialnämnden skall likaledes 
verka för en lämplig utbildning samt lämna vårdnadshavarna och dem som 
vårdar dessa barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver. 
 
Socialtjänstlagens 11 kap. slår i första paragrafen fast, att socialnämnden, 
utan dröjsmål, skall inleda utredning av vad som kommit till nämndens 
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Denna 
paragraf ålägger socialnämnden, i den kommun där ett ensamkommande 
barn vistas, att utreda detta barns behov.73 Vid en utredning av ett barns 
eventuella behov av skydd eller stöd, får nämnden konsultera sakkunniga 
samt i övrigt ta de kontakter som behövs.74 Utredningen skall bedrivas 
skyndsamt. Om en utredning påbörjats, skall denna slutföras och beslut 
fattas, även om barnet byter vistelsekommun, såvida den nya 
vistelsekommunen inte samtyckt till att ta över utredningen eller om ärendet 
annars flyttas över, 11 kap. 4 § SoL. 
 
I socialtjänstlagens 14 kap. stadgas, i första paragrafen, en anmälningsplikt 
vid missförhållanden som berör barn. Denna plikt omfattar myndigheter 
som i sin verksamhet kommer i kontakt med barn och ungdom samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, kriminalvården samt dem som är 
anställda vid sådana myndigheter. De som är verksamma inom 
familjerådgivning, är på samma sätt skyldiga att genast anmäla 
missförhållanden som kommit till dess kännedom till socialnämnden. 
Avseende allmänhetens skyldighet att anmäla missförhållanden stadgas i 
första stycket, att anmälan bör göras till nämnden när sådan misstanke 
föreligger. 
 

                                                 
73 Ds 2004:54 s. 47 f. 
74 Se 11 kap. 2 § SoL. 
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3.2 Internationella och EG-rättsliga  
regleringar 

 

3.2.1 FN´s konvention om barnets rättigheter 
 
FN´s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN´s 
generalförsamling den 20 november 1989. Detta skedde utan omröstning, då 
ingen stat motsatte sig ett antagande. När konventionen öppnades för 
undertecknande, den 26 januari 1990, skrevs den samma dag under av 62 
stater. Aldrig tidigare har en konvention om mänskliga rättigheter fått en 
sådan uppslutning, så snart efter antagandet.75  
 
Barnkonventionen är en internationell förpliktelse som Sverige har åtagit sig 
i förhållande till de övriga stater som anslutit sig till konventionen.76  
Sverige var ett av de första länderna att underteckna konventionen och den 
21 juni 1990 godkände riksdagen ratificeringen, utan förbehåll. 
Barnkonventionen kom att gälla i förhållande till Sverige den 2 september 
1990, efter att ha ratificerats av 20 stater, och är ett exempel på en 
internationell konvention som ratificerats genom att riksdagen bekräftat 
normharmoni mellan konventionen och svensk lag.77 Det åligger därmed 
riksdag och regering att anpassa den svenska normgivningen till 
barnkonventionens innehåll.78 Vidare skall barnkonventionens anda och 
intentioner återspeglas i allt beslutsfattande och alla verksamheter som rör 
barn samt barnkonsekvensanalyser göras vid alla statliga beslut som rör 
barn.79 Dock föreligger ingen direkt bundenhet av barnkonventionen, för 
domstolar och förvaltningsmyndigheter, då dessa bestämmelser inte utgör 
svensk lag.80

 
Så gott som samtliga världens erkända stater har idag skrivit under 
barnkonventionen; till detta utgör USA och Somalia de enda undantagen. 
Dock har flera av de stater som tillträtt konventionen gjort det med 
omfattande reservationer, vilket visar på en varierad ambition att följa 
barnkonventionen.81  
 
En viktig aspekt av konventionen är att den ger en universell definition av 
vilka rättigheter som bör gälla för barn över hela världen och dess definition 

                                                 
75 SOU 1997:116, s. 45. 
76 Prop. 1997/98:182, bilaga 1, sid. 66. 
77 Prop. 2005/06:46, s. 9 f. 
78 Art. 4 barnkonventionen. 
79 Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, s. 12 ff. 
80 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 23. 
81 Ibid., s. 20 f. 
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av barnets rättigheter skall gälla i alla samhällen oavsett kultur, religion eller 
andra särdrag.82 Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter.83

 
Det finns inga sanktionsmöjligheter kopplade till barnkonventionen. 
Däremot stadgas i artikel 43 att en kommitté, FN´s kommitté för barnets 
rättigheter, skall granska konventionsstaternas framsteg vad gäller 
förverkligandet av skyldigheter enligt denna konvention.84

 
Konventionen bygger på fyra grundläggande principer, vilka består av 
principen om ickediskriminering (art. 2), principen om barnets bästa (art. 
3), barnets rätt till liv och utveckling (art. 6) samt barnets rätt att komma till 
tals (art. 12). Dessa skall dels ses som allmänna principer, som skall 
genomsyra lagstiftning, administrativa beslut och andra åtgärder som vidtas, 
dels användas för att tolka och ge innehåll åt konventionens sakartiklar. 
Principerna skall således användas i alla sådana situationer där 
konventionens sakartiklar inte ger tillräcklig vägledning.85

 
Enligt art. 2 i barnkonventionen, principen om ickediskriminering, skall 
staten respektera och tillförsäkra varje barn, inom dess jurisdiktion, de 
rättigheter som konventionen anger, utan åtskillnad av något slag. 
Grundtanken är således att barn är jämställda och har lika värde. Barnet 
skall vidare skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på 
grund av barnets eller dess föräldrars kön, hudfärg, religion, etnisk och 
social bakgrund, handikapp eller andra liknande skäl. 86 Artikeln syftar till 
att skapa likvärdiga villkor för alla barn och kräver bland annat kartläggning 
och datainsamling av barns situation samt faktorer som påverkar deras 
livsvillkor.87 Avseende de barn som tillfälligt eller illegalt befinner sig i ett 
land, kan varken med ledning av de diskussioner som fördes under 
utarbetande av konventionen eller av FN-kommitténs uttolkning hävdas att 
en stat är skyldig att tillförsäkra dessa barn samtliga rättigheter som 
konventionen ger. En begränsning kan accepteras avseende långsiktigt 
inriktade vård- eller utbildningsinsatser, som förutsätter att barnet stannar en 
längre tid. Alla akuta behov bör däremot mötas när det gäller barnets hälsa 
och insatser bör göras så att tiden inte utbildningsmässigt går förlorad för 
barnet.88 Art. 2 fastställer vidare, tillsammans med art. 4 och art. 3 p. 2, 
statens övergripande ansvar för genomförandet av konventionens rättigheter. 
 
 

Art. 2 
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje 
barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna 
konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 
dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 

                                                 
82 SOU 1997:116, s. 65. 
83 http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55, 2008-07-28, kl. 10.21. 
84 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 29. 
85 SOU 1997:116, s. 64 f. 
86 Ibid., s. 50. 
87 Skr. 2003/04:47, s. 3. 
88 Prop. 1997/98:182, bilaga 1, s.68. 
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religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 
eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning 
i övrigt 
 
2.  Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering 
eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter 
eller tro. 

 
 
Principen om barnets bästa är en av barnkonventionens absoluta 
grundpelare och kommer till uttryck i art. 3 p. 1 i konventionen. Begreppet 
barnets bästa återfinns även i andra internationella konventioner och 
deklarationer, men det som gör barnkonventionen unik är att barnets bästa 
skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Inget annat 
internationellt dokument har den bredd som barnkonventionens art. 3 har. 
Barnkonventionen har alltså vidgat begreppet till att omfatta, inte bara 
familjerättsliga frågor, utan alla områden. Av förarbetena till 
barnkonventionen framgår vidare, att art. 3 har karaktären av en 
portalbestämmelse.89

 
 
Art. 3 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet. 

