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Summary 

The aim of this thesis is to investigate the social services’ responsibility for 

emergency care orders for children of vulnerable EU-citizens. According to 

6 § LVU, the social services are responsible for emergency care orders of 

children. However, in a recently decided case from the Administrative Court 

of Appeal in Stockholm, this responsibility appears to no longer include emer-

gency care orders of the children of vulnerable EU-citizens. In the judgement 

it was held that Swedish courts, according to the Brussels II regulation and its 

rules of jurisdiction, are not competent to decide in these matters. It is stated 

in the Brussels II regulation that the courts of a Member State shall have ju-

risdiction over a child who is habitually resident in that Member State. Vul-

nerable EU-citizens are not in general considered to have habitual residence 

in Sweden.  

 

This situation is investigated from three principles that the social services are 

obliged to follow. These are the principle of the social services’ outermost 

responsibility for children, the principle of the best interest of the child and 

the principle of the authority’s responsibility according to ECHR to act when 

a child is in danger. These three responsibilities interact to illustrate the dif-

ferent parts of the social services’ duties during situations where a child is in 

danger and needs to be removed from his or her parents' custody. 

 

The principle of the social services’ outermost responsibility for children has 

its ground in regulations in SoL and LVU. The social services’ outermost 

responsibility for the people who reside in the municipality is regulated in 

SoL. It is clear from the regulations in SoL that the social services in the mu-

nicipality of residence have a responsibility for emergency situations that may 

occur. In the case of a child being mistreated at home, the social services may 

have a responsibility to act with forced measures. The principle of the best 

interest of the child stems from The United Nations Convention on the Rights 

of the Child which Sweden has ratified. The ratification of the convention has 

led to changes in SoL and LVU. In both SoL and LVU it is now clear that in 

measures involving children, the best interest of the child is decisive. The 

principle of the authority’s responsibility according to ECHR to act when 

children are at risk of harm means that the social services may have a respon-

sibility to act when they are aware of mistreatment in homes where children 

lives.  Sweden is part of ECHR and the convention is Swedish law. Article 2 

of ECHR states that everyone’s life shall be protected by law and Article 3 of 

ECHR states that no one shall be subjected to torture or to inhuman or de-

grading treatment or punishment. 

 

During the last couple of years Sweden has had a raise in the population of 

vulnerable EU-citizens. Vulnerable EU-citizens are people who live in Swe-

den but do not have a right to reside in the country according to the citizenship 

directive. This has led to new challenges for the Swedish municipalities since 

vulnerable EU-citizens have a limited right to social welfare and only have a 
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right to support from the social services in emergency situations. Emergency 

care orders of children are contained in the concept of emergency situations.  

 

I am of the opinion that a limitation of the social services’ responsibility for 

emergency care orders for children has occurred due to the judgement from 

the Administrative Court of Appeal in Stockholm from April 2016 and the 

Swedish Governments Official Report 2015:71. The judgement, which refers 

to the report, states that Swedish courts are not competent to make a decision 

about emergency care orders for children who have residence in another 

Member State. The question should be tried in the state of residence. The 

conditions to issue an emergency care order for a child who does not have 

residence in Sweden are not fulfilled according to the judgement.  

 

It is part of the social services’ responsibility to work according to the three 

principles that have been described above. In the case that the judgement from 

the Administrative Court of Appeal is followed, the social services are at risk 

to not be able to live up to the role that they have according to these three 

principles. In the report it has been suggested that LVU should be changed to 

make it possible to issue emergency care orders for children of vulnerable 

EU-citizens without infringing the Brussels II regulation. The suggestion 

from the report has still not led to any changes in the law. It is in my opinion 

important that such a change will occur as soon as possible to avoid mistreat-

ment or even death of children due to the fact that the Swedish courts lack 

jurisdiction. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att utreda socialtjänstens ansvar för omedelbara 

omhändertaganden av barn till utsatta EU-medborgare. Socialtjänsten ansva-

rar för omedelbara omhändertaganden av barn med stöd av 6 § lag med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I ett nyligen avgjort rättsfall 

från Kammarrätten i Stockholm förefaller detta ansvar inte längre omfatta 

omedelbara omhändertaganden av utsatta EU-medborgares barn. I domen 

framgår att svensk domstol enligt EU:s Bryssel II-förordning, som reglerar 

domsrätt i vårdnadsmål, inte har behörighet att avgöra denna typ av mål. I 

Bryssel II-förordningen framgår att det är domstolen i den stat där barnet har 

hemvist som är behörig domstol. Utsatta EU-medborgare bedöms i regel inte 

ha så stark anknytning till Sverige att de kan anses ha hemvist i landet. 

 

I uppsatsen utreds denna situation utifrån tre principer som socialtjänsten är 

skyldig att beakta. Dessa är principen om socialtjänstens yttersta ansvar för 

barn, principen om barnets bästa samt principen om myndigheternas skyldig-

het enligt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) 

att agera när ett barn riskerar att fara illa. Dessa tre principer samspelar för att 

belysa de olika delarna av socialtjänstens ansvar vid situationer när ett barn 

far illa och behöver omhändertas. 

 

Principen om socialtjänstens yttersta ansvar för barn har sin grund i bestäm-

melser i socialtjänstlagen (SoL) och LVU. I SoL regleras socialtjänstens yt-

tersta ansvar för de som vistas i kommunen. Det framgår att socialtjänsten i 

vistelsekommunen alltid har ett ansvar för akuta situationer som kan upp-

komma. I de fall ett barn far illa i hemmet kan socialtjänsten behöva ingripa 

med tvångsåtgärder med stöd av LVU. Principen om barnets bästa kommer 

ursprungligen från FN:s  konvention om barnets rättigheter (barnkonvent-

ionen) som Sverige har ratificerat. Anslutningen till barnkonventionen har lett 

till ändringar i såväl SoL som LVU. I de båda lagarna framgår numera att 

barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder som rör barn. Principen om 

myndigheternas skyldighet att agera när barn far illa har sin grund i EKMR 

och innebär att socialtjänsten kan ha en skyldighet att agera om den känner 

till missförhållanden i hemmet för barn. Sverige är skyldiga att följa EKMR 

som gäller som svensk lag. Artikel 2 EKMR stadgar att allas rätt till liv ska 

skyddas genom lag och artikel 3 EKMR stadgar att ingen får utsättas för tortyr 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

 

Under de senaste åren har allt fler utsatta EU-medborgare kommit till Sverige. 

Utsatta EU-medborgare är personer som vistas i Sverige utan att ha uppe-

hållsrätt i landet. Detta har lett till nya utmaningar för de svenska kommu-

nerna eftersom utsatta EU-medborgare endast har en begränsad rätt till väl-

färd i Sverige och i regel enbart har rätt till hjälp vid akuta situationer. I be-

greppet akuta situationer innefattas omedelbara omhändertagande av barn 

som far illa.  
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Till följd av dels den kammarrättsdom som meddelades i april 2016, dels ett 

av regeringen utfärdat betänkande, SOU 2015:71, anser jag att socialtjänstens 

ansvar för omhändertaganden av barn kraftigt har begränsats. Domen, som 

hänvisar till betänkandet, slår fast att svensk domstol inte är behörig att be-

sluta om vård enligt LVU för barn som har hemvist i en annan medlemsstat. 

Frågan ska istället prövas i hemviststaten. Enligt domen föreligger alltså inte 

förutsättningar för att besluta om ett omedelbart omhändertagande för ett barn 

som inte har hemvist i Sverige. 

 

Det ingår i socialtjänstens ansvar att verka utifrån de tre principer som har 

beskrivits ovan. I de fall kammarrättens avgörande efterföljs riskerar social-

tjänsten att inte kunna leva upp till sitt ansvar utifrån dessa tre principer. I 

betänkandet SOU 2015:71 har det lämnats som förslag att LVU ska ändras 

för att möjliggöra omedelbara omhändertaganden av utsatta EU-medborgares 

barn som inte strider mot Bryssel II-förordningen. Utredningens förslag har 

ännu inte lett till någon lagändring. Det är enligt mig av största vikt att en 

sådan lagändring sker så snart som möjligt för att undvika att barn far illa, och 

i värsta fall dör, till följd av svensk domstols bristande domsrätt.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Förord 

Med denna uppsats avslutar jag fyra och ett halvt års studier i Lund. Denna 

tid har trots slitsamma perioder varit alldeles fantastisk. Jag vill tacka alla fina 

människor som jag har träffat här: mina klasskompisar, min praktikplats, 

mina olika roomies och mina underbara vänner. Alla ni har gjort min tid så 

mycket bättre! Jag vill även särskilt tacka min familj som alltid peppar mig 

och får stå ut med mitt klagande när jag är stressad.  

 

Ett stort tack till min handledare Titti Mattsson som har stöttat och kommit 

med goda råd under hela processen.  

 

Lund, den 4 januari 2017 

Nina Arvidsson  
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Förkortningar 

Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets  

rättigheter 
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erkännande och verkställighet av domar i äkten-

skapsmål och mål om föräldraansvar samt om upp-

hävande av förordning (EG) nr 1347/2000 

 

EKMR  Europeiska konventionen om de mänskliga  

rättigheterna 

 

EU  Europeiska unionen 

 

Europadomstolen Europeiska domstolen om de mänskliga  

rättigheterna 

 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  

 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

 

JO  Justitieombudsmannen  

 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga  

 

Prop. Proposition 

 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

 

Rörlighetsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmed-
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röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 

territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 

1612/68 och om upphävande av direktiven 

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 

90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG 

 

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

 

SOU  Statens offentliga utredningar  

 

Utlänningslagen Utlänningslag (2005:716)  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Socialtjänsten ansvarar för omedelbara omhändertaganden av barn med stöd 

av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Efter ett rättsfall 

från april 2016 från Kammarrätten i Stockholm1 förefaller detta ansvar inte 

längre omfatta omedelbara omhändertaganden av utsatta EU-medborgares 

barn eftersom domstolen menade att sådana omhändertaganden strider mot 

Bryssel II-förordningens regler om domsrätt. Utsatta EU-medborgare är per-

soner som stannat kvar i Sverige längre än de tre månader som de har rätt till 

enligt regler i rörlighetsdirektivet.  

 

Under förutsättning att kammarrättens avgörande efterföljs kan det leda till 

allvarliga konsekvenser för barn till utsatta EU-medborgare. Barn är sårbara 

individer och LVU är en skyddslagstiftning som ska kunna användas när barn 

riskerar att fara illa. I sin verksamhet är socialtjänsten skyldig att verka efter 

vissa principer. Tre av dessa principer är principen om socialtjänstens yttersta 

ansvar för barn, principen om barnets bästa och principen om myndigheters 

skyldighet enligt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 

(EKMR) att agera när barn far illa. Det kan ifrågasättas om dessa principer 

beaktas i det nya rättsläge som kammarrättsdomen kan ge upphov till.  

 

Principen om socialtjänstens yttersta ansvar för barn är en stark princip i 

svensk rätt. Den innebär att kommunen ansvarar för socialtjänsten inom sitt 

område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp 

som de behöver. Omedelbara omhändertaganden av barn med stöd av LVU 

ingår i socialtjänstens yttersta ansvar för barn och ett omedelbart omhänder-

tagande måste anses vara en akut situation. I enlighet med principen om bar-

nets bästa har Sverige vissa specifika skyldigheter gentemot barn. Sverige har 

exempelvis ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-             

konventionen) vilket innebär att Sverige har en folkrättslig förpliktelse att 

leva upp till konventionens bestämmelser. I barnkonventionen, och även i 

SoL och LVU, finns principen om barnets bästa som innebär att barnets bästa 

alltid ska beaktas vid beslutsfattande som berör barn. Principen om myndig-

heternas skyldighet enligt EKMR att agera i situationer där barn riskerar att 

fara illa innebär att socialtjänsten i vissa fall kan ha en skyldighet att agera 

om ett barn far illa. EKMR gäller som svensk lag och innefattar bland annat 

en skyldighet att skydda rätten till liv och ett förbud mot tortyr och omänsklig 

eller förnedrande behandling. I EKMR föreskrivs vidare en skyldighet för 

konventionsstaterna att upprätthålla konventionens rättigheter för alla som 

vistas inom deras jurisdiktion och gäller alltså även utsatta EU-medborgare. 

Domar från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Euro-

padomstolen) visar att staten genom myndigheterna har en skyldighet att 

agera exempelvis i de fall där barn far illa.  

                                                 
1 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16.  
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Från kammarrättsdomen kan det utläsas att socialtjänstens ansvar för utsatta 

EU-medborgares barn utifrån de tre principerna nu kan ifrågasättas. I domen 

slås fast att socialtjänsten, på grund av forumregler i Bryssel II-förordningen, 

inte har rätt att med stöd av LVU omedelbart omhänderta barn till utsatta EU-

medborgare som inte har hemvist i Sverige. Detta eftersom det enligt Bryssel 

II-förordningen framgår att frågan ska prövas i hemviststaten och svensk 

domstol är då inte behörig. Det finns en undantagsregel i Bryssel II-förord-

ningen som medger att omedelbara omhändertaganden trots allt får genomfö-

ras men kammarrätten ansåg att den inte var tillämplig i detta fall. Eftersom 

Bryssel II-förordningen tillhör EU-rätten har den företräde framför svensk 

rätt i linje med principen om EU-rättens företräde.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beviljade inte prövningstillstånd i målet 

vilket medför att kammarrättens dom står fast och att den därmed måste anses 

ha ett visst praxisvärde. Att HFD valde att inte överpröva domen innebär 

emellertid inte att domstolen nödvändigtvis ansåg att domslutet var korrekt. 