 
 
Det framgår av formuleringen i art. 3, att barnets bästa alltid skall beaktas i 
beslutsfattandet. Konventionen kräver inte att barnets bästa alltid skall vara 
utslagsgivande, dock krävs att beslutande myndigheter kan visa att en 
sammanvägning av relevanta intressen i det enskilda fallet har gjorts, i de 
fall andra intressen har fått väga tyngre. Barnkonventionen kräver vidare att 
beslutande myndigheter, så långt som möjligt, har försäkrat sig om att 
barnets bästa har beaktats samt redovisats i beslutsprocessen. Ett 
barnperspektiv måste således genomsyra alla beslut.90 FN´s kommitté för 
barnets rättigheter har i sitt arbete efter barnkonventionens tillkomst även 
strävat efter att begränsa möjligheterna till fria tolkningar av barnets bästa, 
varför det understryks att tolkningen av barnets bästa måste stå i 
överensstämmelse med barnkonventionens anda. Särskilt skall beaktas att 
barnet är en individ med egna känslor och åsikter. Kommittén använder 
principen om barnets bästa på i huvudsak två sätt: dels skall barnets bästa 
ses som en allmän princip som skall genomsyra lagstiftning, administrativa 
beslut mm., dels skall den användas för att tolka och ge innehåll åt 
konventionens sakartiklar.91  
 

                                                 
89 SOU 1997:116, s. 61 f. 
90 Prop. 1997/98:182, bilaga 1, s. 71. 
91 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 29. 
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Art. 3 tar i första hand sikte på åtgärder vidtagna av det offentliga inom den 
rättsliga sfären, dock visar formuleringen i barnkonventionen att den 
omfattar mer än så och således sträcker sig bortom statliga åtgärder.92  
 
I art. 3 p. 2 stadgas en skyldighet för staterna att tillförsäkra barnet sådant 
skydd och sådan omvårdnad som dess välfärd kräver.93 Vid denna 
bedömning skall hänsyn tas till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har 
lagligt ansvar för barnet. Staterna skall för detta syfte vidta alla lämpliga 
lagstiftnings- och administrativa åtgärder. Staterna skall med andra ord, i de 
fall då enskilda familjer inte kan eller vill skydda barnet, tillse att ett 
skyddsnät finns samt säkerställa barnets välfärd under alla omständigheter. 
Det föreligger således en aktiv skyldighet för samhället att säkerställa dessa 
barns välbefinnande, oaktat de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 
föräldrar och andra som har lagligt ansvar för barnet. För att kunna uppfylla 
sina skyldigheter, måste samhället säkerställa att det, så långt det är möjligt, 
har vetskap om när ett barns välbefinnande är hotat samt vilka ytterligare 
åtgärder som krävs från samhällets sida.94 Det måste med andra ord finnas 
fungerande informationsrutiner, så att myndigheterna snabbt kan vidta 
åtgärder för att skydda barnet.95  
 
 

2.  Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant 
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med 
hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer 
som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål 
vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

 
 
I art. 3 p. 3 fordras att de normer som gäller för alla institutioner, tjänster 
och inrättningar för barn, skall fastställas av behöriga myndigheter och att 
staten skall säkerställa att normerna efterlevs. Tillsammans med principen 
om ickediskriminering, se art. 2 ovan, måste normerna stämma överens med 
resten av konventionen, samt underkastas tillräcklig oberoende översyn och 
övervakning.96

 
I art. 6 stadgas barnets rätt till liv och utveckling. Genom denna artikel, 
förbinder sig konventionsstaterna att erkänna varje barns inneboende rätt till 
livet samt att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 
och utveckling. 
 
Enligt art. 12, barnets rätt att komma till tals, skall barnet tillförsäkras rätten 
att bilda egna åsikter och fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, 
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

                                                 
92 Handbok om barnkonventionen, s. 48. 
93 Stadgandet har med sin placering karaktär av portalparagraf. 
94 A.a., s. 49 f. 
95 SOU 1997:116, s. 74. 
96 A.a., s. 50. 
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och mognad. Art. 12 omfattar således en utvecklingsaspekt samt betonar 
barns och ungdomars deltagande i frågor som rör dem själva.97

 
Art. 20 tar upp de fall då ett barn, tillfälligt eller varaktigt, har berövats sin 
familjemiljö eller som för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i denna 
miljö. Barn i denna situation skall ha rätt till särskilt skydd och bistånd från 
statens sida. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa alternativ 
omvårdnad för ett sådant barn, varpå vederbörlig hänsyn skall tas till 
önskvärdheten av kontinuitet i ett barns uppfostran samt till barnets etniska, 
religiösa, kulturella och språkliga bakgrund. 
 
Enligt art. 22 skall staten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett 
barn som söker flyktingstats eller anses som flykting, i enlighet med 
tillämplig internationell eller nationell rätt och tillämpliga förfaranden, 
erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de 
tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention och i andra 
internationella instrument rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt 
som staten tillträtt.  Detta oberoende av om det kommer ensamt eller inte. 
 

3.2.2 FN´s barnrättskommittés allmänna 
kommentar om ensamkommande barn, 
CRC/GC/2005/6 

 
I enlighet med barnkonventionen övervakar en barnsrättskommitté staternas 
framsteg i arbetet med att genomföra konventionen. Kommittén utfärdar 
även allmänna rekommendationer, kommentarer, som syftar till att ge 
staterna vägledning i genomförandet av barnkonventionen. En sådan allmän 
kommentar utfärdades i juni 2005 beträffande ensamkommande och 
separerade barn, CRC/GC/2005/6.98  
 
Syftet med ovanstående kommentar har varit att uppmärksamma staterna på 
den särskilt utsatta situation som ensamkommande och separerade barn 
befinner sig i. Kommentaren har motiverats av ett ökat antal barn i denna 
situation samt att en mängd luckor i skyddet för dessa barn identifierats utav 
kommittén.99  
 
I kommentaren anges de skyldigheter som åligger staterna samt de åtgärder 
som krävs för implementeringen av dessa skyldigheter, avseende de 
ensamkommande och separerade barn som befinner sig på dess territorium. 
Där fastslås att statens åtaganden enligt barnkonventionen omfattar alla barn 
som befinner sig på dess territorium samt alla barn under dess jurisdiktion. 
Vidare anges staternas skyldighet att försäkra sig om att bestämmelserna 
och principerna till fullo reflekteras och ges legal effekt i relevant nationell 

                                                 
97 SOU 1997:116, s. 51. 
98 Prop. 2005/06:46, s. 10. 
99 CRC/GC/2005/06, s. 2. 
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lagstiftning. I fall då nationell lagstiftning kommer i konflikt med 
barnkonventionen, skall barnkonventionen ha företräde, i enlighet med 1969 
års Wienkonvention om traktaträtten.100

 
Ensamkommande barn skall inte på något sätt utsättas för diskriminering. 
De skall vidare erbjudas differentierat skydd och stöd, beroende på dess 
ålder och/eller kön. Vägledande i alla faser av mottagandet av 
ensamkommande barn, skall barnets bästa vara. De ensamkommande barnen 
har därmed rätt till en levnadsstandard anpassad till deras fysiska, psykiska 
och intellektuella utveckling.101

 
Vad gäller förordnande av god man framgår av kommentaren, att staterna 
åläggs vidta nödvändiga åtgärder för att säkra lämplig representation för ett 
ensamkommande eller separerat barn. Detta skall ske så fort barnet har 
identifierats, och fram till dess barnet blivit myndigt eller lämnat landet. 
Denna representant skall ha erforderlig expertis avseende barn och dess 
omvårdnad, för att säkra barnets bästa samt för att tillse dess olika behov, så 
som legala och sociala behov, men därutöver även materiella och psykiska 
behov. Om barnet söker asyl, skall, vid sidan om en förmyndare, ett 
juridiskt ombud utses.102

 
Avslutningsvis uppmanas staterna att anordna specialiserad utbildning för 
tjänstemän som är involverade i mottagandet och handläggningen av 
ärenden gällande ensamkommande barn. Det betonas dock att det är av lika 
stor vikt med specialiserad utbildning för juridiska ombud, förmyndare, 
tolkar och andra som kommer i kontakt med dessa barn. Kommittén 
rekommenderar även utvecklingen av ett detaljerat och integrerat system för 
statistik om ensamkommande och separerade barn; som en förutsättning för 
ett effektivt genomförande av dessa barns rättigheter.103  
 

3.2.3 UNHCR´s riktlinjer för mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn 

 
UNHCR104, FN´s flyktingkommissarie, grundades den 14 december 1950 
av FN´s generalförsamling och är idag en av världens främsta internationella 
humanitära organ.105 Dess uppgift är att leda och samordna internationella 
ansträngningar för att ge skydd till flyktingar samt för att lösa 
flyktingproblem världen över. UNHCR har till främsta uppgift att försäkra 
sig om flyktingars välbefinnande samt tillse att deras rättigheter beaktas.106 
Av denna anledning utarbetade UNHCR år 1997 riktlinjer för mottagandet 

                                                 
100 CRC/GC/2005/06, s. 3 f. 
101 Ibid., s. 5 f.f. 
102 Ibid., s. 8. 
103 Ibid., s. 19. 
104 United Nations High Commissioner for Refugees. 
105 Smith, Rhona K.M, Textbook on international human rights, s. 334. 
106 http://www.unhcr.se/SE/basic_facts/Fakta.htm, 2008-06-25, 14.43. 
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av ensamkommande barn som söker asyl. Dessa riktlinjer utgör dock endast 
rekommendationer, och är således inte juridiskt bindande.107

 
I riktlinjernas inledande del anges att UNHCR ansluter sig till de universala, 
grundläggande principer som uppställs i barnkonventionen, i synnerhet 
principen om barnets bästa.108

 
I art. 3.1 definieras begreppet ensamkommande barn som ett barn under 
arton år, såvida inte tillämplig lag stadgar en tidigare myndighetsålder, 
vilket har åtskilts från båda sina föräldrar och inte heller tas om hand av 
någon annan vuxen person som enligt lag eller sedvana har ett sådant 
ansvar.109

 
Art. 5.7 i riktlinjerna framhåller att det i varje land bör inrättas en 
organisation, genom vilken en representant för det ensamkommande barnet 
kan utses. Denne bör ha erforderlig kunskap om barns behov av omsorg och 
skall kunna bevaka dess intressen samt kunna tillse att dess rättsliga, sociala, 
medicinska och psykologiska behov tillgodoses, under asylutredningen och 
fram till dess att en mer varaktig lösning av barnets situation har uppnåtts. 
 
Art. 7.1 betonar rätten för asylsökande barn, i synnerhet om de är 
ensamkommande, att få särskild omvårdnad och skydd. Av detta följer, samt 
med barnets bästa i åtanke, att förändringar i barnets vistelseplats bör hållas 
till ett minimum.110 I de fall barnet har vuxna släktingar i asyllandet, bör de 
få bo tillsammans med dem, i väntan på beslut om dess status.111 
Regelbunden övervakning och utvärdering bör vidare utföras, av de barn 
som söker asyl, oavsett om de placerats i familjehem eller på en förläggning, 
för på så sätt tillförsäkra deras fysiska och psykiska hälsa.112

 

3.2.4 Europarådets resolution om 
minimigarantier vid handläggningen av 
asylärenden113 

 
Vad gäller det rättsliga ansvaret för ensamkommande barn, har Sverige även 
att rätta sig efter vissa EG-rättsliga instrument. Europarådets resolution om 
minimigarantier utgör, tillsammans med Europarådets resolution om 
underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen114 samt 

                                                 
107 Prop. 2005/06:46, s. 12. 
108 Art. 1.5. 
109 Definitionen har dock upplevts som otillfredsställande, varför FN´s generalsekreterare i 
en rapport till församlingen omarbetat denna. Se vidare avsnitt 2.2.2. 
110 Art. 7.2. 
111 Art. 7.4. 
112 Art. 7.5. 
113 EGT C 274 19.09.1996, s. 13-17. 
114 Se avsnitt 3.1.2.3 nedan. 

 34



Europarådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i 
medlemsländerna115, ett sådant EG-rättsligt instrument. 
 
Resolutionen om minimigarantier vid handläggning av asylärenden antogs 
av Europeiska unionens råd den 20 juni 1995, med syftet att främja en 
harmonisering av asylpolitiken i medlemsstaterna. Resolutionen har en icke-
tvingande karaktär, vilket förutsätter ett införlivande i gemenskapsrätt och 
nationell rätt för dess totala genomslag.116

  
I resolutionens avsnitt V, p. 26, anges att åtgärder skall vidtas så att 
asylsökande omyndiga utan medföljande vårdnadshavare företräds av en 
organisation eller av en utsedd ansvarig vuxen, om den nationella 
lagstiftningen inte ger dem rättskapacitet. Dessa personer skall bevaka den 
omyndiges intressen och kan biträda den omyndige under den personliga 
intervjun. Under p. 27 anges vidare att det vid prövningen av en 
asylansökan från en omyndig utan medföljande vårdnadshavare hänsyn 
skall tas till den sökandes mentala utveckling och mognad. 
 
 

3.2.5 Europarådets resolution om underåriga 
medborgare i tredje land utan 
medföljande vuxen117 

 
Europeiska unionens råd antog den 26 juni 1997 resolutionen om underåriga 
medborgare i tredje land utan medföljande vuxen. Resolutionen syftar till att 
fastställa gemensamma principer för att kunna säkerställa det särskilda 
skydd och den särskilda omsorg som underåriga medborgare i tredje land, 
utan medföljande vuxen, är i behov av, samt att bekämpa den 
människosmuggling dessa barn riskerar att falla offer för.118 Resolutionen 
påverkar dock inte medlemsstaternas internationella förpliktelser enligt 
Europakonventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Ej heller påverkar 
resolutionen medlemsstaternas internationella förpliktelser enligt 
Barnkonventionen. 
 
Ensamkommande barn definieras genom art. 1 p. 1 i resolutionen, som 
medborgare i tredje land, vilka är yngre än arton år och som anländer till en 
medlemsstats territorium utan medföljande vuxen, som enligt lag eller 
sedvana ansvarar för dem, samt ej heller faktiskt tas om hand av sådan 
person. Resolutionen kan även tillämpas på sådana underåriga medborgare i 

                                                 
115 Se avsnitt 3.1.2.4 nedan. 
116 Europaparlamentets resolution om minimigarantier vid handläggning av asylärenden 
(5585/95-C4-0356/95). 
117 EGT C 221 19.07.1997, s. 23-27. 
118 Preambeln till Rådets resolution av den 26 juni om underåriga medborgare i tredje land 
utan medföljande vuxen, jfr art. 1 p. 3. 
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tredje land, som lämnats utan medföljande vuxen efter att ha rest in till en 
medlemsstats territorium. Båda kategorierna benämns i resolutionen som 
underåriga utan medföljande vuxen. 
 
I art. 3 stadgas minimigarantier för alla underåriga utan medföljande vuxen. 
Däri framgår rätten för dessa barn till nödvändigt skydd och grundläggande 
omsorg i enlighet med bestämmelserna i denna lag, oavsett juridisk 
status.119 Medlemsstaterna bör vidare, så snart som möjligt, ordna så att den 
underårige får en lämplig företrädare genom en förmyndare, en företrädare 
för en nationell organisation, vilken svarar för den underåriges vård och 
välfärd, eller annan lämplig företrädare.120 Utses en förmyndare för den 
underårige utan medföljande vuxen, bör denne, i enlighet med nationell lag, 
säkerställa att den underåriges behov på vederbörligt sätt tillgodoses. Som 
exempel på sådana behov anges rättsliga, sociala, medicinska samt 
psykologiska behov.121

 
I art. 4 p. 2 föreskrivs vidare, att med hänsyn till underårigas särskilda 
behov och utsatta situation, asylansökningar från underåriga utan 
medföljande vuxen bör behandlas som särskilt brådskande ärenden. 
Medlemsstaterna bör även normalt under asylförfarandet placera underåriga 
utan medföljande vuxen hos vuxna släktingar, i familjehem, på ett 
mottagningscentrum särskilt avpassat för underåriga eller i en annan form av 
inkvartering som är särskilt avpassad för underåriga.122 Hänsyn skall vidare 
tas, utöver objektiva fakta och omständigheter, till den underåriges ålder, 
mognad och mentala utveckling samt till att denne eventuellt har begränsad 
kunskap om förhållanden i sitt ursprungsland.123

 
I slutbestämmelserna anges att medlemsstaterna bör beakta de riktlinjer som 
uppställs i resolutionen, vid varje förslag om ändring av sin nationella 
lagstiftning. Det står dock medlemsstaterna fritt att tillåta gynnsammare 
villkor för underåriga utan medföljande vuxen. 
 