Det är snarare ovanligt att HFD tar upp mål till prövning när det föreslagits 

ändringar i lagen som låg till grund för domen. I betänkandet som kammar-

rätten hänvisade till i sin dom föreslås att LVU ska ändras för att stämma 

överens med Bryssel II-förordningen. De föreslagna lagändringarna har emel-

lertid ännu inte lett till någon ändring i lagen.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda socialtjänstens ansvar i förhållande till 

omhändertaganden av barn till utsatta EU-medborgare, samt att problemati-

sera situationen som uppstår till följd av kammarrättens tolkning av Bryssel 

II-förordningen. Avsikten är att undersöka hur det nuvarande rättsläget för-

håller sig till tre principer: principen om socialtjänstens yttersta ansvar för 

barn, principen om barnets bästa samt principen om myndigheternas skyldig-

het enligt EKMR att agera i situationer där barn riskerar att fara illa. Dessa 

tre principer är inte avsedda att stå emot varandra, utan samspelar snarare för 

att belysa socialtjänstens ansvar i situationer när ett barn far illa. Trots att de 

i vissa delar tangerar varandra anser jag att denna uppdelning speglar ansvaret 

tydligast. För att syftet ska kunna utredas kommer följande frågeställningar 

besvaras: 

 

1. Vad innebär principen om socialtjänstens yttersta ansvar för barn? 

2. Hur förhåller sig socialtjänstens ansvar till barnkonventionen och främst 

principen om barnets bästa?  

3. I vilken utsträckning uppställer EKMR krav på myndigheter att agera när 

ett barn riskerar att fara illa.  

4. Har socialtjänstens ansvar ändrats i förhållande till omhändertagande av 

utsatta EU-medborgares barn?  
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1  §, 

2 a kap. 1 § och 2 a kap. 2 § SoL. Dessa paragrafer stadgar att kommunen har 

det yttersta ansvaret för socialtjänsten inom dess område samt slår fast att 

vistelsekommunen alltid ansvarar för akuta situationer. SoL innehåller även 

bestämmelser om bosättningskommunens ansvar i 2 a kap. 3 § SoL. Bosätt-

ningskommun är den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt. Om 

stadigvarande bosättning saknas är bosättningskommunen den kommun där 

den enskilde har starkast anknytning. Ofta är vistelsekommun och bosätt-

ningskommun samma kommun.2 Jag har valt att i denna uppsats inte behandla 

reglerna om bosättningskommunens ansvar eftersom utsatta EU-medborgare 

i de allra flesta fall inte har något som räknas som stadigvarande bostad och 

bosättningskommunen torde då vara vistelsekommunen i vilket fall som helst. 

Uppsatsen avgränsas vidare till att inte behandla socialtjänstens yttersta an-

svar för invånare i kommunen i alla avseenden. Det yttersta ansvaret under-

söks med ett klart fokus på ansvaret i förhållande till omedelbara omhänder-

taganden av barn.  

 

Uppsatsen kommer att fokusera i huvudsak på svensk rätt för att utreda just 

socialtjänstens ansvar för individer som vistas inom dess områden. I delar där 

det har varit relevant har jag också valt att beröra inverkan från barnkonvent-

ionen. Jag har också försökt utreda vad vi kan ha för skyldigheter gentemot 

EKMR, som gäller som svensk lag. I och med att uppsatsen inte har som ut-

gångspunkt att undersöka detta ur en EU-rättslig aspekt har jag i stor utsträck-

ning avgränsat bort analyser av EU-rättsliga regler. I vissa delar har det emel-

lertid varit oundvikligt att inte kort beröra det EU-rättsliga regelverket. Då 

den EU-rättsliga regleringen avseende uppehållsrätt är mycket omfattande så 

begränsas detta avsnitt till att omfatta de mest grundläggande aspekterna av 

uppehållsrätten. Jag kommer inte heller att diskutera hemvistbegreppet som 

framgår av Bryssel II-förordningen då detta faller utanför uppsatsen syfte. I 

och med avgränsningen har jag valt att inte diskutera artikel 24 i EU-stadgan. 

Av artikel 3 i EU-fördraget framgår att ett av EU:s mål är att främja skyddet 

av barns rättigheter. Syftet med stadgan är att skydda människors grundläg-

gande rättigheter mot de åtgärder som vidtas av EU:s medlemsstater och dess 

institutioner vid tillämpning av EU-rätten. Artikel 24 i EU-stadgan behandlar 

barnets rättigheter och anger att barn har rätt till det skydd och den omvårdnad 

som behövs för deras välfärd. Stadgan anger också att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas 

av offentliga myndigheter eller privata institutioner3.  

 

Barnkonventionen behandlas i uppsatsen ur ett nationellt perspektiv och fo-

kus läggs på dess påverkan på svensk rätt. Av detta följer att någon heltäck-

ande genomgång av barnkonventionen och dess artiklar inte kommer ges i 

uppsatsen. Inte heller någon heltäckande bedömning av Europadomstolens 

praxis kommer att göras. Istället har ett fåtal rättsfall från Europadomstolen 

                                                 
2 Lundgren m.fl. s. 39.  
3 SOU 2016:19, s. 354-355.  
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valts ut, vilka enligt mig på ett tydligt sätt speglar vilka skyldigheter som ålig-

ger Sverige enligt EKMR.  

 

Uppsatsen kommer slutligen inte närmare behandla tyngden av olika rättskäl-

lor samt deras inbördes förhållanden. Vidare bör påpekas att uppsatsen inte 

syftar till att utpeka Kammarrätten i Stockholms dom som rätt eller fel utan 

endast till att visa på den problematik som uppstår när Sverige å ena sidan 

uppfyller sina skyldigheter enligt Bryssel II-förordningen men samtidigt å 

andra sidan riskerar att bryta mot andra principer och konventioner.   

1.4 Metod och material 

För att besvara de inledningsvis ställda frågeställningarna har en rättsdogma-

tisk metod använts. I en rättsdogmatisk metod söker man svaren i lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och den rättsdogmatiska litteraturen.4  För att fast-

ställa rättsläget har jag också använt mig av råd och rapporter från Socialsty-

relsen. I den del av uppsatsen som inte har som syfte att fastställa gällande 

rätt, utan där jag istället anser att en ändring av rättsläget har skett, undersöker 

jag mer spekulativt vad ändringen av rättsläget innebär. Uppsatsen har där-

med också ett vidare rättsvetenskapligt syfte eftersom den inte enbart syftar 

till att fastställa gällande rätt utan också till att peka på argument för och emot 

olika lösningar samt effekter av olika lösningar. Den rättspolitiska argumen-

tationen kan föras med objektiva argument som exempelvis en diskussion om 

hur ett lagrum borde ändras för att bättre tillgodose ett ändamål. Den kan 

också sätta i fråga lagstiftningens utgångspunkter och grundläggande drag 

och konsekvenser.5  

 

I uppsatsen kommer nationell rätt att undersökas. Av den nationella rätten är 

det SoL och LVU som är relevant lagstiftning. Jag använder mig också av 

förarbeten samt relevant praxis. Av vikt uppsatsen är även barnkonventionen 

och dess inverkan på svensk rätt. Jag behandlar enstaka domar från Europa-

domstolen och har valt ut två stycken som jag gått igenom mer detaljerat ef-

tersom jag anser att de är särskilt relevanta för mitt ämne. Anledningen till att 

jag valde just de två domarna var för att jag anser att de på ett tydligt sätt visar 

vilket ansvar myndigheterna har att agera när barn eller någon i en utsatt si-

tuation riskerar att fara illa eller faktiskt far illa. Målet som rör rätten till liv i 

artikel 2 EKMR, V.C mot Rumänien, rör inte i strikt mening ett barn, eftersom 

personen hade fyllt 18 år.  Jag anser emellertid att V.C, på grund av sin spe-

ciellt utsatta ställning och sin allvarliga funktionsnedsättning kan jämställas 

med ett barn. Någon i en sådan utsatt situation befinner sig således i jämbör-

dig situation med ett barn och V.C hade samma behov av myndigheternas 

skydd som ett barn skulle ha haft eftersom han inte kunde ta hand om sig 

själv. 

                                                 
4 Kleineman, s. 21.  
5 Sandgren, s. 61.  
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1.5 Forskningsläge 

Flertalet förarbeten som jag har gått igenom har noggrant beskrivit social-

tjänstens yttersta ansvar och vistelsekommunen ansvar för akuta situationer. 

Det har varit svårare att hitta information om mitt specifika ämnen, alltså det 

ansvar som socialtjänsten har för omedelbara omhändertaganden av utsatta 

EU-medborgares barn. Detta ämne har berörts i Socialstyrelsens egna rappor-

ter och i några betänkanden.  Jag har inte hittat något material som klargör 

socialtjänsten ansvar för omhändertaganden av utsatta EU-medborgares barn 

efter den aktuella domen.  

 

1.6 Terminologi 

Jag har i uppsatsen valt att använda begreppet ”utsatta EU-medborgare”. 

Detta begrepp används också i SOU 2016:6, framtid sökes, som är en slutre-

dovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare. Ut-

satta EU-medborgare är personer som är medborgare i ett EU-land och inte 

har uppehållsrätt i Sverige. Tillgången till välfärd i Sverige är begränsad för 

personer utan uppehållsrätt6. Att vistas i ett land där man har begränsade rät-

tigheter till välfärd är en utsatt situation och jag tycker därför att termen ut-

satta EU-medborgare lämpar sig väl.  

 

1.7 Dispostion 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som är uppdelat i tre delkapitel i vilka de 

principer jag valt att undersöka systematiskt gås igenom. Det första delka-

pitlet behandlar principen om socialtjänstens yttersta ansvar för barn. I den 

delen kommer relevanta paragrafer i SoL samt LVU gås igenom för att klar-

lägga socialtjänstens yttersta ansvar dels med avseende på vistelsekommu-

nens akuta ansvar, dels med avseende på hur socialtjänsten ska gå tillväga vid 

omhändertaganden enligt LVU. 

 

I det andra delkapitlet undersöker jag principen om barnets bästa. Jag går ige-

nom Sveriges skyldigheter enligt barnkonventionen samt de bestämmelser 

om barnets bästa som finns i SoL och LVU. I kapitlet undersöker jag vidare 

vad principen om barnets bästa innebär och vad ett barnrättsperspektiv är.  

 

I det tredje delkapitel undersöker jag principen om myndigheternas skyldig-

het enligt EKMR att agera när barn riskerar att fara illa. Jag undersöker vad 

artikel 2 EKMR, rätten till liv, och artikel 3 EKMR, förbudet mot tortyr, inne-

bär. Två olika mål från Europadomstolen berörs även närmare för att under-

söka vilka krav konventionen uppställer på svenska myndigheter i förhållande 

till att agera när ett barn riskerar att fara illa.  

 

                                                 
6 SOU 2016:6, s. 7.  
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I uppsatsens tredje kapitel utreder jag socialtjänstens ansvar för utsatta under-

åriga EU-medborgare. För att som EU-medborgare få vistas i Sverige krävs 

uppehållsrätt. Utsatta EU-medborgare som stannar kvar i Sverige utan uppe-

hållsrätt har enbart rätt till bistånd för akuta situationer. I kapitlet undersöks 

hur den rättsliga regleringen kring uppehållsrätten ser ut, hur social-tjänstens 

ansvar för denna grupp ser ut och vad som ingår i socialtjänstens ansvar för 

omhändertagande av barn till utsatta EU-medborgare.  

 

I uppsatsens fjärde kapitel behandlas de begräsningar som jag anser har upp-

kommit i socialtjänstens ansvar för omedelbara omhändertaganden av barn. 

Begränsningarna följer av de synsätt som förts fram i SOU 2015:71 och från 

en dom från Kammarrätten i Stockholm, där det anges att barn till utsatta EU-

medborgare inte kan omedelbart omhändertas om de inte har hemvist i Sve-

rige eftersom sådana omhändertaganden strider mot Bryssel II-förordningens 

regler om domsrätt.   

 

I det femte och sista kapitlet avslutar jag med en analys. I analysen diskuteras 

uppsatsen syfte och frågeställningar.  
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2 Socialtjänstens ansvar för 
barn utifrån tre principer 

2.1  Principen om socialtjänstens yttersta 
ansvar för barn 

I följande delkapitel utreds socialtjänstens yttersta ansvar för barn. I denna 

del avser jag att först utreda hur principen om socialtjänstens yttersta ansvar 

historiskt har sett ut och vad som motiverat detta ansvar. Därefter undersöks 

de speciella skyddsregler som finns för barn. Syftet är att utreda hur social-

tjänsten, i och med sitt yttersta ansvar, ska agera när ett barn far illa.  

 

2.1.1 Inledning  

Vår nuvarande socialtjänstlag, SoL, trädde i kraft år 2002. SoL beskrivs ofta 

som ett yttersta skyddsnät i det socialpolitiska trygghetssystemet. Det är en 

målinriktad ramlag som anses ge större frihet i tillämpningen än mer konkret 

lagstiftning. SoL har ändrats många gånger och flertalet av ändringarna har 

grundats i ett syfte att stärka stödet och skyddet för barn som far illa.7  

 

SoL är en välfärdslag. I lagens portalparagraf, 1 kap 1 §, definieras social-

tjänstens övergripande mål.8  Paragrafen stadgar att samhällets socialtjänst på 

demokratins och solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i sam-

hällslivet. Bestämmelsen slår fast att socialtjänstens verksamhet ska bygga på 

respekt för människors självbestämmande och integritet. Inom dessa ramar 

har kommunerna en frihet att anpassa sina insatser efter varierande behov och 

önskemål.9 

 

I SoL regleras principen om socialtjänstens yttersta ansvar vilket är en långt-

gående och viktig princip som innebär att kommunen har ansvaret för att den 

enskilde får det stöd och den hjälp vederbörande behöver.10  För att läsaren 

ska få en helhetsförståelse för dagens regler är de viktigt att veta hur den ur-

sprungliga regleringen var uppbyggd och hur reglerna motiverades.  