 

3.2.6 Europarådets direktiv, 2003/9/EG, om 
miniminormer för mottagande av 
asylsökande i medlemsstaterna 

 
Europarådets direktiv, 2003/9/EG, om miniminormer för mottagande av 
asylsökande i medlemsstaterna, mottagande direktivet, är i likhet med 
direktiv i allmänhet en bindande rättsakt för medlemsstaterna. Detta innebär 
att varje medlemsstat, till vilket direktivet är riktat, är skyldig att inom 

                                                 
119 Art. 3 p. 2. 
120 Art. 3 p. 4. 
121 Art. 3 p. 5. 
122 Art. 4 p. 4. 
123 Art. 4 p. 6. 
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ramen för sin nationella rättsordning, vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa direktivets fulla verkan. Detta skall vidare ske i 
överensstämmelse med det syfte som direktivet eftersträvar. Som grund för 
denna skyldighet ligger art. 10 i EG-fördraget, den så kallade 
lojalitetsprincipen. 
 
I förtexten till Europarådets direktiv, om miniminormer för mottagande av 
asylsökande i medlemsstaterna, meddelas skälen till Europarådets antagande 
av direktivet. Där anges en gemensam asylpolitik, med ett gemensamt 
europeiskt asylsystem, som en av de huvudsakliga grunderna. Detta kräver i 
sin tur fastställda miniminormer på området, vilket direktivet bland annat 
syftar till att säkerställa. Det anges vidare att mottagandet av grupper med 
speciella behov, bör utformas särskilt för att möta dessa behov.  
 
I art. 2 h) återfinns definitionen av underåriga utan medföljande vuxen, 
vilken följer den definition som fastställts sedan tidigare och som bland 
annat kommer till uttryck i Europarådets resolution om underåriga 
medborgare i tredje land utan medföljande vuxen.124  
 
Under rubriken personer med särskilda behov, i direktivets fjärde kapitel, 
anges att den speciella situationen för utsatta personer som allmän princip 
skall beaktas, vid genomförandet av bestämmelserna i kap. 2, avseende de 
materiella mottagningsvillkoren. Som exempel på utsatta personer anges 
underåriga samt underåriga utan medföljande vuxen.125

 
Artikel 18 och 19 i direktivet, innehåller vidare tvingande bestämmelser om 
underåriga med eller utan medföljande vuxen. I art. 18 kommer principen 
om barnets bästa till uttryck genom uppmaningen till medlemsstaterna att i 
första hand ta hänsyn till barnets bästa vid genomförandet av bestämmelser 
avseende underåriga i direktivet. Gällande ensamkommande barn, 
underåriga utan medföljande vuxen, föreskrivs vidare att medlemsstaterna 
så snabbt som möjligt skall vidta åtgärder för att tillse att dessa barn 
företräds på ett tillfredsställande sätt av en förmyndare eller vid behov en 
organisation som skall ansvara för de underårigas vård och välfärd, eller på 
annat lämpligt sätt. Behöriga myndigheter skall regelbundet utföra 
utvärderingar.126 Ensamkommande barn som lämnar in en asylansökan 
skall även, från den tidpunkt då de tillåts resa in på territoriet, fram till dess 
att de måste lämna den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas, 
tas emot hos vuxna släktingar, hos en fosterfamilj, i förläggningar som 
utformats särskilt för underåriga eller i annan typ av inkvartering lämplig 
för underåriga.127 All den personal, som arbetar med underåriga utan 
medföljande vuxen, skall vidare ha fått eller erhålla lämplig utbildning om 
underårigas behov.128

 

                                                 
124 Se avsnitt 3.1.2.3 ovan. 
125 Art. 17 p. 1. 
126 Art. 19 p. 1. 
127 Art. 19 p. 2. 
128 Art. 19 p. 4. 
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4 Analys 
Med denna del av arbetet avser jag att, genom en systematisk analys, 
undersöka de frågeställningar som jag uppställt för mitt arbete. Jag inleder 
med en kort presentation av arbetets syfte samt av de frågeställningar jag 
har för avsikt att besvara, vilket följs upp av en jämförande analys av 
gällande rätt. I den komparativa delen kommer föräldrabalkens 
regelsystem, avseende förmyndare och vårdnadshavare, att analyseras, för 
att på så sätt ta reda på begreppens omfattning. En jämförande analys 
kommer därefter att göras utav godmanskapets omfattning enligt lag 
(2005:429) om god man för ensamkommande barn. Den komparativa delen 
kommer ävenledes att omfatta jämförelser med annan lagstiftning och 
överenskommelser, för att härigenom ta reda på hur lagen harmoniserar 
med övriga regleringar. Resultatet utav mina analyser kommer därefter att 
redovisas. Avslutningsvis kommer jag att framföra mina synpunkter de lege 
ferenda, avseende lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 
samt utvärdera dess tillräcklighet.   
 
 
Syftet med detta arbete är att utreda godmanskapet för ensamkommande 
barn, genom att analysera dess omfattning och innehåll. Arbetet har sitt 
fokus i rätten till omvårdnad som stadgas i 6:1 FB, en rätt som åligger 
vårdnadshavaren att tillse. Avsikten är därmed att besvara frågan, huruvida 
godmanskapet för ensamkommande barn omfattas av denna skyldighet. 
Syftet är vidare att presentera en kritisk analys av gällande rätt, samt 
därigenom utreda frågan huruvida lagstiftningen på området är 
tillfredsställande.129

 

4.1 Analytisk komparation av gällande rätt  
Föräldrabalken utgör på nationell nivå den mest centrala författningen för 
svensk barnrätt. Balken har omarbetats och kompletterats ett stort antal 
gånger, men dess övergripande struktur har dock förblivit densamma.130   
 
Liksom angetts i avsnitt 3.1.1 skiljer föräldrabalken på två 
ställföreträdarfunktioner för barn: vårdnadshavare och förmyndare. Detta 
blev resultatet av 1995 års förmynderskapsreform, genom vilken vårdnads- 
och förmynderskapsbegreppen renodlades. Idag bevakas således som regel 
ett barns personliga intressen, av vårdnadshavaren ensam, medan 
förmyndaren numera huvudsakligen har att förvalta barnets tillgångar och 
företräda det i angelägenheter som rör tillgångarna.  
 

                                                 
129 Se vidare avsnitt 1.2. 
130 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, s. 24. 
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Enligt huvudregeln står ett barn under vårdnad av sina föräldrar, eller en av 
dem. Den eller de som är vårdnadshavare för barnet är normalt även dess 
förmyndare.  
 
Med vårdnad förstås det juridiska ansvaret för barnet, vilket normalt även 
svarar mot den faktiska vården av barnet. Vårdnadshavarens uppgift är att 
tillse barnets personliga förhållanden samt dess omvårdnad, trygghet och 
goda fostran.  Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn 
som behövs, med hänsyn till dess ålder, utveckling samt omständigheter i 
övrigt, samt skall bevaka att barnet får en tillfredsställande utbildning och 
försörjning. Vårdnaden om barnet består till dess det fyllt 18 år eller 
dessförinnan ingår äktenskap. 
 
Rätten till omvårdnad har närmare definierats i förarbetena, som en rätt att 
få såväl de materiella som de psykiska behoven tillgodosedda; där barnets 
psykiska behov anges utgöra en minst lika viktig del av denna rättighet som 
de materiella. Att tillgodose ett barns psykiska behov innebär bland annat att 
garantera dess trygghet och stabilitet samt att se till att barnet har någon att 
förlita sig på. Barnkommittén har vidare uttalat i SOU 1997:116, att barnets 
behov av omvårdnad och skydd är ett sådant grundläggande behov som bör 
ingå i en bedömning av barnets bästa. 
 
I lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn har man valt att 
sammanföra ovanstående ställföreträdarskap, under godmanskapets 
utförande, avseende ensamkommande flyktingbarn.131 Avsikten med detta 
var att den gode mannen, på ett fullständigt sätt, skulle kunna sörja för 
barnets behov, genom att erhålla befogenhet som förmyndare såväl som 
vårdnadshavare. Den som förordnas som god man träder således i såväl 
vårdnadshavarens som förmyndarens ställe. 
 
Av förarbetena framgår, att uppdraget att vara god man för ett 
ensamkommande barn, ytterst består i att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro 
under dess första tid i landet. Gode mannen har därmed rätten samt 
skyldigheten att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, 
såväl personliga som ekonomiska och rättsliga. Av förarbetena framgår 
vidare att det framförallt är ansvaret för barnets personliga förhållanden som 
skall träda i förgrunden för den som utses till god man för dessa barn, varför 
den gode mannen i detta hänseende har att rätta sig efter samma riktlinjer 
som enligt föräldrabalken gäller för en vårdnadshavare. Det ankommer 
därmed ytterst den gode mannen att tillse barnets omvårdnad, trygghet samt 
goda fostran, samt att säkerställa att barnet får den tillsyn som behövs och 
bevaka att utbildnings- och försörjningsfrågorna får en tillfredsställande 
lösning. Dock framhålls det vidare i förarbetena, att uppdraget som god man 
inte omfattar ansvar för den dagliga omvårdnaden och tillsynen. Som 
exempel på omvårdnad av sådant slag nämns att handla mat, tvätta kläder 
samt att skjutsa barnet till skolan. 
 

                                                 
131 Se avsnitt 3.1.3. 
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I SoL fastslås principen om kommunens yttersta ansvar. 132 Detta ansvar 
innebär för kommunen, uppgiften att vidta åtgärder i väntan på att ansvarig 
huvudman kan ge den enskilde behövlig vård. Förordnande av god man 
utgör en sådan åtgärd för detta syfte. Genom ovanstående skall 
socialtjänsten utgöra samhällets yttersta skyddsnät och skall därmed ingripa 
när hjälp eller stöd från annat håll inte är tillräcklig. Det ansvar som 
tillkommer kommunen, innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som 
åvilar andra huvudmän, så som Migrationsverket.133  
 
I 5 kap. 1 § SoL ges allmänna, målinriktade bestämmelser för omsorger om 
barn och ungdom i vid mening. Enligt denna, skall socialnämnden verka för 
att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Detta 
ansvar omfattas vidare av rätten för barn och ungdom, som befinner sig i en 
risksituation, att få det skydd och stöd som de behöver. Socialtjänsten i 
kommunerna har således ett ansvar för att alla barn och ungdomar får den 
omvårdnad de behöver, när inte föräldrarna finns till hands för att ge barn 
och ungdomar vård och skydd. 
 
Enligt förarbetena till SoL kan ett barns utsatthet bero på en mängd olika 
situationer. Till exempel kan en sådan situation föreligga när barnet inte får 
sina grundläggande behov tillgodosedda. Det handlar således om att 
uppmärksamma det enskilda barnet, vid bedömningen av barnets 
risksituation. Situationer då ett barn far, eller riskerar att fara, illa 
exemplifieras i förarbetena; däribland tas fysisk och psykisk försummelse 
upp. Enligt dessa innebär fysisk försummelse, att barnets vårdnadshavare 
skadar eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling, genom att 
underlåta att ge barnet god fysisk omsorg. Vidare anges att bristande 
omsorg gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling, så som 
hygien, kost, omvårdnad, tillsyn etc. Psykisk försummelse är vidare när 
barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, genom att de grundläggande 
behoven av till exempel tillhörighet, fostran, vägledning och utveckling inte 
tillgodoses. 
 
Sverige har även att rätta sig efter krav på såväl internationell nivå som EG-
rättslig nivå.134 De olika krav som häri uppställs har Sverige likaledes olika 
skyldigheter att efterleva. FN:s barnkonvention är det instrument som 
garanterar de ensamkommande barnen mest omfattande skydd. Sverige 
ratificerade denna konvention 1990, och var i och med detta ett av de första 
länderna att ratificera konventionen. Sverige har därmed förbundit sig att 
iaktta konventionens bestämmelser, och dess anda och intentioner skall 
därmed återspeglas i allt beslutsfattande och alla verksamheter som rör barn. 
 
I art. 3 i barnkonventionen, en artikel med karaktären av portalparagraf, 
anges att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet och således vid 
samtliga åtgärder som rör barnet. Så långt som möjligt skall därför 
                                                 
132 Se avsnitt 3.1.5. 
133 Se avsnitt 3.1.4. 
134 Se avsnitt 3.2. 
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beslutande myndigheter försäkra sig om att barnets bästa har beaktats såväl 
som redovisats i beslutsprocessen. Ett barnperspektiv måste således 
genomsyra alla beslut, men behöver inte alltid vara utslagsgivande. Särskilt 
skall beaktas att barnet är en individ med egna känslor och åsikter. 
 
Art. 3 p. 2 stadgar en skyldighet för staterna att tillförsäkra barnet sådant 
skydd och sådan omvårdnad som dess välfärd kräver. Vid denna 
bedömning skall hänsyn tas till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har 
lagligt ansvar för barnet. Staterna skall för detta syfte vidta alla lämpliga 
lagstiftnings- och administrativa åtgärder. Staterna skall följaktligen tillse att 
ett skyddsnät finns samt säkerställa barnets välfärd under alla 
omständigheter. Det föreligger således en aktiv skyldighet för samhället att 
säkerställa dessa barns välbefinnande, oaktat de rättigheter och skyldigheter 
som tillkommer föräldrar och andra som har lagligt ansvar för barnet. För att 
kunna uppfylla dessa skyldigheter måste fungerande informationsrutiner 
finnas, som ger kunskap om när åtgärder behöver vidtas samt vilka åtgärder 
som krävs. Fungerande informationsrutiner kan även säkerställa ett snabbt 
agerande för att skydda barnet från myndigheternas sida.  
 
I art. 20 stadgas vidare rätten för ett barn till särskilt skydd och bistånd från 
statens sida, i de fall ett barn, tillfälligt eller varaktigt, har berövats sin 
familjemiljö eller då det för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i 
denna miljö. I dessa situationer skall konventionsstaterna vidare säkerställa 
alternativ omvårdnad, varpå vederbörlig hänsyn skall tas till önskvärdheten 
av kontinuitet i ett barns uppfostran samt till barnets etniska, religiösa, 
kulturella och språkliga bakgrund. 
 
Staternas framsteg med att genomföra barnkonventionen övervakas av FN´s 
barnsrättskommitté, vilken även utfärdar allmänna rekommendationer, 
kommentarer, med syfte att ge staterna vägledning i genomförandet.135 En 
sådan allmän kommentar har även utfärdats beträffande ensamkommande 
och separerade barn, CRC/GC/2005/6, med vilken syftet varit att 
uppmärksamma staterna på den särskilt utsatta situation som 
ensamkommande och separerade barn befinner sig i, då luckor i skyddet för 
dessa barn identifierats av kommittén.  
 
Kommentaren reglerar de skyldigheter som åligger staterna samt de åtgärder 
som krävs för implementeringen av dessa skyldigheter, avseende de 
ensamkommande och separerade barn som befinner sig på dess territorium. 
Där fastslås vidare att statens åtaganden enligt barnkonventionen omfattar 
alla barn som befinner sig på dess territorium samt alla barn under dess 
jurisdiktion. Därutöver anges staternas skyldighet att försäkra sig om att 
bestämmelserna och principerna till fullo reflekteras och ges legal effekt i 
relevant nationell lagstiftning.  
 