 

                                                 
7 Hollander, s. 113.  
8 Prop. 2000/01:80, s. 82.  
9 Lundgren m.fl. s. 21. 
10 Hollander, s. 117. 
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2.1.2 En kortfattad historisk tillbakablick  

Bestämmelserna i SoL om vistelsekommunens ansvar är ett resultat av en hi-

storisk utveckling som började under 1800-talets industrialisering och urba-

nisering. Utvecklingen ledde till att hemsocknens ansvar för personer som 

under 1900-talet flyttade till en annan kommun successivt minskade. Enligt 

fattigvårdslagen från år 1918 hade hemortskommunen kvar ansvaret för obli-

gatorisk fattigvård medan vistelsekommunen hade ansvar för den frivilliga 

fattigvården.11  

 

I socialhjälpslagen från år 1956 utvidgades vistelsekommunens ansvar till att 

gälla alla som vistades i kommunen. Skälen angavs vara att socialvården 

skulle inrymma en hjälpform som garanterade att hjälp skulle kunna fås ome-

delbart oberoende av vilken kommun den hjälpsökande befann sig i.12 Rätten 

till bistånd för den enskilde var emellertid fortfarande begränsad till vissa om-

råden. Socialhjälpslagen stadgade att vistelsekommunen kunde få viss ersätt-

ning av den kommun där personen var hemmavarande från.13 Denna inter-

kommunala ersättning har en lång tradition i svensk socialvård och var från 

början tänkt att skydda kommunerna från att behöva stå för kostnader för 

vård- och socialhjälp för andra invånare än de som tillhörde kommunen. Ge-

nom socialtjänstlagen, som trädde i kraft år 1982, ersattes de tidigare vård-

lagarna av en gemensam lag. I denna nya socialtjänstlag togs det tidigare sy-

stemet med interkommunala ersättningar bort. Även i denna lag fick vistelse-

kommunen ansvar för att den enskilde fick hjälp. Kommunens ansvar ut-

sträcktes här till ett yttersta ansvar för alla som vistades i kommunen.14 Denna 

lag innebar ett nytt sätt att se på människor som behövde hjälp av samhället 

och hade en tro på människans egen förmåga att bestämma över sin tillvaro. 

Innan hade socialtjänsten varit ett överordnat och kontrollerande organ i för-

hållande till den enskilde men skulle nu istället vara ett serviceinriktat och 

hjälpande organ.15 

 

I förarbetena till 1982 års socialtjänstlag angavs att det bland remissinstan-

serna funnits en allmän uppfattning om att kommunen borde ha det yttersta 

ansvaret för att de som vistades i kommunen fick den hjälp och det stöd som 

de hade behov av. Det konstaterades att principen om kommunens yttersta 

ansvar var en viktig förutsättning för att den enskildes trygghet, både den eko-

nomiska och den personliga, skulle kunna garanteras av samhället.16 I special-

motiveringen till bestämmelsen om det yttersta ansvaret angavs att med det 

yttersta ansvaret följde en skyldighet för kommunen att i samverkan med 

andra samhällsorgan medverka till att den enskilde fick det stöd och den hjälp 

vederbörande behövde. Med kommunens ansvar följde också en skyldighet 

att tillfälligt ge den enskilde den vård vederbörande behövde i väntan på att 

ansvarig huvudman vidtog behövliga insatser. Det var kommunen där den 

                                                 
11 SOU 1986:19, s. 40-41. 
12 SOU 1950:11, s, 214. 
13 SOU 1986:19, s. 40.  
14 SOU 2009:38, s. 55-56.   
15 Lundgren m.fl. s. 19.  
16 Prop. 1979/80: 1 del A, s. 143-144. 
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enskilde vistades som skulle bidra med stödet och hjälpen. Även om avsikten 

inte var att kommunen skulle ta över ansvaret av någon annan kunde det emel-

lertid uppkomma situationer där kommunen under en begränsad tid hade an-

svaret för att den enskilde fick nödvändig hjälp i väntan på att en annan hu-

vudman skulle ingripa. Åtgärderna som skulle vidtas av socialtjänsten skulle 

då vara temporära och hjälpen skulle ges med de tillgängliga resurser som 

fanns inom socialtjänsten. Det skulle inte leda till att socialtjänsten skulle be-

höva upprätta behandlingsresurser för att tillgodose behov som föll inom en 

annan huvudmans verksamhetsområde. Vid osäkerhet kring vilken huvud-

man som skulle ta hand om vården följde av bestämmelsen ett ansvar för 

kommunen tills frågan hade lösts kring vem som var den ansvarige.17   

 

1982 års socialtjänstlag ersattes med dagens socialtjänstlag, SoL, år 2002.18 I 

förarbetena angavs att de grundläggande målsättningarna som slagits fast i 

socialtjänstreformen från 1980 fortfarande skulle gälla. Dessa målsättningar 

innebar exempelvis att socialtjänsten skulle präglas av frivillighet, självbe-

stämmande, kontinuitet och flexibilitet. Regeringen anförde emellertid att det 

var av vikt att begreppen konkretiserades och manifesterades i det vardagliga 

arbetet så att de inte förlorade sin mening.19  

 

2.1.3 Praxis 

Det finns en bred praxisbildning med mål som rör kommunens yttersta an-

svar. Jag har valt ut några avgöranden som jag anser på ett tydligt sett visar 

vistelsekommunens ansvar.  

 

I RÅ 84 2:33 behandlades socialtjänstens och vistelsekommunens ansvar för 

bistånd vid sommarvistelse utanför bosättningskommunen. En kvinna stadig-

varande bosatt i en kommun ansökte i en annan kommun om tillfällig färd-

tjänst i samband med semestervistelse. Båda kommunerna anförde att den 

andra kommunen hade ansvaret för hjälpen. HFD uttalade att den hjälpsö-

kande på grund av sitt hälsotillstånd utan tvekan var i behov av hemtjänst. 

Behovet var konstant och inte beroende på var hon vistades. När hon befann 

sig på semester i en annan kommun var det därför vistelsekommunens ansvar 

att se till så att hon fick biståndet hon behövde.20   

 

I RÅ 84 2:95 behandlades vistelsekommunens ansvar för vård av alkohol-

missbrukare på behandlingshem. En man med alkoholproblem hade genom 

hemkommunen vårdats på behandlingshem. Han vistades sedan i en annan 

kommun där han ville ha vård på behandlingshem på grund av akuta alkohol-

problem. Han erbjöds istället bistånd i form av hemresa. HFD anförde att en-

ligt socialtjänstlagen ansvarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt om-

råde. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i 

                                                 
17 Prop 1979/80: 1 del A, s. 523-524.  
18 Prop. 2000/01:80, s. 80.  
19 Prop. 200/01:80, s. 81. 
20 RÅ 84 2:33. 
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kommunen får stödet och hjälpen de behöver. När individen i vistelsekom-

munen framställer anspråk på bistånd är det vistelsekommunen som ska 

lämna bistånd. Att vårdbehovet hade kunnat tillgodoses genom hemkommu-

nen befriar inte vistelsekommunen från skyldigheten att tillgodose bistånds-

behovet så länge personen vistas där.21  

 

I RÅ 84 2:63 behandlades frågan om ansvarig huvudman. Målet rörde en man 

som vårdades vid en psykiatrisk klinik. Vid utskrivningen rekommenderades 

han av läkare att fortsätta med psykoterapi. Han ansökte om socialbidrag för 

att bekosta terapin och ansökan avslogs med motiveringen att ansvaret åvilade 

en annan huvudman. HFD anförde att det framgår av socialtjänstlagen att 

oklarheter gällande ansvarsfördelning inte får leda till att en individ går miste 

om nödvändig behandling.22 

 

I dessa rättsfall från HFD kan utläsas att vistelsekommunen har ett förhållan-

devis långtgående ansvar att tillgodose biståndsbehov för personer som vistas 

i kommunen. Detta visas bland annat av att vistelsekommunen inte kunde 

undgå biståndsansvar enbart på grund av att behovet hade kunnat tillgodoses 

i hemkommunen. Av HFD:s praxis framgår också att oklarheter gällande an-

svarsfördelningen inte får gå ut över individen.    

 

2.1.4 Det yttersta ansvaret idag 

2.1.4.1 Kommunens yttersta ansvar enligt gällande 
reglering i SoL 

Sedan den första maj 2011 gäller nya bestämmelser i SoL om vilken kommun 

som ansvarar för stöd och hjälp. Ett nytt kapitel, 2 a, om ansvarsfördelningen 

mellan kommunerna i fråga om stöd och hjälp, infördes.23  

 

I andra kapitlet SoL regleras kommunens ansvar. I 2 kap. 1 § första stycket 

SoL stadgas att kommunen ansvarar för socialtjänsten inom sitt område, och 

har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 

behöver. Det innebär ingen inskränkning i ansvaret som åvilar andra huvud-

män. I paragrafens andra stycke stadgas att bestämmelser om ansvarsfördel-

ning mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt SoL finns i kapitel 2 

a.  

 

I kapitel 2 a regleras ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd 

och hjälp. I 2 a kap. 1 § SoL anges att den kommun där den enskilde vistas 

ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § om inte annat följer av 3-5 §§. I 

denna paragraf framgår att det är vistelsekommunen som ansvarar för stöd 

och hjälp. Med stöd och hjälp avses allt som ingår i kommunens yttersta an-

svar.24 

                                                 
21 RÅ 84 2:95. 
22 RÅ 84 2:63.  
23 Lundgren m.fl. s. 23-24.  
24 Lundgren m.fl. s. 38.  
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I 2 a kap. 2 § SoL anges att om det står klart att en annan kommun än vistelse-

kommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens 

ansvar begränsat till akuta situationer.  

 

2.1.4.2 Kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § 
SoL 

I 2 kap. 1 § SoL fastslås principen om kommunens yttersta ansvar. Detta an-

svar avser inte att ändra ansvaret som åligger huvudmän för andra vårdområ-

den. Det yttersta ansvaret innebär dock en skyldighet för kommunen att vidta 

åtgärder i väntan på att andra huvudmän ger den enskilde den vård vederbö-

rande behöver. Begreppet yttersta ansvaret har utvecklats i Socialstyrelsens 

allmänna råd 1992:4 socialbidrag och är fortfarande av intresse.25 Där anges 

bland annat att principen om kommunens yttersta ansvar är en av hörnste-

narna i SoL. Genom den principen ges ansvaret för att den enskilde får stödet 

och hjälpen som vederbörande behöver till ett samhällsorgan, nämligen kom-

munen. Även om ansvaret inte ska innebära någon inskränkning i ansvaret 

som åligger andra huvudmän kan det emellertid uppstå situationer när kom-

munen under en begränsad tid får stå för nödvändig hjälp i väntan på att en 

annan huvudman ska ingripa. Det kan röra sig om exempelvis socialbidrag 

för försörjning eller kostnader för vård och behandling eller någon annan in-

sats som egentligen ska utföras av en annan huvudman. Det yttersta ansvaret 

ska emellertid inte leda till att socialtjänsten behöver skaffa egna behandlings-

resurser för sådana behov som faller inom en annan huvudmans område. När 

det råder osäkerhet kring vem det är som är huvudman har kommunen ansva-

ret för att den enskilde får stödet och hjälpen vederbörande behöver tills frå-

gan om vem som är huvudman har lösts. I de fall huvudmännen inte är över-

ens om kostnadsansvaret får det inte under några omständigheter drabba den 

enskilde. Kommunen måste då stå för betalningen.26  

 

I regel är det inte svårt att avgöra om ett vårdbehov ska tillgodoses av lands-

tingskommunen enligt HSL, av kommunal primärvård eller av den kommu-

nala socialtjänsten.27 I de fall den som är intagen för sjukvård under vårdtiden 

också har ett behov av någon social tjänst som exempelvis hemtjänst, behöver 

inga gränsdragningsproblem uppkomma eftersom socialnämnden då har ett 

klart ansvar. Det följer även klart av ansvaret att socialnämnden ska ta hand 

om den sociala rehabilitering som eventuellt behövs efter att exempelvis al-

koholmissbrukares omedelbara behov av sjukvård har tillgodosetts. Det finns 

inga detaljerade regler för ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården i SoL. Tveksamheter som kan uppkomma får lösas ge-

nom överenskommelser mellan huvudmännen.28 

 

 

                                                 
25 Lundgren m.fl. s. 23-24. 
26 Socialstyrelsen 1992:4, s. 27.   
27 Lundgren m.fl. s. 25.  
28 Lundgren m.fl. s. 25.  
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2.1.4.3 Vistelsekommunens ansvar enligt 2 a kap. 1 
och 2 §§ SoL 

År 2008 beslutade regeringen att utse en särskild utredare för att undersöka 

vistelsebegreppet i SoL i vissa situationer.29 Syftet var att tydliggöra ansvars-

fördelningen mellan kommuner i exempelvis situationer där enskilda perso-

ner vistades i en annan kommun än deras hemkommun. Utredningen analy-

serade hur samhällsutvecklingen påverkade kommunernas ansvar för de som 

vistades i kommunen och gjorde en översyn av bestämmelserna i SoL gäl-

lande vistelsebegreppet och ansvarsfördelningen mellan kommunerna.30  

 