                                                 
135 Se avsnitt 3.2.2. 
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Vad gäller förordnande av god man framgår av kommentaren, att staterna 
skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkra lämplig representation för ett 
ensamkommande eller separerat barn. Detta skall ske från det att barnet har 
identifierats, och fram till dess att barnet blivit myndigt eller lämnat landet. 
Denna representant skall inneha erforderlig expertis avseende barn och dess 
omvårdnad, för att säkra barnets bästa samt för att tillse dess olika behov, så 
som legala och sociala behov, men därutöver även materiella och psykiska 
behov. Staterna uppmanas även anordna specialiserad utbildning för de 
tjänstemän som är involverade i mottagandet och handläggningen av 
ärenden gällande ensamkommande barn. Det betonas dock att det är av lika 
stor vikt med specialiserad utbildning för juridiska ombud, förmyndare, 
tolkar och andra som kommer i kontakt med dessa barn. 
 
UNHCR är en av världens främsta internationella humanitära organ, vars 
främsta uppgift är att försäkra sig om flyktingars välbefinnande samt att 
tillse att deras rättigheter beaktas.136 UNHCR utarbetade år 1997, av denna 
anledning, riktlinjer för mottagandet av ensamkommande barn som söker 
asyl. Dessa riktlinjer är inte juridiskt bindande, utan är att se som 
rekommendationer till staterna, vilket dock inte innebär att de är 
verkningslösa. Tvärtom utgör de ett starkt påtryckningsmedel, då de stater 
som inte efterlever riktlinjerna uppmärksammas och utsätts för hård kritik 
från världssamfundet. 
 
I riktlinjernas inledande del anges att UNHCR ansluter sig till de universala, 
grundläggande principer som uppställs i barnkonventionen, i synnerhet 
principen om barnets bästa. Vidare framhålls att det i varje land bör inrättas 
en organisation, genom vilken en representant för det ensamkommande 
barnet kan utses. Denne bör ha erforderlig kunskap om barns behov av 
omsorg och skall kunna bevaka dess intressen samt kunna tillse att dess 
rättsliga, sociala, medicinska och psykologiska behov tillgodoses, såväl 
under asylutredningen som fram till dess att en mer varaktig lösning av 
barnets situation har uppnåtts. 
 
Riktlinjerna betonar även rätten för asylsökande barn, i synnerhet om de är 
ensamkommande, att få särskild omvårdnad och skydd. Vidare bör 
regelbunden övervakning och utvärdering utföras, av de barn som söker 
asyl, oavsett var de vistas, för att genom detta tillförsäkra deras fysiska och 
psykiska hälsa. 
 
År 1997 antog Europeiska unionens råd resolutionen om underåriga 
medborgare i tredje land utan medföljande vuxen, vars syfte är att fastställa 
gemensamma principer för att kunna säkerställa det särskilda skydd och den 
särskilda omsorg som underåriga medborgare i tredje land, utan 
medföljande vuxen, är i behov av.137 Liksom nämns i avsnitt 1.4 är en 
resolution inte en bindande rättsakt utan hör under kategorin mjuk 
normbildning (”soft law”). En resolution är dock att se som en kraftfull 
rekommendation till staterna, då de utgör förslag grundande på 
                                                 
136 Se avsnitt 3.2.3. 
137 Se avsnitt 3.2.5. 
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gemensamma ståndpunkter. I realiteten kan resolutioner och andra 
rekommendationer därför spela en viktig styrande roll, varför de bör verka 
vägledande för Sveriges del. 
 
I art. 3 i resolutionen stadgas minimigarantier för alla underåriga utan 
medföljande vuxen, däribland rätten för dessa barn till nödvändigt skydd och 
grundläggande omsorg i enlighet med bestämmelserna i denna.138 Så snart 
det kan ske bör medlemsstaterna vidare, ordna så att den underårige får en 
lämplig företrädare. Utses en förmyndare för den underårige utan 
medföljande vuxen, bör denne, i enlighet med nationell lag, säkerställa att 
den underåriges behov tillgodoses på vederbörligt sätt. Som exempel på 
sådana behov anges rättsliga, sociala, medicinska samt psykologiska behov. 
 
Europarådets direktiv, 2003/9/EG, om miniminormer för mottagande av 
asylsökande i medlemsstaterna, är bindande för medlemsstaterna, även om 
det endast reglerar miniminormer.139 Varje medlemsstat, till vilket direktivet 
är riktat, är således skyldig att inom ramen för sin nationella rättsordning, 
vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa direktivets fulla verkan. Skälet 
till Europarådets antagande av direktivet, anges i preambeln vara en 
gemensam asylpolitik med ett gemensamt europeiskt asylsystem. Det anges 
vidare att mottagandet av grupper med speciella behov, bör utformas särskilt 
för att möta dessa behov.  
 
Enligt direktivet skall, som allmän princip, den speciella situationen för 
utsatta personer beaktas vid genomförandet av bestämmelserna i kap. 2, 
avseende de materiella mottagningsvillkoren. Som exempel på utsatta 
personer anges underåriga samt underåriga utan medföljande vuxen. 

 
I artikel 18 och 19 i direktivet, finns tvingande bestämmelser om 
underåriga med eller utan medföljande vuxen. Art. 18 fastställer principen 
om barnets bästa, vilket medlemsstaterna uppmanas ta hänsyn till vid 
genomförandet av bestämmelser avseende underåriga i direktivet. 
Avseende ensamkommande barn, skall medlemsstaterna så snabbt som 
möjligt vidta åtgärder, för att tillse att dessa barn företräds samt vårdas på 
ett tillfredsställande sätt. Ensamkommande asylsökande barn skall även, 
från och med inresan i landet, fram till dess att utresa sker, tas emot hos 
vuxna släktingar, hos en fosterfamilj, i förläggningar som utformats särskilt 
för underåriga eller i annan typ av inkvartering lämplig för underåriga. All 
den personal, som arbetar med underåriga utan medföljande vuxen, skall 
vidare ha fått eller erhålla lämplig utbildning om underårigas behov. 
 

4.2 Slutsatser 
Liksom påpekas ovan, har i förarbetena uttalats att den gode mannen har att 
svara för det ensamkommande barnets omvårdnad. Det anges vidare att 

                                                 
138 Art. 3 p. 2. 
139 Se avsnitt 3.2.6. 
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samma riktlinjer skall iakttagas, som enligt föräldrabalken gäller för 
vårdnadshavare. Av föräldrabalken framgår i sin tur att rätten till omsorg 
skall tillkomma samtliga barn inom svensk jurisdiktion, vilket det 
ankommer vårdnadshavaren att tillse. Detta till trots har den gode mannen 
inte att tillse den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. 

 
Genom ovanstående görs således en differentiering, inte enbart av 
ställföreträdarfunktionerna utan även av själva begreppet omvårdnad. Detta 
då man i förarbetena till lag (2005:429) om god man för ensamkommande 
barn, särskiljer omvårdnad som helhet, samt daglig omvårdnad, som en del 
därav. Genom att i förarbetena ange att ansvaret för omvårdnaden skall 
omfattas, samtidigt som rätten till daglig omvårdnad utesluts därifrån, 
tummar man på den rättighet som enligt 6:1 FB skall tillkomma alla barn, då 
rätten till omvårdnad torde gälla förutsättningslöst och utan begränsningar. 
Behovet av omvårdnad bör således finnas på en daglig basis, och bör 
därmed inte begränsas vare sig i tid eller omfattning. En begränsning som 
för övrigt inte överensstämmer med föräldrabalkens bestämmelser samt ej 
heller definitionen av begreppet omvårdnad i förarbetena till denna. Vidare 
frångås härmed även ambitionen samt intentionen att uppnå ett heltäckande 
ställföreträdarskap. Detta verkar det dock från lagstiftarens sida saknas 
insikt om, då det av förarbetena blott framgår e contrario att endast 
vårdnadshavarens juridiska ansvar omfattas av godmansuppdraget. Det 
verkar även saknas insikt om effekten av uttalandena i förarbetena, avseende 
begränsningen av rätten till omvårdnad, då korrigeringar eller 
kompletteringar i sådant fall torde ha blivit för handen. 
 
Vidare är att märka att ett selektivt urval verkar ha gjorts utav det ansvar 
som tillkommer en vårdnadshavare enligt föräldrabalkens bestämmelser, 
vilket innebär att det som återstår, och därmed inte omfattas av 
godmanskapet, faller mellan stolarna. Det heltäckande ansvaret föreligger 
följaktligen endast skenbart, då rätten till omvårdnad i realiteten inte täcks 
helt samt endast ett juridiskt ställföreträdarskap för den gode mannen i sin 
roll som vårdnadshavare föreligger. 
 
Enligt kommentaren till föräldrabalken omfattar begreppet omvårdnad såväl 
de materiella som de psykiska behoven. Förarbetena till lag (2005:429) om 
god man för ensamkommande barn ger dock intrycket av att enbart fokusera 
på de ensamkommande barnens materiella behov. Den exemplifiering som 
görs i förarbetena på uppgifter som ej tillkommer den gode mannen, 
avseende den dagliga omvårdnaden, är enbart materiella sådana. Samtidigt 
utgörs exemplifieringen av uppgifter i sin helhet, som tillkommer den gode 
mannen, likaledes enbart av materiella behov. Detta trots att omvårdnaden 
omfattar långt mer än så. Ingenstans diskuteras de psykiska behoven och 
rätten till dessa. De psykiska behoven negligeras därmed helt. Frågan är 
vidare om de psykiska behoven överhuvudtaget kan tillgodoses, om 
ansvaret för omvårdnad inte finns på en daglig basis, och om tanken 
någonsin varit att tillgodose dessa behov. Inte heller tillskrivs denna uppgift 
någon annan; kanske bedöms det inte heller som nödvändigt, då 
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godmanskapet för ensamkommande barn tydligen skall vara att se som ett 
heltäckande ställföreträdarskap.  
 
Resultatet av denna, i mitt tycke, försumlighet, blir att ansvaret för den gode 
mannen i sin roll som vårdnadshavare således blir rent juridiskt; detta då 
varken de psykiska behoven, åtminstone inte i sin helhet, eller de dagliga 
materiella behoven omfattas. Därmed följs inte heller de riktlinjer som 
föräldrabalken uppställt avseende vårdnadshavare, då det ej sker någon 
begränsning av skyldigheten att tillse barnet omvårdnad enligt dessa regler, 
ej heller av rättigheten till densamma, till att omfatta de rent juridiska 
behoven. Såväl de materiella som de psykiska behoven skall således 
innefattas. Varje dag.  
 
Det bör vara en självklarhet att ett barn är beroende av vuxna för sin 
psykiska och fysiska behovstillfredsställelse; vem som skall tillse dessa 
behov i sin helhet verkar däremot tämligen oklart. 
 
Liksom anges i avsnitt 3.1.3. är det kommunen som genom 
överförmyndaren ansvarar för att utse en god man för barn som saknar 
vårdnadshavare. Den gode mannen är att se som en garant för barnets 
rättsliga skydd, på samma sätt som en förälder normalt är det. Kommunen 
har vidare enligt socialtjänstlagen ansvar för att förhindra att barn som vistas 
inom kommunen far illa, varför det ankommer på kommunen att se till att 
barnen får behovet av omvårdnad och skydd tillgodosett.140 De barn som 
står utan någon vuxen med rätt och skyldighet att vårda och skydda dem, 
måste i princip anses fara illa eller riskera att fara illa. Det framgår vidare av 
förarbetena att så är fallet, genom den exemplifiering av utsatta situationer 
ett barn kan befinna sig i. Som exempel nämns då fysisk och psykisk 
försummelse, något som de ensamkommande barnen ofrånkomligen utsätts 
för, samt förordnandet av god man avser att sätta stopp för. Förordnandet är 
således det sätt som man från kommunens sida avser ta det yttersta ansvar 
som enligt lag tillkommer kommunen, samt genom detta uppfylla sin 
skyldighet att vårda och skydda de barn som är i behov av vård och skydd. 
Genom begränsningen av rätten till omvårdnad för ensamkommande barn 
fortsätter de dock att försummas och socialtjänsten som samhällets yttersta 
skyddsnät blir därför verklighetsfrämmande; detta då de grundläggande 
behov som rätteligen bör tillkomma dessa barn ändock inte tillgodoses och 
omsorgen därmed brister. 
 
Med anledning av ovanstående kan även ifrågasättas huruvida den 
skyldighet som barnkonventionen tillskriver staterna, att ge barnet sådan 
omvårdnad som dess välfärd kräver, kan anses uppfylld. Vid denna 
bedömning skall, enligt barnkonventionen, hänsyn tas till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra 
personer som har lagligt ansvar för barnet. De skyldigheter som tillkommer 
den gode mannen enligt nationell rätt skall, förutom förmyndarens ansvar 
för barnet, följa det ansvar som tillkommer vårdnadshavaren enligt 

                                                 
140 Se vidare avsnitt 3.1.5 samt 4.1. 
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föräldrabalkens regler. Tidigare presentation samt analys av rättsläget 
påvisar att detta ej är för handen. En bedömning utifrån denna hänsyn visar 
således på, att den omvårdnad som Sveriges välfärd kräver, inte helt 
tillgodoses och att den aktiva skyldighet som barnkonventionen ålägger 
staterna, för att säkerställa dessa barns välbefinnande, bör ses över.  
 
Vidare bör ifrågasättas om erforderlig expertis, avseende barn och dess 
omvårdnad, innehas av tjänstemän, representanter och andra som kommer i 
kontakt med dessa barn, vilket i enlighet med kommentaren till 
barnkonventionen bör vara fallet. Enligt kommentaren skall denna 
specialistkompetens säkerställa barnets bästa samt dess olika behov. De 
behov som däri nämns är de legala och sociala behoven, men därutöver även 
materiella och psykiska behov. Sistnämnda ger således för handen att även 
de psykiska behoven för dessa barn skall tillses, då en kompetens utan 
praktiskt utövande annars är verkningslös och således även meningslös. Att 
inte tillgodose den dagliga omvårdnaden samt att ignorera de psykiska 
behoven, strider således mot barnkonventionens anda och intentioner. 
 
Även UNHCR´s riktlinjer ansluter sig till uppfattningen att representanten 
för det ensamkommande barnet bör inneha erforderlig kunskap om barns 
behov av omsorg. Denne skall vidare kunna bevaka dess intressen samt 
kunna tillse att dess rättsliga, sociala, medicinska och psykologiska behov 
tillgodoses. Även detta är således en påminnelse om att de nationella 
reglerna på området inte är helt tillfredsställande. Vidare betonar riktlinjerna 
rätten till särskild omvårdnad för asylsökande barn, i synnerhet om de är 
ensamkommande, vilket således torde innebära ett ännu vidare skydd i detta 
hänseende än normalt, på grund av den utsatta situation de befinner sig i. I 
svensk rätt är dock rätten till omvårdnad för dessa barn mer inskränkt än 
normalt, trots ett i allmänhet större behov samt rekommendationer som 
uppmanar till motsatsen. 
 
I såväl kommentaren till barnkonventionen som UNHCR´s riktlinjer och 
Europeiska unionens råds resolution från 1997, anges följaktligen, bland de 
behov som är representantens skyldighet att säkra, de psykologiska 
behoven. I svensk rätt däremot varken diskuteras eller inkluderas dessa 
behov. Tvärtom exkluderas de genom de uttalanden och de preciseringar 
som däri gjorts. 
 
Direktivets tvingande bestämmelser avseende ensamkommande barn, 
ålägger medlemsstaterna att så snabbt som möjligt tillse att dessa barn 
företräds samt vårdas på ett tillfredsställande sätt. Att gå emot de 
regleringar som uppställts, nationellt såväl som internationellt, kan dock 
aldrig vara att anse som tillfredsställande. Att inte ha tillsyn över den 
dagliga omvårdnaden, samt ej heller uppmärksamma de psykiska behoven, 
kan vidare aldrig anses tillfredsställande. Det kan inte heller anses 
tillfredsställande att barn i en oerhört utsatt situation, fullständigt 
utelämnade åt sitt öde, inte tillerkänns en sådan grundläggande rättighet som 
rätten till omvårdnad utgör. Följaktligen företräds och vårdas dessa barn inte 
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på ett tillfredsställande sätt i svensk nationell rätt, varför inte heller 
direktivets tvingande bestämmelser kan anses verkställda. 
 