Enligt utredningen behövde vistelsebegreppet i SoL förtydligas. Detta efter-

som det skilde sig åt mellan kommunerna och det rådde olika uppfattningar 

om innebörden av ansvaret. Problem med tolkning uppstod exempelvis när 

individer med behov av stöd- och hjälpinsatser saknade bosättning i viss kom-

mun eller rörde sig mellan olika kommuner. Utredningen undersökte när vis-

telsekommunens ansvar inträdde och ansåg att det saknade betydelse var 

hjälpbehovet ursprungligen uppstod.31 Det som skulle vara avgörande var i 

vilken kommun den enskilde befann sig när vederbörande ansökte om stöd 

eller hjälp. Vistelsekommunen borde också ha ett ansvar när det exempelvis 

inkom en anmälan till kommunen om att någon som befinner sig i kommunen 

har ett behov av stöd och hjälp.32  

 

Det föreslogs i utredningen att vistelsekommunens ansvar skulle begränsas 

till akuta stöd- och hjälpinsatser i det fall att den enskilde var bosatt i en annan 

kommun. Insatser som inte var akuta borde bosättningskommunen ansvara 

för.33 Denna bestämmelse skulle bara vara tillämplig när det var klarlagt att 

den enskilde var bosatt i en annan kommun. Vid oklarheter var den enskilde 

ansågs bosatt skulle vistelsekommunen ha fullt ansvar fram tills att frågan 

utretts. Utredningen hänvisade till praxis och anförde att om den enskilde inte 

hade sitt egentliga bo och hemvist i Sverige hade vederbörande endast rätt till 

bistånd vid en akut nödsituation.34 Angående akuta stöd- och hjälpinsatser 

föreslog utredningen att de skulle vara utformade så att den enskilde skulle 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå under den tid vederbörande vistades i kom-

munen.35  

 

I propositionen Ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistel-

sekommun från år 2010 föreslogs ändringar i fråga om ansvarig kommun i 

SoL. Ändringen syftade till att förtydliga vilket ansvar kommunerna har och 

på så sätt skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den 

enskildes rättssäkerhet.36 Regeringen bedömde att grundprincipen, om att det 

är den kommun där den enskilde vistas som har det yttersta ansvaret för att 

                                                 
29 SOU 2009:38, s. 15.  
30 SOU 2009:38, s. 15. 
31 SOU 2009:38, s. 60.  
32 SOU 2009:38, s. 61.  
33 SOU 2009:38, s. 63.  
34 SOU 2009:38, s. 53-64 (hänvisar till RÅ 1995 ref. 70).  
35 SOU 2009:38, s. 66.  
36 Prop. 2010/11:49, s. 1.  
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vederbörande får den stöd och hjälp som vederbörande behöver, inte borde 

ändras. Regeringen lämnade som förslag att det av lagen skulle framgå att det 

kan vara en annan kommun än vistelsekommunen som ska ansvara för stöd 

och hjälp. I de fall det står klart att det är en annan kommun som har ansvaret 

ska vistelsekommunens ansvar begränsas till akuta situationer.37  

 

Regeringen anförde i propositionen att det är av vikt för enskilda att det finns 

en tydlig reglering av ansvarsfördelningen mellan kommunerna så att kon-

flikter inte uppstår som gör att den enskilde inte får rätt till stöd och hjälp. 

Den konstaterade även att tolkningen av vistelsebegreppet och vistelsekom-

munens ansvar varierar i olika kommuner och situationer. Syftet med försla-

get i denna proposition var därför att göra ansvarsfördelningen tydligare mel-

lan vistelsekommunen och bosättningskommunen.38 Regeringen anförde att 

det är av grundläggande betydelse att den enskilde vid alla tillfällen ska ga-

ranteras omedelbar hjälp i vilken kommun vederbörande än befinner sig i när 

hjälpbehovet uppkommer. Ansvaret innebär exempelvis att en person inte kan 

nekas bistånd i en kommun på grund av att behovet kan tillgodoses i en annan 

kommun om det inte står klart vilken kommun som är ansvarig. Den kommun 

som tar emot en ansökan om biståndsinsatser eller får vetskap om att en per-

son eller familj har behov av biståndsinsatser kan alltså inte vägra att ta emot 

eller avsluta ett ärende om den inte är överens med en annan kommun om att 

det är den som har det huvudsakliga ansvaret.39  

 

Regeringen ansåg att vistelsekommunens ansvar skulle begränsas i situat-

ioner där den enskilde var bosatt i en annan kommun eller om det inte fanns 

någon huvudansvarig kommun. Begränsningen innebar att vistelsekommu-

nens ansvar enbart gällde akuta situationer. Detta skulle emellertid enbart 

gälla om det var klart att en annan kommun hade ansvaret för stöd- och hjälp-

behovet. I de fall det rådde oklarhet om vilken kommun den enskilde var bo-

satt i skulle vistelsekommunen alltid ansvara för att personen fick all stöd och 

hjälp som vederbörande behövde och inte bara vid akuta insatser.40 Rege-

ringen menade att det yttersta ansvaret alltid omfattade en skyldighet för vis-

telsekommunen att vidta insatser när akuta nödsituationer inföll. Detta ef-

tersom det är en viktig utgångspunkt att enskilda individer i alla lägen ska 

kunna garanteras omedelbar hjälp i de olika kommuner där de kan befinna sig 

när hjälpbehovet infaller. I de fall det står klart att en annan kommun ansvarar 

för personens stöd- och hjälpinsatser begränsas dock vistelsekommunens an-

svar till akuta situationer. Vistelsekommunen kan behöva vidta åtgärder innan 

bosättningskommunen agerar om den enskilde befinner sig i en akut situation. 

Ansvaret som vistelsekommunen har omfattar bland annat utredning, beslut 

och verkställighet för insatserna som vidtas.41  

 

                                                 
37 Prop. 2010/11:49, s. 34.  
38 Prop. 2010/11:49, s. 35. 
39 Prop. 2010/11:49, s. 35. 
40 Prop. 2010/11:49, s. 36.  
41 Prop. 2010/11:49, s. 36. 
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Regeringen konstaterade att begreppet akuta stöd- och hjälpinsatser enligt ut-

redaren var ett vedertaget begrepp inom socialtjänsten. Flertalet remissinstan-

ser ansåg emellertid att det kunde leda till tolkningsproblem. Regeringen höll 

med remissinstanserna och ansåg att det begrepp som används av förvalt-

ningsdomstolarna vid beskrivning av kommunens yttersta ansvar, d.v.s. akuta 

situationer, på ett bättre sätt beskriver gränserna för vistelsekommunens an-

svar.42 Regeringen anförde att akuta situationer ska tolkas så som de har ut-

vecklats i praxis. Det gäller främst situationer som uppstår oväntat och oför-

utsett men också i andra fall där en enskild inte kan invänta insatser från en 

annan kommun eller huvudman. Vistelsekommunen måste då tillhandahålla 

insatserna som krävs av den akuta situationen. Förhållandena i varje enskilt 

fall blir avgörande. Det anges att det exempelvis kan röra sig om akuta vård- 

och stödinsatser men också insatser som behövs för att den enskilde ska kunna 

återvända till bosättningskommunen. Om individen inte kan eller vill åter-

vända omedelbart är vistelsekommunen skyldig att bistå med de stöd- och 

hjälpinsatser som krävs av den akuta situationen. En bedömning om vilka in-

satser som är nödvändiga ska göras i varje enskilt fall och kan jämföras med 

situationen när kommunen får in ett ärende som egentligen åvilar en annan 

huvudman.43  

 

2.1.4.4 Ingripande med stöd av LVU  

Utöver de regelverk som beskrivits ovan har samhället ett extra ansvar för 

barn. Detta ansvar behandlas närmare nedan. 

 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och unga som far illa får 

det stöd och den hjälp de behöver.44 När barn far illa måste det uppmärksam-

mas så att barnen får lämpligt stöd, hjälp och skydd så tidigt som möjligt. Det 

yttersta ansvaret särskiljer socialtjänstens arbete från andras ansvar. Även om 

det i SoL framhålls att det yttersta ansvaret inte innebär någon inskränkning i 

andra huvudmäns ansvar betyder det ofta att kommuner blir skyldiga att under 

viss tid vidta åtgärder i väntan på att någon annan ansvarig tar vid.45   

 

Samhället har, till stor del genom kommunala organ, ett särskilt ansvar för att 

tillgodose barns behov under uppväxten. Socialnämnden har på så sätt fått det 

yttersta ansvaret för barns välbefinnande och trygghet. Socialtjänstens ansvar 

för barn och unga har sin grundläggande reglering i 5 kap. 1 § SoL. Bestäm-

melsen stadgar att socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer 

upp under trygga och goda förhållanden. Av paragrafen framgår också att so-

cialnämnden i nära samband med hemmet ska främja en allsidig personlig-

hetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos denna grupp 

i samhället. Vidare framgår av paragrafen att socialnämnden ska sörja för att 

barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling får det skydd och 

stöd som de behöver och om den unges bästa motiverar det, vård och fostran 

                                                 
42 Prop. 2010/11:49, s. 36. 
43 Prop. 2010/11:49, s. 37.  
44 Prop. 1989/90:28, s. 67. 
45 Prop. 2002/03:53, s. 53-54.  
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utanför det egna hemmet.46 I 5 kap. 1 § SoL beskrivs det legala syftet för 

socialtjänstens arbete med barn. Åtgärderna som socialtjänsten vidtar ska 

överensstämma med de syften som uppställs i bestämmelsen. Det gäller både 

frivillig vård som ges med stöd av SoL och tvångsinsatser som ges med stöd 

av LVU.47 

 

Att socialtjänstens insatser ska vara frivilliga är en huvudprincip i SoL. Detta 

gäller även vården av unga. Genom LVU har emellertid ett undantag gjorts 

från frivillighetsprincipen under vissa förutsättningar.48 Enligt LVU kan den 

unge i vissa fall omhändertas för vård även i de fall när samtycke inte före-

ligger från vårdnadshavaren och den unge, vars samtycke krävs från det att 

vederbörande fyllt 15 år. Ett syfte med LVU är att samhället ska kunna upp-

fylla ungas behov av vård och behandling. LVU utgör alltså ett komplement 

till SoL i de situationer där frivilliga insatser inte anses tillräckliga.49  

 

För att det ska kunna beslutas om tvångsvård av barn eller unga måste vissa 

villkor vara uppfyllda. En förutsättning för att kunna omhänderta ett barn med 

stöd av LVU är att ett missförhållande ska föreligga. Detta är ett grundläg-

gande villkor för tvångsingripande.50 Missförhållandet ska vidare medföra en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Det är alltså en 

förutsättning att ett vårdbehov föreligger. I 2 och 3 §§ LVU anges när ett 

sådant vårdbehov kan anses föreligga.51   

 

I 2 § LVU behandlas det så kallade miljöfallen.52  Paragrafen stadgar att vård 

ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns 

en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Av bestäm-

melsen framgår att det måste vara fråga om en ”påtaglig risk för skada”.53 En 

övergående eller mindre risk för skada är inte tillräckligt för ett ingripande 

enligt lagen. Med uttrycket ”hälsa eller utveckling” menas den unges fysiska 

eller psykiska hälsa eller sociala utveckling. Det kan alltså både vara att det 

på grund av brister i hemmiljön föreligger en risk för den unges fysiska hälsa 

men också psykiskt lidande som den unge kan utsättas för genom föräldrars 

beteenden. I de fall den unge utsätts för vanvård faller det under uttrycket 

”brister i omsorgen”.54 Brister i omsorgen kan handla om att barnet missköts 

i fråga om hygien, kläder eller mat. Det kan också röra sig om att barnet inte 

får lämplig sjukvård. Även fall där föräldrarna placerar barnen i en miljö som 

innebär en påtaglig risk för skada omfattas av lagen. I förarbetena understryks 

emellertid att problem hos föräldrarna i sig inte motiverar ett omhänderta-

gande för samhällsvård. Det väsentliga är konsekvenserna för barnet.55 

                                                 
46 Mattson, s. 57. 
47 Mattsson, s. 58.  
48 Prop. 1989/90:128, s. 38. 
49 Prop. 1989/90:128, s. 38.  
50 Mattsson, s. 69. 
51 Mattsson, s. 69.  
52 Mattsson, s. 70.  
53 Lundgren m.fl. s. 345.  
54 Lundgren m.fl. s. 345.  
55 Mattsson, s. 71.  
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I 3 § LVU behandlas det så kallade beteendefallen.56 Paragrafen stadgar att 

vård ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtag-

lig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Bestämmelsen 

avser den unges eget beteende. Uttrycket ”påtaglig risk för skada” innebär att 

det inte får vara fråga om ett subjektivt antagande om att den unge riskerar att 

skadas utan det måste finnas konkreta omständigheter som pekar på att en risk 

föreligger.57  

 

Enligt 6 § LVU får socialnämnden besluta att en person under 20 år ska om-

händertas omedelbart. Förutsättningarna för ett omedelbart omhändertagande 

är att det ska vara sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av 

lagen och att rättens beslut om vård inte kan avvaktas. Anledningen till att 

rättens beslut inte kan avvaktas kan exempelvis vara att vårdbehovet är akut, 

att den fortsatta utredningen allvarligt försvåras eller att ytterligare åtgärder 

skulle kunna hindras.58 I vissa situationer kan det bli aktuellt att omhänderta 

den unge i väntan på utredning om vårdbehovet. Det kan exempelvis röra sig 

om att socialnämnden får kännedom om att ett barn utsätts för vanvård i hem-

met och det inte går att få kontakt med föräldrarna. Det är då uppenbart att 

nämnden måste kunna omhänderta barnet i avvaktan på fortsatt utredning.59 

Tillämpningen av bestämmelsen bygger på en sannolikhetsbedömning som 

rör den unges behov av vård med stöd av lagen. Det måste finnas goda skäl 

för att anta att sådan vård är nödvändig. Emellertid kan inte samma beviskrav 

alltid upprätthållas i alla lägen. I exempelvis akuta nödsituationer föreligger 

det ett större utrymme för bestämmelsens tillämpning än annars. Omhänder-

taganden för att säkra utredningsförfarande bör å andra sidan enbart ske om 

det på starka skäl kan antas att vård med stöd av lagen blir nödvändigt.60 En-

ligt 7 § LVU ska ett beslut om medelbart omhändertagande underställas för-

valtningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades.  

 

Ett omedelbart omhändertagande är ett interimistiskt beslut, därför är det na-

turligt att endast en preliminär bedömning av om LVU är tillämpligt görs. Det 

ska vid bedömningen framstå som sannolikt att den unge behöver beredas 

vård utanför det egna hemmet med stöd av LVU. Sannolikhetsrekvisitet är 

knappt kommenterat i förarbetena men av de ursprungliga förarbetena fram-

går att det på starka skäl ska antas att vård med stöd av lagen är nödvändigt.61 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd är sannolikhetskravet visserligen ett re-

lativt starkt krav men måste också nyanseras något beroende på vilken situat-

ion det gäller. Det ställs högre krav när utredningsskäl ligger till grund för 

ingripandet än när ett akut vårdbehov anses föreligga.62  

 

                                                 
56 Mattsson, s. 76.  
57 Lundgren m.fl. s. 346. 
58 Prop. 1998/90:28, s. 39. 
59 Lundgren m.fl. s. 361.  
60 Lundgren m.fl. s. 362.  
61 Prop. 1979/80:1 del C s. 38. 
62 SOU 2015:71, s. 358, hänvisar till SOSFS 1997:15 s. 43.   
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2.2 Principen om barnets bästa  

I följande delkapitel utreds principen om barnets bästa. Dels behandlas Sve-

riges skyldigheter enligt barnkonventionen, dels vilka uttryckliga bestämmel-

ser om barnets bästa som finns i SoL och LVU. Kapitlet syftar till att ge läsa-

ren en större förståelse för vad som ingår i principen om barnets bästa och 

vad det innebär att ha ett barnrättsperspektiv. 

2.2.1 Barnkonventionen 

Barnkonventionen antog av FN:s generalförsamling den 20 november år 

1989. Barnkonventionen har som krav att världens stater ska ha ett barnper-

spektiv som genomsyrar alla beslut som rör barn. Barnperspektivets utgångs-

punkt är respekten för barns fulla människovärden och integritet.63 

 

Barnkonventionen är ratificerad av Sverige. Den har emellertid inte inkorpo-

rerats i svensk lagstiftning.  Istället har Sverige transformerat konventionens 

bestämmelser vilket innebär att delar av konventionen har omarbetats till 

svensk författningstext. Sverige har, i och med ratificeringen, en internation-

ell folkrättslig förpliktelse att följa konventionen. Enligt artikel 4 i konvent-

ionen har alla stater en skyldighet att se till att den nationella lagstiftningen 

överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen. Konventionen tar 

emellertid inte ställning till på vilket sätt det ska gå till.64 Att Sverige som stat 

har ratificerat konventionen leder exempelvis till att Sverige har åtaganden 

gentemot andra stater och sätter press på den svenska lagstiftningen att 

stämma överens med de internationella åtagandena. Att konventionen är rati-

ficerad innebär också att domstolarna och andra myndigheter är skyldiga att 

så långt som det är möjligt göra en fördragskonform tolkning, alltså tolka de 

svenska rättsreglerna i linje med barnkonventionen. Går det inte att tolka de 

svenska reglerna fördragskonformt har emellertid svensk rätt företräde. Prin-

cipen om fördragskonform tolkning gäller vid all rättstillämpning. På så sätt 

kan rättigheter i konventioner få rättslig betydelse även om Sverige inte har 

införlivat dem i svensk rätt.65 

 

I SOU 2016:19 föreslås att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. I betän-

kandet anges att en inkorporering skulle innebära att konventionen blir gäl-

lande som lag och ensamt kan läggas till grund för myndigheternas beslut i 

mål och ärenden.66 

 

 

 

 

 

                                                 
63 SOU 1997:116, s. 137-138.  
64 SOU 2015:71, s. 140. 
65 SOU 2016:19, s. 352. 
66 SOU 2016:19, s. 22.  
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2.2.2 Barnkonventionens påverkan på svensk 
rätt 

År 1996 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdraget att 

göra en översyn av hur svensk lagstiftning förhöll sig till bestämmelserna i 

barnkonventionen. Kommittén hade namnet Barnkommittén och dess upp-

drag innefattade att skapa en större tydlighet och samsyn vad gällde begreppet 

”barnets bästa” i barnkonventionen och svensk rätt.67 Barnkommittén kom i 

sitt betänkande fram till att svensk lagstiftning i stort stämde överens med 

åtagandena i barnkonventionen och att enbart små justeringar behövde göras. 

Det som enligt kommittén var viktigast var att bestämmelserna verkligen till-

lämpades och att konventionen genomfördes på varje nivå av samhället, både 

centralt, regionalt och lokalt.68  

 

2.2.2.1 Strategi för att förverkliga barnkonventionen 

I propositionen Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rät-

tigheter i Sverige anges att principen om barnets bästa som finns i artikel 3 i 

barnkonventionen är en av konventionens viktigaste principer. Av artikelns 

formulering framgår att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslutsfattande.69 

Enligt konventionen krävs det inte att barnets bästa alltid ska vara utslags-

givande men det ska alltid vara med och väga tungt när beslut fattas. När 

andra intressen bedöms vägra tyngre ska den beslutande myndigheten visa att 

en sammanvägning av relevanta intressen i det enskilda fallet har gjorts. Myn-

digheten som fattar beslutet ska därför så långt som möjligt försäkra sig om 

att barnets bästa kommit med i avvägningen. Alla beslut måste således inne-

fatta ett barnperspektiv. Principen om barnets bästa kommer från två grund-

läggande tankar som genomsyrar barnkonventionen. Detta är att barn har fullt 

och lika människovärde samtidigt som de är sårbara och behöver vård och 

skydd.70  

 

Regeringen konstaterade att principen om barnets bästa funnits i svensk lag-

stiftning redan innan barnkonventionen antogs. Sverige fick sin första riktiga 

barnlagstiftning år 1917. Då infördes exempelvis lagen om barnäktenskap och 

lagen om adoption. Den första barnavårdslagen kom år 1924. I dessa lagar 

var principen om barnets bästa ett genomgående tema.71 Reformarbetet som 

har pågått löpande inom ”barnlagsområdet” har genomgående motiverats av 

hänsyn till barnets bästa. Traditionellt har principen kommit till uttryck i lag-

stiftning som uttryckligen reglerar frågor om barn.72  

 

Regeringen anförde att för att förverkliga och genomföra barnkonventionen 

skulle en särskild strategi användas. Strategin skulle vara ett aktivt instrument 

som genomsyrade allt beslutsfattande inom Regeringskansliet som berörde 

                                                 
67 Prop. 1997/98:182, s. 6.  
68 Prop. 1997/98:182, s.10. 
69 Prop. 1997/98:182, s. 13.  
70 Prop. 1997/98:182, s. 13.  
71 Prop. 1997/98:182, s. 13.  
72 Prop. 1997/98:182, s. 14.  
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barn. Statliga anställda skulle erbjudas vidareutbildningar för att stärka sina 

kunskaper om barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser skulle göras 

vid statliga beslut som berörde barn.73 

 

Angående socialtjänstfrågor konstaterade regeringen att barnkonventionen 

slår fast att barn ska skyddas mot alla former av missförhållanden, vanvård, 

skada eller våld medan de är under föräldrarnas eller annan vård.74 I SoL finns 

grundläggande bestämmelser om samhällets skyldighet att se till att unga 

växer upp under trygga förhållanden. Om frivilliga insatser inte räcker ska det 

beslutas om vård enligt LVU. Behövliga insatser ska så långt som möjligt ske 

inom familjen. Det är till barnets bästa att vara med sin familj. I de fall som 

föräldrarna skadar barnet eller inte skyddar dem har staten en skyldighet att 

utifrån principen om barnets bästa vidta åtgärder för att skydda barnet.75  

 

I en skrivelse från regeringen redovisas utvecklingen av barns situation i Sve-

rige på olika områden. Skrivelsen innehöll en redovisning av arbetet med att 

genomföra barnkonventionen. Fokus låg på en genomgång av vad som hänt 

efter att riksdagen beslutat att ställa sig bakom strategin för barnkonvention-

ens förverkligande som presenterades i prop. 1997/98:182, som har gåtts ige-

nom ovan. I skrivelsen konstateras att regeringen skulle komma att fortsätta 

med att prioritera barnfrågorna högt även i fortsättningen. Regeringen hade 

också en strävan efter att ett barnperspektiv skulle finnas i allt offentligt be-

slutsfattande som rörde barn.76 Skrivelsen konstaterade att det i socialtjänst-

lagen sedan år 1998 fanns en uttrycklig bestämmelse om hänsyn till barnets 

bästa när åtgärder rör barn. Nya bestämmelser för skydd, vård och behandling 

för unga infördes också.77 

 

Strategin för att förverkliga barnkonventionen i Sverige går ut på att myndig-

heterna, kommuner och landsting ska beakta och tillämpa barnkonventionen 

i sina respektive verksamheter. Syftet är att konventionen och dess ändamål 

ska finnas med i allt beslutsfattande som berör barn. Skrivelsen konstaterade 

att arbetet med att utveckla barnperspektivet i enlighet med strategin pågick 

på olika nivåer i samhället.78 Slutligen anfördes att prop. 1997/98:182 innebar 

en kraftsamling i arbetet med att utveckla barnpolitiken i Sverige och att det 

pågick ett intensivt arbete med att genomföra barnkonventionen i Sverige.79 

 

2.2.2.2 Den nya strategin för att stärka barnets 
rättigheter 

I prop. 2009/10:232 föreslogs en ny strategi som skulle stärka barnets rättig-

heter i Sverige och som skulle ersätta strategin som gällt sedan år 1999.80 

                                                 
73 Prop. 1997/98:182, s. 17.  
74 Prop. 1997/98:182, s. 35.  
75 Prop. 1997/98:182, s. 35. 
76 Skr. 1999/2000:137, s. 3.  
77 Skr. 1999/2000:137, s. 44.  
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Regeringen anförde att 1999 års strategi var ett viktigt medel för att förmedla 

barnkonventionens innehåll. Det innebar att ratificeringen av barnkonvent-

ionen inte bara ställde krav på regeringens arbete utan även på olika verksam-

heter där barn var berörda på statlig och kommunal nivå. Via strategin under-

stryks att efterlevnaden av barnkonventionen inte bara handlade om att lag-

stiftningen skulle stämma överens med konventionen utan även att tillämp-

ningen av lagstiftningen skulle stämma överens med konventionen. Det inne-

bar att det måste finnas kunskap om hur barnets rättigheter skulle omsättas i 

olika verksamheter.81 

 

Regeringen anförde att strategin hade funnits i elva år och att det under den 

tiden legat stort fokus på kunskapsspridning om barnets rättigheter och hur 

barnkonventionen kunde tillämpas på statlig och kommunal nivå.82 Rege-

ringen konstaterade att sedan strategin antogs hade kunskapen om barnkon-

ventionen och barnets rättigheter utvecklats i samhället. Ett samhälle där barn 

lever i förändras och barnens levnadsvillkor utvecklas hela tiden. Det gör 

också kunskapen om hur barns rättigheter och intressen ska förverkligas. För-

verkligande av barns rättigheter är en pågående process och det är av vikt att 

alla berörda aktörer utgår från gemensamma principer. Regeringen ansåg där-

för att det fanns ett fortsatt behov av en strategi med syfte att stärka barnets 

rättigheter i Sverige.83 

 

Den nya strategin som regeringen föreslog innebar bland annat att all lagstift-

ning som rörde barn skulle utformas i överensstämmelse med barnkonvent-

ionen och beslut och åtgärder som rörde barn skulle följas upp och utvärderas 

ur ett barnperspektiv. Avsikten var att strategin skulle vara en utgångspunkt 

för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter 

arbetade med att säkerställa barns rättigheter. I detta sammanhang har rätts-

väsendet en viktig roll i att säkerställa barnets rättigheter utifrån gällande lag-

stiftning.84 Regeringen konstaterar att barnkonventionen uttrycker en inställ-

ning till barn som sätter barnet i fokus vid beslut som rör barn. Detta barnper-

spektiv innebär att innan beslut fattas ska det övervägas om det berör barnet 

och i så fall på vilket sätt. Att säkerställa barnets rättigheter vid beslut som 

rör barn innebär att ha ett barnrättsperspektiv.85  

 

2.2.3 Barnets bästa i SoL och LVU  

I prop. 2012/13:10 konstaterade regeringen att barn- och ungdomsvården 

hade genomgått stora förändringar sedan socialtjänstreformen från år 1982. 