Principen om barnets bästa är ytterligare ett perspektiv på frågan om rätten 
till omvårdnad. Principen utgör barnkonventionens grundpelare, varför 
erinringar, som ett led i implementeringen av barnkonventionen, har införts 
i bland annat föräldrabalken, socialtjänstlagen och utlänningslagen. 
Regeringen tillsatte även år 1996 en barnrättskommitté, att övervaka och 
klarlägga hur barnkonventionens anda och intentioner kommer till uttryck i 
svensk lagstiftning, vilket året därpå gav upphov till SOU 1997:116. Däri 
uttrycks barnets behov av omvårdnad och skydd, som ett sådant 
grundläggande behov vilket bör ingå i en bedömning av barnets bästa. Detta 
ger för handen att lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, så 
som den enligt förarbetena skall tolkas, inte ser till barnets bästa, då detta 
grundläggande behov inskränks. För att barnets bästa till fullo skall anses 
beaktat, torde förutsättas att de grundläggande behoven i sin helhet 
tillgodoses.  
 
I prop. 1996/97:25 betonas vikten av och de starka skälen för att ta särskild 
hänsyn till barn i asylprocessen, då dessa oftast inte själva har valt att lämna 
sitt land och i mindre grad än vuxna kan överblicka konsekvenserna. Vidare 
uppges att då deras tidsperspektiv skiljer sig från vuxnas, ett år upplevs som 
en oändligt lång tid, eftersom personligheten genomgår stora och dramatiska 
förändringar. Detsamma borde således gälla avseende rätten till omvårdnad 
för de ensamkommande barnen samt den tid dessa barn står utan denna 
rättighet. Inte enbart i själva asylprocessen torde tidsperspektivet och 
tidsuppfattningen skilja sig från en vuxens och inte enbart i denna process 
borde särskild hänsyn tas. Ovanstående talar därmed för oerhörd 
skyndsamhet i dessa ärenden, för att tillförsäkra denna rätt, och då denna rätt 
som helhet, inte en begränsning därav. 
 
I och med att andelen ensamkommande barn är relativt konstant i 
förhållande till det totala antalet asylsökande samt omfattningen av dessa 
förhållandevis begränsad, borde svårigheterna att tillförsäkra dessa barn sina 
rättigheter, tämligen lätt kunna övervinnas. Att inte tillförsäkra dem de 
rättigheter de skall ha, innebär inte endast olikvärdiga villkor barn emellan 
och en därmed diskriminerande rättstillämpning, utan är i och med det även 
en stor förlust för rättssäkerheten. 
 

4.3 Synpunkter de lege ferenda 
Syftet med lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn var att 
tydliggöra och utvidga den gode mannens uppdrag, för att därigenom stärka 
dessa barns ställning. Den gode mannens uppdrag har utvidgats och de 
ensamkommande barnens ställning därigenom stärkts; hur målsättningen att 
tydliggöra godmansuppdraget har uppnåtts kan dock ifrågasättas.  
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I mitt tycke, är oklarheterna i fråga om innehållet i den gode mannens 
uppdrag fortfarande stora. Detta då man inte velat konkretisera uppdragets 
innehåll i lagtexten, varför lagen blir svår att överblicka och lämnar öppet 
för tolkningar. Det man ville komma till rätta med, är därmed ännu för 
handen, och olikheter i rättstillämpningen och oavsedda tolkningar av 
uppdraget, ännu existerande. Detta var även något som man flaggade för 
från ett par remissinstansers sida, vid de anmodade yttrandena över 
delbetänkandet God man för ensamkommande flyktingbarn (SOU 2003:51). 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet samt Linköpings tingsrätt, 
ifrågasatte i sina yttranden huruvida bestämmelsen i 1 §, i den föreslagna 
lagen om god man för ensamkommande barn m.fl.141, var tillräcklig för att 
förhindra oklarheter beträffande innehållet i den gode mannens uppdrag; 
ifrågasättanden som således visat sig vara till fullo berättigade. Regeringen 
ansåg det dock inte föreligga något påtagligt behov av detta slaget, med 
motiveringen, att detta kan leda till motsatsslut och därmed verka 
avhållande på den gode mannen i sitt utövande av uppdraget.142 I motsats 
till regeringen, och i likhet med Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds 
universitet samt Linköpings tingsrätt i sina yttranden över delbetänkandet, 
anser jag att en tydlig formalisering av kriterierna är nödvändig, för att 
komma till rätta med de oklarheter som lagen genererar, avseende 
godmansuppdragets omfattning. Tvetydigheten i förarbetena visar 
ytterligare på behovet av detaljreglering i detta hänseende, för att därmed 
uppnå större förutsebarhet och för att tillse likabehandling i 
rättstillämpningen. Jag anser således ett påtagligt behov föreligga, då 
nuvarande reglering, genom sin vaghet och sina vida tolkningsramar, verkar 
avhållande på godmanskapets utövande.  
 
Juridiska fakultetsstyrelsen föreslog vidare, som en åtgärd för att komma till 
rätta med oklarheter, att en hänvisning till relevanta bestämmelser i 
föräldrabalken kan göras.143 Detta ställer jag mig helt bakom, men anser 
även att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att klarlägga och tydliggöra 
uppdragets innehåll. Det är av största betydelse att precisera uppdragets 
omfattning, i synnerhet dess begränsningar, då lagen ger sken av att vara 
heltäckande samt att den skall omfatta samtliga de riktlinjer som åligger en 
vårdnadshavare att följa. Nödvändiga tydliggöranden och preciseringar, tror 
jag är svårt att till fullo åstadkomma utan kompletteringar av lagtexten samt 
med motsägelsefulla förarbeten.   
 
Jag finner vidare lagen vag och konturlös i sin helhet, bland annat då 
begrepp som ”kan” och ”får” används frekvent i lagtexten. Sådana vaga 
formuleringar lämnar utrymme för ytterligare godtycke och uppställer allt 
för vida tolkningsramar. Lagen möjliggör således för skönsmässiga beslut 
och tolkningar, utan några egentliga riktlinjer för dessa. Även i detta 
hänseende behöver lagen således konkretiseras, vilket till exempel kunde ha 

                                                 
141 Motsvarar i väsentliga delar 2 § i lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. 
142 Prop. 2004/05:136, s. 29 f., Remiss: Delbetänkandet God man för ensamkommande 
flyktingbarn (SOU 2003:51), s. 1.  
143 Remiss: Delbetänkandet God man för ensamkommande flyktingbarn (SOU 2003:51), s. 
1. 
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gjorts genom exemplifieringar och preciseringar av vaga begrepps innebörd 
i förarbetena till denna. Ett annat sätt att komma till rätta med vaga 
formuleringar är att, där det går, konkretisera genom att ersätta med 
begreppet ”skall”. Viss dynamik och flexibilitet bör lagstiftning av dylik 
karaktär ha, dock är inte amöbaliknande konturer något eftersträvansvärt. 
 
Slutligen anser jag, liksom bland annat Juridiska fakultetsstyrelsen vid 
Lunds universitet anger i sitt remissvar, som ett led i en mer konkretiserad 
lagstiftning, att en tidsram bör uppställas inom vilken god man skall 
förordnas.144 Detta för att verkligen säkerställa att dessa barns skyddsbehov 
tillgodoses så snart det är möjligt. En tidsram bör även kunna fastställas för 
när särskilt förordnad vårdnadshavare skall tillsättas. Även detta emotgicks 
dock av regeringen, som ansåg att detta syfte likväl kunde tillgodoses 
genom en allmänt hållen regel.145 Den stora skillnaden är dock, att det vid 
ett stadgande av en bestämd tidsram ges konkreta riktlinjer för vad som är 
godtagbart och inte, avseende den tid ett barn står utan såväl förmyndare 
som vårdnadshavare. I motsats till detta ger den vaga formuleringen så snart 
det är möjligt, återigen utrymme för tolkning och dessutom en möjlighet att 
anpassa tidsaspekten efter faktorer som inte bör spela in vid behandlingen 
av de ensamkommande barnen.  
 
 
 
 
 

                                                 
144 Remiss: Delbetänkandet God man för ensamkommande flyktingbarn (SOU 2003:51), s. 
2. 
145 Prop. 2004/05:136, s. 31 f. 
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