Exempelvis har både SoL och LVU ändrats många gånger sedan dess. Sveri-

ges ratificering av barnkonventionen har haft betydelse för ändringarna. Fler-

talet av ändringarna syftade till att stärka barnets ställning och till att anpassa 

lagstiftningen till barnkonventionen. År 1997 infördes bestämmelser i SoL 

                                                 
81 Prop. 2009/10:232, s. 6.  
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som stadgade att barnets bästa skulle beaktas. År 2003 infördes ändringar i 

LVU och i SoL för att stärka skyddet för barn i utsatta situationer. LVU kom-

pletterades med bestämmelser för att stärka barnperspektivet på liknande sätt 

som tidigare skett i SoL.86   

 

I 1 kap. 2 § SoL stadgas att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas. Denna bestämmelse motsvarar artikel 3 i barnkonventionen. Para-

grafens andra stycke, som gällt sedan den 1 januari 2013, anger att vid beslut 

och andra åtgärder som rör vård- eller andra behandlingsinsatser för barn ska 

barnets bästa vara avgörande. Tillägget berodde på en anpassning för att leva 

upp till barnkonventionen.87 De ändringar i SoL som trädde i kraft år 2013 

hade som syfte att stärka stödet och skyddet för unga som for illa. Målet var 

att barnrättsperspektivet skulle stärkas på så sätt att barnets bästa skulle vara 

avgörande vid beslut och andra åtgärder som rörde vård- och behandlingsin-

satser.88 Regeringen anförde att det i varje barns grundläggande rättighet 

ingick att få omvårdnad, att få växa upp under trygga förhållanden med när-

varande vuxna och att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Föräld-

rarna har i första hand ansvaret för barnets uppfostran och välmående. Enlig 

barnkonventionen är samhällets roll att på olika sätt stödja och komplettera 

föräldrarna i deras föräldraskap. Det ingår också i samhällets ansvar att 

skydda barn i utsatta situationer.89 Regeringen ansåg att det i SoL skulle in-

föras en bestämmelse som skulle ange att vid beslut och åtgärder som rörde 

vård-eller behandlingsinsatser för barn skulle barnets bästa vara avgörande.90 

Skälen var att alla barn enligt barnkonventionen hade rätt till god omvårdnad. 

Regeringen konstaterar att det i barnkonventionen slås fast att barn på grund 

av deras sårbarhet har ett behov av vård och skydd. Det understryks att det är 

vårdnadshavaren som har ansvaret för att skydda och vårda barnet samtidigt 

som barnets behov av samhälleligt skydd också betonas.91  

 

I 1 § LVU stadgas att insatser inom socialtjänsten för barn och unga ska göras 

i samförstånd med den unga och vederbörandes vårdnadshavare enligt be-

stämmelserna i SoL. Insatserna ska präglas av respekt för den unges männi-

skovärde och integritet. I det femte stycket i paragrafen stadgas att vid beslut 

enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Sverige har 

internationella förpliktelser som rör skyldigheter att vidta åtgärder för att 

skydda barn. Enligt barnkonventionen har samhället bland annat skyldigheter 

att vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa och sociala åtgär-

der för att skydda barn mot fysiska och psykiska övergrepp. Barnkonvent-

ionen kräver att konventionsstaterna ingriper och omhändertar barn om det är 

nödvändigt för barnets bästa.92 I första stycket stadgas att insatserna ska ut-

märkas av en respekt för den unges integritet och människovärde. Detta 

stycke reflekterar barnkonventionens grundläggande budskap och är också en 
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portalparagraf i SoL. Syftet är att visa att den unge är en egen individ med 

egna rättigheter.93 

 

2.3 Principen om myndigheters skyldighet 
enligt EKMR att agera när barn riskerar att 
fara illa  

I följande delkapitel undersöks myndigheternas skyldighet enligt EKMR att 

agera när barn riskerar att fara illa. I denna del behandlas bland annat Sveriges 

förhållande till EKMR samt vilka skyldigheter Sverige har enligt EKMR. 

Vidare undersöks innebörden av de relevanta artiklarna i EKMR, artikel 2 

och 3. I framställningen kommer två stycken mål från Europadomstolen att 

beröras närmare i syfte att klargöra de krav som konventionen uppställer i 

förhållande till myndigheternas skyldighet att agera när ett barn riskerar att 

fara illa.  

2.3.1 Skyldigheter enligt EKMR 

EKMR har tillkommit och utvecklats av Europarådet, som är en internationell 

organisation. Europarådets medlemskrets består av 47 länder och alla är 

bundna av EKMR genom att de har ratificerat den. EKMR tillämpas av Euro-

padomstolen.94 Det är konventionsstaterna som bär ansvaret för att rättighet-

erna i konventionen respekteras.95 För att konventionssystemet ska fungera 

på ett optimalt sätt är det viktigt att staterna, efter att en fråga om tolkningen 

av konventionen avgjorts av Europadomstolen, anpassar den inhemska lag-

stiftningen eller vidtar åtgärder som innebär att situationer av samma slag inte 

uppkommer igen.96 Europadomstolens avgörande om ett konventionsbrott 

har skett är slutligt. I de fall det konstateras att ett konventionsbrott har skett 

kan domstolen utdöma skadestånd.97 

 

I artikel 1 EKMR stadgas att konventionsstaterna ska garantera alla som be-

finner sig under deras jurisdiktion de fri- och rättigheter som anges i konvent-

ionen. Denna skyldighet är alltså inte begränsad till de egna medborgarna i 

staten utan var och en som vistas inom statens jurisdiktion.98 År 1953 ratifi-

cerade Sverige EKMR men den inkorporerades inte i svensk rätt förrän den 1 

januari 1995. Samtidigt infördes 2 kap. 19 § regeringsformen (RF) som stad-

gar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åta-

gande på grund av Europakonventionen.99   
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2.3.2 Rätten till liv, artikel 2 EKMR  

I artikel 2 EKMR regleras rätten till liv. I artikeln stadgas att allas rätt till liv 

ska skyddas genom lag. Denna artikel anses vara den mest grundläggande 

rättigheten i EKMR. Artikel 2 medför förpliktelser för staterna som innebär 

att de måste avhålla sig från uppsåtligt dödande samt ålägger en mer allmän 

förpliktelse att skydda rätten till liv.100 Artikeln kräver att stater ska skydda 

rätten till liv genom positiva åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är exem-

pelvis utfärdande av lagstiftning som skyddar människors liv och användan-

det av skyddsåtgärder i enskilda fall. I allmänhet tillämpas artikel 2 först när 

en person har dödats. Den positiva skyldigheten inträder emellertid i ett tidi-

gare skede och statens ansvar kan aktualiseras på grunden att någon på ett 

oförsvarligt sätt utsätts för livsfara.101 

 

I målet Nencheva m.fl. mot Bulgarien anförde Europadomstolen att myndig-

heterna hade brutit mot artikel 2 genom att på ett hem för funktionsnedsatta 

barn inte ge tillräckligt skydd åt barnen vilket ledde till att flera dog på grund 

av kyla, svält eller brist på läkemedel. I Centre for Legal Resources on behalf 

of Valentin Campenau mot Rumänien, se mer om det nedan, bedömdes myn-

digheterna ha brutit mot artikel 2 genom att vanvårda en psykiskt funktions-

nedsatt man vilket till slut ledde till hans död.102 I artikel 2 finns också ett 

skydd mot särskilda risker. Om en person är utsatt för livsfara kan det krävas 

av myndigheterna att varna för faran eller förser personen med ett särskilt 

skydd.103  Är en person skadad eller sjuk och befinner sig i en livsfarlig situ-

ation kan myndigheterna bryta mot artikel 2 om de försummar att bistå per-

sonen. I Asiye Genc mot Turkiet hade ett för tidigt fött barn skickats runt till 

olika sjukhus utan att få vård och till slut dött. Europadomstolen ansåg att det 

innebar en vägran att tillhandahålla vård och att individens liv på så sätt satts 

i livsfara. Europadomstolen kom fram till att artikel 2 hade kränkts.104  

 

Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Campenau mot Rumänien 

rörde en man, V.C, som blev övergiven vid födseln och växte upp på ett barn-

hem. Han var HIV-positiv, hade en intelligensnedsättning och ansågs ha en 

allvarlig funktionsnedsättning. Därutöver hade han tuberkulos och andra 

sjukdomar.105 När han fyllde 18 år beslutade barnskyddskommittén att han 

inte längre skulle tas om hand av staten eftersom han hade blivit myndig och 

inte var inskriven på någon utbildning. Trots att socialarbetaren som hade 

hand om V.C rekommenderade en överflyttning till det lokala neuropsykolo-

giska rehabiliteringscenter så bestämdes det att han skulle skickas till ett neu-

ropsykiatriskt sjukhus, PMH.106 När han kom dit slutade han att äta och väg-

rade ta sin medicin.107 Han hölls ensam i ett isolerat och låst rum utan värme 
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som endast innehöll en säng. Vid en kontroll hade han enbart på sig en pyja-

masöverdel och kunde inte äta eller använda toaletten utan hjälp. Personalen 

vägrade hjälpa honom eftersom de var rädda att smittas av HIV. I en rapport 

slogs det fas att sjukhuset misslyckats med att ge V.C den vård han behövde. 

V.C dog i februari 2004.108 

 

Domstolen konstaterade att V.C hade flyttats runt från enhet till enhet utan att 

ha diagnostiseras och utan att hänsyn tagits till hans hälsa och hans mest ba-

sala medicinska behov. Myndigheterna hade försummat sitt ansvar genom att 

underlåta att ge honom rätt vård.109 Domstolen konstaterade också att V.C 

hade placerats på en avdelning som inte hade några psykiatriker i personalen. 

Det fanns heller inte möjlighet att behandla HIV-positiva personer där. Den 

enda behandling han fick var lugnade medicin och vitaminer och inga under-

sökningar gjordes för att undersöka hans mentala hälsa.110 Domstolen an-

märkte att extra uppmärksamhet skulle riktas mot V.C:s utsatta ställning och 

det faktum att han hela sitt liv varit i myndigheternas vård, vilka därför hade 

en skyldighet att fortsätta ta hand om hans olika behov.111 Myndigheterna 

visste om hur hemsk situationen var på sjukhuset.112 Domstolen hänvisade till 

sitt tidigare avgörande i Nencheva och anförde att Bulgarien i det fallet inte 

vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillförsäkra ett effektiv och tillräckligt 

skydd för barns liv på ett hem för unga. Domstolen tog fasta på att barnens 

död inte var plötsliga händelser utan att myndigheterna hade vetat om de då-

liga levnadsförhållandena på hemmet och ökningen av dödligheten måna-

derna innan och ändå inte agerat.113 Domstolen fann på liknande sätt i detta 

mål att myndigheternas handlande under den aktuella tiden var otillräckligt 

under omständigheterna att myndigheterna varit medvetna om faktumet att 

bristen på värme och tillräcklig mat hade lett till en ökning av dödsfall på 

sjukhuset under vintern 2003. Domstolen ansåg att myndigheternas beslut att 

under dessa omständigheter placera V.C på PMH, trots hans redan höga till-

stånd av utsatthet, utan tvekan satte hans liv i fara. De upprepade misslyck-

andena från den medicinska personalen att ge honom rätt vård var ännu en 

avgörande faktor som ledde till hans slutliga död.114 Domstolen kom fram till 

att myndigheterna kränkt artikel 2 genom att inte skydda V.C:s liv.115  

 

2.3.3 Förbudet mot tortyr och omänsklig 
behandling, artikel 3 EKMR 

I artikel 3 EKMR finns ett förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling. Artikeln stadgar att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig 
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eller förnedrande behandling eller bestraffning. Begreppet tortyr är inte defi-

nierat i artikeln.  Europadomstolen har emellertid i målet Irland mot Förenade 

kungariket anfört att distinktionen som finns i artikel 3 har som syfte att ge-

nom begreppet ”tortyr” särskilt känneteckna uppsåtlig omänsklig behandling 

som orsakar svårt och grymt lidande.116 

 

I enlighet med artikel 3 har konventionsstaterna en positiv skyldighet att i 

rimlig mån ge individer ett rättsligt skydd mot behandling som strider mot 

artikeln.117  Målet E. m.fl. mot Storbritannien gällde myndigheters underlå-

tenhet att handla. Tre systrar hade i sin barndom varit utsatta för sexuella 

övergrepp. Europadomstolen ansåg att det funnits omständigheter som borde 

ha gjort myndigheterna uppmärksamma på riskerna som förelåg. Myndighet-

erna hade inte vidtagit åtgärder för att utreda vad som skett och för att skydda 

dem mot övergrepp. Myndigheterna hade därigenom försummat att hjälpa 

flickorna och på det sättet brutit mot artikel 3. I Z m.fl. mot Storbritannien, se 

mer om det nedan, ansågs Europadomstolen i stor kammare att artikel 3 hade 

kränkts eftersom de sociala myndigheterna i flera år underlåtit att ingripa med 

effektiva åtgärder till skydd för barn som allvarligt vanvårdades i sina hem. 

Om en person utsätts för en handling som strider mot artikel 3 är myndighet-

erna skyldiga att utreda och ingripa mot brottet. Finns det misstankar om att 

någon utsätts för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling ska en 

utredning göras skyndsamt och effektivt. I C.A.S mot Rumänien och C.S mot 

Rumänien  underströk Europadomstolen skyldigheten att snabbt utreda ankla-

gelser om övergrepp mot barn.118 

 

I Z m.fl. mot Storbritannien yrkades att den lokala myndigheten hade miss-

lyckats med att skydda barnen i en familj från levnadsförhållanden i deras 

hem.119 Sökanden var tre syskon födda mellan år 1982 och 1988.120 Familjen 

första möte med socialtjänsten var i oktober 1987.121 I april 1989 rapporterade 

polisen att barnens sovrum var smutsigt och att deras dörrar var låsta.122 I 

oktober 1989 hittade polisen använda bindor, smutsiga blöjor och barn-

madrasser som var dränkta i urin. På ett möte med socialtjänsten begärdes att 

barnen skulle bli placerade i barnskyddsregistret eftersom deras mor inte 

kunde ge dem tillräcklig omsorg. Detta blev avslaget och istället blev familjen 

tilldelad en socialarbetare.123 På ett möte rapporterades att barnen tog mat från 

soptunnor och att de hemma fick mat vid halv 5 på kvällen och sedan ingen 

mat förrän nästa morgon. Det planerades att mamman skulle få extra hjälp via 

en frivillig organisation.124 I september 1990 rapporterades det att barnen 

hade blåmärken i ansiktena. Grannarna hade meddelat att de hört skrik från 

hemmet. Polisen rapporterade till de sociala myndigheterna att förhållanden i 
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huset var fruktansvärda och inte passande för barnen att leva i.125  I en rapport 

från rektorn på barnens skola stod det att barnen hade olika problem, exem-

pelvis med att få vänner, att de ofta grät och att de var väldigt hungriga.126 I 

juli 1991 ringde barnens mamma till de sociala myndigheterna där hon med-

delande att barnen skulle ha det bättre om de blev omhändertagna. I augusti 

samma år ringde en granne till de sociala myndigheterna och sa att barnen 

ofta blev inlåsta på en smutsig bakgård, ständigt skrek samt i långa perioder 

var inlåsta i sovrummet där de kletade avföring på fönstren127.  År 1992 blev 

de omhändertagna.128 

 

Domstolen konstaterade att artikel 3 är en av de mest fundamentala rättighet-

erna i ett demokratiskt samhälle. Den förbjuder på ett absolut sätt tortyr eller 

omänsklig eller nedvärderande behandling. Skyldigheterna som konventions-

staterna har enligt artikel 1 i konventionen innebär att de måste tillförsäkra 

alla inom dess jurisdiktion de rättigheter och skyldigheter som konventionen 

innehåller. Artikel 1 tillsammans med artikel 3 kräver att stater tar till tillräck-

liga åtgärder för att försäkra att individer inom deras jurisdiktion inte utsätts 

för tortyr och det inkluderar även sådan misshandel som utförs av privata in-

divider. Åtgärder som konventionsstaterna tar till ska ge ett effektivt skydd 

och speciellt till barn och andra utsatta personer och inkludera rimliga steg 

mot att förhindra dålig behandling som myndigheterna borde ha haft känne-

dom om.129 Det är inte i detta fall ifrågasatt att försummelsen och vanvården 

som barnen fick utstå nådde upp till tröskeln av omänskligt och förnedrande 

behandling. Dessa missförhållanden visste de lokala myndigheterna om. De 

var under en lagstadgad skyldighet att skydda barnen och hade exempelvis 

kunnat flytta barnen från deras hem. Trots detta blev det inte omhändertagna 

förrän efter att modern insisterat om det. Inom den mellanliggande tiden blev 

de i hemmet utsatta för vad en barnpsykiatriker kallade ”hemska upplevel-

ser”. Domstolen anförde att i detta fall fanns ingen tvekan om misslyckandet 

i systemet att skydda dessa barn från allvarliga och långvariga försummelser 

och vanvård.130  Domstolen kom slutligen fram till att en kränkning av artikel 

3 hade skett.131 

 

2.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har socialtjänstens ansvar för barn utifrån tre principer berörts. 

Dessa principer är socialtjänstens yttersta ansvar för barn, principen om bar-

nets bästa samt principen om myndigheters skyldighet enligt EKMR att agera 

när barn riskerar att fara illa. Det har bland annat framkommit att det i soci-

altjänstens yttersta ansvar ingår en skyldighet att omhänderta barn som far 

illa. Det har också framkommit att i och med principen om barnets bästa 
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måste ett barnrättsperspektiv användas när beslut som rör barn fattas. Slutli-

gen har socialtjänsten, som myndighet, en skyldighet enligt EKMR att agera 

bland annat för att skydda barns rätt till liv samt hindra dem från att bli utsatta 

för tortyr eller förnedrande eller omänsklig behandling.  
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3 Socialtjänstens ansvar för 
utsatta underåriga EU-
medborgare 

3.1 Inledning 

Från och med år 2012 började allt fler utsatta EU-medborgare komma till 

Sverige. De flesta kom för att tigga, plocka bär eller söka arbete. I april år 

2015 befann sig cirka 5 000 utsatta EU-medborgare i Sverige. Sedan dess har 

en mindre nedgång noteras och i november 2015 bedömdes antalet vara 4 

700. När situationen blev sådan att en stor mängd utsatta EU-medborgare bör-

jade tigga och sova utomhus var det svenska samhället inte förberett.132 För 

att få en grundförståelse för frågan följer nedan en presentation av den 

svenska uppehållsrättens uppbyggnad. Detta är relevant eftersom rätten till 

bistånd skiljer sig åt beroende på om den berörda personen har uppehållsrätt 

eller inte. Därefter följer en undersökning av hur socialtjänstens ansvar för 

denna grupp har sett ut. Fokus ligger på att undersöka vad som ingår i social-

tjänstens ansvar för omhändertagande av utsatta EU-medborgares underåriga 

barn. 

 

3.2 Uppehållsrätt 

Alla personer har inte rätt att vistas i Sverige. EU-medborgare, som inte är 

svenska medborgare, måste ha uppehållsrätt för att deras vistelse ska vara 

laglig. Reglerna om uppehållsrätt regleras i EU-lagstiftningen och har imple-

menterats in i svensk rätt.  

 

Regler för unionsmedborgare finns både i EU:s primärrätt och sekundärrätt. I 

artiklarna 18, 20 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) finns bestämmelser om likabehandling och unionsmedborgarskap. I 

sekundärrätten finns bestämmelserna i rörlighetsdirektivet. Bestämmelserna i 

rörlighetsdirektivet har implementerats in i utlänningslagen.  

 

I artikel 18 FEUF återfinns likabehandlingsprincipen. Den stadgar att all dis-

kriminering grundad på nationalitet är förbjuden. Likabehandlingsprincipen 

innebär att personer från andra medlemsstater ska behandlas på samma sätt 

som den egna statens medborgare.133 I artikel 20 FEUF slås principen om ett 

unionsmedborgarskap fast. Paragrafen stadgar att varje person som är med-

borgare i en medlemsstat också ska vara unionsmedborgare. Detta unions-

medborgarskap ska inte ersätta det nationella medborgarskapet, utan fungera 

som ett komplement. I artikel 20.2 a FEUF stadgas att unionsmedborgarna 
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har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 

I artikel 21 slås principen om fri rörlighet fast. Av artikeln framgår att unions-

medborgare har rätt att fritt röra sig och upprätthålla sig inom medlemsstater-

nas territorium om inte något annat följer av begränsningarna och villkoren 

som föreskrivs i fördraget. 

 

Rörlighetsdirektivet är den sekundärrätt som behandlar de rättigheter som alla 

unionsmedborgare har att resa, uppehålla sig och utföra ekonomiska aktivite-

ter inom EU.134 Direktivets bestämmelser är tillämpliga i förhållande till alla 

EU-medborgare oberoende av om de utövar ekonomiska aktiviteter eller 

inte.135 Artikel 6 stadgar att unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i en 

annan medlemsstats territorium under en tidsperiod upp till tre månader så 

länge de innehar ett giltigt identifikationskort eller pass. För att få vistas en 

längre period än tre månader uppställs vissa krav. Dessa är enligt artikel 7 att 

unionsmedborgararen utför ekonomiska aktiviteter i värdmedlemsstaten där 

vederbörande uppehåller sig eller har tillräckliga tillgångar för att inte bli en 

belastning på det sociala biståndssystemet i värdmedlemsstaten under uppe-

hållsperioden. Unionsmedborgaren måste också ha en heltäckande sjukför-

säkring under vistelseperioden. Direktivet reglerar också unionsmedborgares 

bibehållna uppehållsrätt. Enligt artikel 14 får en unionsmedborgare som vis-

tas under tre månader behålla sin uppehållsrätt så länge de inte blir en belast-

ning på det sociala biståndssystemet i värdmedlemsstaten. Unionsmedbor-

gare som stannar längre än tre månader behåller sin uppehållsrätt så länge de 

följer kraven som uppställs i artikel 7.  

 

I och med implementeringen av rörlighetsdirektivet infördes ett nytt kapitel i 

den svenska utlänningslagen, kapitel 3 a. Det reglerade bestämmelser om up-

pehållsrätt för unionsmedborgare. I 3 a kap. 1 § stadgas att begreppet uppe-

hållsrätt innebär en rätt för unionsmedborgaren att få vistas i Sverige längre 

än tre månader utan ett uppehållstillstånd. Om villkoren för att få uppehålls-

rätt är uppfyllda har utlänningen rätt att vistas i Sverige mer än tre månader 

utan uppehållstillstånd.136 En unionsmedborgare har fortsatt uppehållsrätt i 

Sverige när unionsmedborgaren 1. Är arbetstagare eller egen företagare i Sve-

rige, 2. Har kommit till Sverige för att ska arbete och har en verklig möjlighet 

att få en anställning. 3 Är inskriven som studerande vid en erkänd utbildnings-

anstalt 4. Har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande 

sjukförsäkring som gäller i Sverige. I 3 a kap. 5 § stadgas att uppehållsrätten 

finns kvar så länge villkoren för uppehållsrätt är uppfyllda.  

 

Arbetstagarbegreppet har samma innebörd i hela EU och kan inte ges en nat-

ionell tolkning. Ett anställningsförhållande föreligger enligt EU-rätten när en 

person under en viss tid mot ersättning utför arbete åt någon annan under den 

personens ledning. Arbetstagaren måste inte helt kunna försörja sig på sin 

inkomst utan det viktiga är att arbetet inte framstår som så ringa att det är av 
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marginell betydelse. Pengar personer tjänat genom att arbeta ”svart” eller in-

komst från tiggeri kan inte leda till att någon ses som arbetstagare.137  

3.3 Kommunens roll och ansvar 

3.3.1 Ansvaret enligt betänkandet 
Socialtjänsten och den fria rörligheten  

År 2004 tillsatte regeringen en utredning kallad Socialtjänsten och den fria 

rörligheten vilken syftade till att dels undersöka möjligheterna att begränsa 

rätten till bistånd för unionsmedborgare som kom till Sverige för att söka ar-

bete, dels utreda möjligheten att införa en kvalificeringsregel. Kvalificerings-

regeln skulle innebära att endast den som vistades i Sverige en viss tid eller 

ägnade sig åt aktiviteter såsom arbete eller studier var berättigad till bi-

stånd.138 Detta betänkande ledde inte till någon ändad lagstiftning men utred-

ningens tankar om utsatta EU-medborgares rättigheter är ändå relevanta.   

 

Utredningen konstaterade att SoL är en ramlagstiftning och att alla som vistas 

i Sverige som inte själva kan tillgodose sitt biståndsbehov i princip har rätt 

till bistånd.139 I SoL finns inga uttryckliga begränsningar beroende på om vis-

telsen i Sverige är laglig eller inte och det finns ingen bestämmelse som stad-

gar ett krav på bosättning i Sverige för att få rätt till bistånd.  Utredningen 

analyserade vad som gällde enligt SoL för att utländska medborgare skulle 

vara berättigade till bistånd. De tolkade bestämmelserna på så sätt att de som 

är bosatta i Sverige eller lagligen vistas här enligt EU-rättsliga regler eller 

svensk rätt i övrigt har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL.140 Andra ut-

ländska medborgare som befinner sig tillfälligt i Sverige, exempelvis utlän-

ningar som vistas här olovligen utan uppehållstillstånd, har enbart rätt till bi-

stånd i akuta nödsituationer.141 Rätten till bistånd i en nödsituation kunde ex-

empelvis vara tillgodoseende av behov i avvaktan på att den hjälpsökande 

kunde återvända till sitt hemland.142  

 

Angående vistelsekommunens ansvar anförde utredningen att det är den kom-

mun där den enskilde befinner sig när hjälpbehovet uppkommer som har an-

svaret för att den biståndssökande får den hjälp vederbörande behöver.143 An-

svaret finns kvar för vistelsekommunen så länge hjälpbehovet består och upp-

hör inte förrän ärendet flyttats över till socialnämnden i en annan kommun. 

Att vistelsekommunen är ansvarig utesluter inte att det kan finns en till kom-

mun som är ansvarig. Utredningen konstaterade att rättsfall från HFD sam-

mantaget gav uttryck för en strikt tolkning av vistelsekommunens ansvar.144  
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Angående förhållandet till andra huvudmän anförde utredningen att det enligt 

rättspraxis framgår att ansvarsfördelningen mellan en kommun och en annan 

huvudman inte fick leda till att den enskilde gick miste om behövlig behand-

ling.145 Angående rätt till bistånd vid tillfällig vistelse i Sverige anförde ut-

redningen bland annat att när det gäller personer som vistas i Sverige men är 

bosatta utomlands har Socialstyrelsen tolkat det som att de personerna inte 

kan få bistånd med stöd av SoL för behov utanför Sveriges gränser. För övriga 

personer som vistas i Sverige utan att vara bosatta här finns inga undantag när 

det gäller skyldigheten för socialnämnden att pröva en biståndsansökan.146 

 

I rättsfallet RÅ 1995 ref. 70 gällde frågan i målet om en utländsk medborgare 

med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige var berättigad till ett normbistånd 

under en månad då han under långa tidsperioder avbrutit sin vistelse i Sverige 

för att arbeta i sitt hemland och på så sätt då minskat sin anknytning till Sve-

rige. HFD ansåg att det inte fanns rätt till bistånd eftersom han inte kunde 

anses ha hemvist i Sverige. HFD:s utgångspunkt var bland annat att utländska 

medborgare som tillfälligt uppehåller sig i Sverige enbart har rätt till bistånd 

i akuta nödsituationer. HFD anförde att han inte kunde anses bosatt i Sverige 

och därför inte berättigad till bistånd annat än i en akut nödsituation.147 

 

Utredningen konstaterade att bistånd enligt SoL kunde utgå både som ekono-

miskt bistånd och som bistånd för livsföringen i övrigt. Enligt utredningen 

skulle begreppet socialt bistånd i rörlighetsdirektivet omfatta alla typer av bi-

stånd som utges med stöd av SoL.148 Utredningen anförde att även om rätten 

till bistånd inte skulle föreligga på grund av begränsningsregeln i en situation 

kunde socialnämnden ändå ha en skyldighet att bevilja de biståndsinsatser 

som krävdes för att personer i nöd inte skulle fara illa.  Det följde enligt ut-

redningen redan av att det enligt förslaget förelåg en rätt till bistånd i akuta 

nödsituationer och kunde exempelvis vara att tillgodose behov i avvaktan på 

att den hjälpsökande återvänt till sitt hemland. Utredningen fann därför att 

barns behov på det sättet blev tillgodosett och fann ingen anledning att föreslå 

särskilda åtgärder på grund av den förslagna begränsningsregeln.149  

 

Utredningen anförde att det förslag de lämnat innefattade en uttrycklig rätt till 

bistånd vid akuta nödsituationer.150 Det yttersta ansvaret för kommunerna 

som stadgas i SoL skulle alltså bestå. Utredningen konstaterade att begreppet 

akuta situationer berörts och prövats av HFD. De anförde även att det kunde 

hämtas viss vägledning från regeringens ställningstagande i skr. 2004/05:52 

där det gäller det humanitära biståndet. Regeringen anförde där att humanitärt 

bistånd är insatser som har som syfte att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla 

mänsklig värdighet. Enligt utredningens uppfattning utgjorde detta en mini-

minivå av insatser som socialtjänsten är skyldig att utge enligt SoL, oavsett 
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om personen hade rätt till bistånd enligt undantagsregeln eller inte.151 Utred-

ningen menade att en huvudprincip var att en individ alltid ska kunna ta an-

svar för sitt liv. I de fall utländska medborgare hamnar i akuta nödsituationer 

vid de tillfällen de vistas i ett annat land är det i första hand ambassaden i 

deras medborgarland som har ansvaret. Individen som söker hjälp ska först 

alltså uttömt denna möjlighet. Insatsen som lämnas som akut bistånd ska vara 

begränsad tidsmässigt och gälla de mest grundläggande behoven. Exempel 

kan vara resa hem, matpengar för några dagar eller sociala tjänster. Utred-

ningen konstaterade att det kan uppstå situationer där socialnämnden är skyl-

dig att bevilja biståndsinsatser som krävs för att säkerställa att barn och andra 

nödställda inte for illa. Dessa insatser skulle utföras trots att rätten till bistånd 

enligt den föreslagna regeln egentligen inte fanns.152 

 

Utredningen behandlade också om det fanns behov av särskilda åtgärder för 

att motverka negativa konsekvenser för barn. De konstaterade att socialtjäns-

ten är samhällets yttersta skyddsnät och att barn som far illa måste uppmärk-

sammas och få stöd, hjälp och skydd. Det är det yttersta ansvaret som skiljer 

socialtjänstens arbete från ansvaret andra myndigheter har. Kommunen kan 

bli skyldig att under viss tid ge insatser i väntan på att annan ansvarig träder 

in.153 Utredningen fann att det enligt den gällande lagstiftningen fanns en 

skyldighet för socialnämnden, oavsett om rätten till bistånd förelåg enligt 4 

kap. 1 § SoL, att agera för barnets bästa. De ansåg därför att barnets behov 

var tillräckligt tillgodosett genom den gällande lagstiftningen och ansåg inte 

att det fanns något behov att föreslå särskild åtgärder. De betonade att vid 

hantering av ärenden enligt SoL som rör barn måste ett barnperspektiv upp-

rätthållas. Detta särskilt vid bedömningen om det finns ett behov av akut bi-

stånd med hänsyn till barnets bästa.154  

 

3.3.2 Ansvaret enligt Socialstyrelsens rapport  

Socialstyrelsen har i sin rapport rätten till socialt bistånd för medborgare 

inom EU/EES-området beskrivit EU-rätten och dess påverkan på socialtjäns-

ten. EU-rätten och EU-domstolens praxis har medfört att EU-medborgares 

möjlighet att röra sig inom unionen har ökat. Det leder till att socialtjänsten i 

större utsträckning har kommit i kontakt med EU-medborgare och det har rått 

osäkerhet om vilket rätt till socialt bistånd de har i Sverige.155 

 

I rapporten anges att EU-rättens likabehandlingsprincip innebär att EU-   

medborgare som har uppehållsrätt i Sverige har rätt till sociala förmåner på 

samma villkor som svenska medborgare. Det anförs att alla som vistas i Sve-

rige omfattas av bestämmelserna om kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 

1 § SoL och det innebär att de har rätt att ansöka om bistånd.156 Gällande 
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reglerna om ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelse- 

kommun i 2 a kap. SoL anges att de i tillämpliga delar gäller för EU-            

medborgare. Likabehandlingsprincipen innebär för socialtjänstens verksam-

het att EU-medborgare med uppehållsrätt har rätt till bistånd på samma sätt 

som svenska medborgare. Socialtjänsten måste alltid göra en bedömning av 

om den biståndssökande EU-medborgaren har uppehållsrätt eller inte och 

vilka biståndsinsatser vederbörande då har rätt till. Det slås fast att personer 

som inte bedöms ha hemvist i kommunen endast har rätt till bistånd för akuta 

nödsituationer som inte kan lösas på något annat sätt (jämför RÅ 1995 ref. 

70). Detta resonemang ansågs också kunna tillämpas på EU-medborgare utan 

uppehållsrätt, exempelvis personer som kommit till Sverige utan realistiska 

möjligheter att få arbeten och som behöver tigga för att klara sin försörjning. 

Vad som behövdes för att avhjälpa den akuta nödsituationen skulle avgöras 

från fall till fall.157  

 

Angående socialnämndens ansvar för barn och unga anför Socialstyrelsen att 

kommunen har ett särskilt ansvar för dessa vilket också uttrycks i SoL. Hu-

vudregeln är att barn med uppehållsrätt ska behandlas på samma sätt som 

svenska medborgare. Barn utan uppehållsrätt har i princip enbart rätt till in-

satser som avhjälper nödsituationer (jämför RÅ 1995 ref 70). Insatserna kan 

inte anges generellt utan måste avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall 

med beaktande av barnets bästa. Kommunens yttersta ansvar för stöd och 

hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL gäller för barn oavsett om de har uppehållsrätt eller 

inte.158 Socialnämnden måste därför i de enskilda fallen bedöma vilket skydd 

enligt SoL som barnet behöver. I 11 kap. 1 SoL regleras förutsättningarna för 

när nämnden ska inleda en utredning. Socialstyrelsen anför att i och med Sve-

riges ratificering av barnkonventionen och dess artikel 3 som behandlar bar-

nets bästa har nya bestämmelser tagits in i SoL och LVU. Vid åtgärder som 

rör barn ska barnets bästa enligt 1 kap. 2 § SoL och 1 § LVU beaktas.159 

 

I rapporten lämnas ett exempel med kommentarer för att visa hur situationer 

som kan uppkomma kan tänkas hanteras. Ett exempel rör ett syskonpar, från 

en annan EU-stat än Sverige, som drivit omkring och tiggt på gatorna.160 Bar-

nen överlämnas till socialtjänsten eftersom det finns misstanke om att de far 

illa och de antas vara i behov av stöd samt skydd och hjälp. Socialstyrelsen 

anför att socialnämnden har ett ansvar utifrån bestämmelserna om det yttersta 

ansvaret för de som vistas i kommunen. Socialnämnden måste ta ställning till 

om en utredning ska inledas och när de gör det också ta hänsyn till barnets 

bästa. Visar utredningen att barnet behöver stöd och skydd ska insatser erbju-

das av socialtjänsten. Vilka insatser det rör sig om får avgöras i varje enskilt 

fall. För det fall familjen inte har uppehållsrätt i Sverige men väljer att stanna 

måste situationen hanteras av socialtjänsten. Inom ramen för att utreda bar-

nets behov kan socialnämnden behöva kontakta sociala myndigheter i barnets 

hemland.161  
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3.3.3 Ansvaret enligt den nationella 
samordnaren  

Med anledning av den ökade förekomsten av utsatta EU-medborgare i Sve-

rige utsåg regeringen i januari år 2015 en särskild utredare som fungerade 

som nationell samordnare och stöd för myndigheter, kommuner och landsting 

som möter utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige och inte har 

uppehållsrätt.162 

 

Samordnaren konstaterade att det förekom skillnader i kommunernas stöd och 

hjälp till utsatta EU-medborgare. Vissa kommuner hade en restriktiv hållning 

medan andra kommuner var villiga att använda kommunala resurser även till 

de utsatta EU-medborgarna.163 De utsatta EU-medborgarna som vistas i Sve-

rige har begränsade rättigheter till det svenska välfärdssystemet. Samordna-

ren konstaterade att det faktum att denna mycket utsatta grupp har en svagare 

rätt till välfärd i Sverige väcker nya utmaningar. För att klara detta krävs dia-

loger inom kommunens olika förvaltningar. I enlighet med SoL har kommu-

nerna ett ansvar för individer som vistas inom dess gränser. Det är svårt för 

ansvariga inom socialtjänsten att göra avvägningen mellan den enskilda EU-

medborgarens ansvar att bekosta sina egna kostnader och det begränsade an-

svar som kommunen har för dem när de vistas i Sverige utan uppehållsrätt.164  

 

Samordnaren konstaterade att ansvaret för barnen i gruppen utsatta EU-   

medborgare har varit en svår fråga för socialtjänsten i en del kommuner. I 

vissa fall har orosanmälningar kommit in från allmänheten.165 När EU-med-

borgare stannar utan att ha uppehållsrätt riskerar de att leva i mycket stor ut-

satthet. I dessa fall är det viktigt att socialtjänsten använder sig av ett upp-

sökande arbete och aktivt ingriper utifrån SoL:s uppdrag att inleda utredning 

när ett barn riskerar att fara illa.166 Samordnaren konstaterade att barn är väl-

digt sårbara och att det därför är nödvändigt att särskilda överväganden görs 

gällande dem. Det är av vikt att det svenska samhället som helhet inte agerar 

på ett sätt som uppmuntrar människor, som lever i en utsatt situation i hem-

landet, att resa till Sverige utan att ha planerat för sina barns olika behov 

såsom exempelvis skolgång.167 Samordnaren konstaterar att i de fall där barn 

riskerar att fara illa så har kommunerna en skyldighet att vidta åtgärder. De 

lagar som stiftats som skydd för barn har inte som syfte att göra skillnad på 

barn till utsatta EU-medborgare, barn till svenska medborgare eller barn med 

uppehållsrätt. Socialtjänsten ska alltid, när de får in en anmälan, göra en be-

dömning av barnets behov av skydd. Om ett omedelbart skyddsbehov för bar-

net föreligger måste barnet omedelbart omhändertas.168  
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Samordnaren konstaterar att av de 94 kommuner som har lämnat uppgifter 

anger 18 av kommunerna att de kommit i kontakt med barn från gruppen ut-

satta EU-medborgare.169 Vissa av kommunerna har inlett utredningar och i 

några få fall har omedelbara omhändertaganden varit aktuella. Samordnaren 

slår fast att socialtjänsten i sitt uppsökande arbete ska upplysa om sin roll och 

erbjuda hjälp när det finns behov. Det uppsökande arbetet är extra viktigt när 

det gäller att förebygga att barn till utsatta EU-medborgare far illa. Det är inte 

alltid enkelt att veta vilka insatser socialtjänsten ska använda sig av utan det 

måste avgöras från fall till fall. Den vägledande principen är barnets bästa. 

Det yttersta ingripandet som kan ske är ingripande med stöd av LVU. Då 

måste internationella konventioner beaktas. Samordnaren anför att det i Brys-

sel II-förordningen finns bestämmelser om när interimistiska åtgärder får vid-

tas i ett land där barnet inte har hemvist.170  

 

3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har det framkommit att utsatta EU-medborgare i Sverige inte 

har rätt till bistånd i annat än vid akuta nödsituationer. Vistelsekommun har 

således ett ansvar för akuta situationer i enlighet med kommunens yttersta 

ansvar. Det framkommer att ansvaret för vistelsekommunen kvarstår till dess 

att ärendet flyttas över till en annan kommun. Som exempel på vad akuta si-

tuationer kan innebära nämns exempelvis bistånd fram till att hemresa kunde 

ske och åtgärder för att rädda liv och lindra nöd. Det framkom också att social-

tjänsten har en skyldighet att agera för barnets bästa. Den ökade förekomsten 

av utsatta EU-medborgare ledde år 2015 till att en särskild samordnare utsågs. 

Enligt samordnaren skulle alltid alla barn oavsett om de hade uppehållsrätt 

eller inte omedelbart omhändertas om det förelåg ett omedelbart skyddsbe-

hov. Det som kan utläsas från dessa källor är således att även om utsatta EU-

medborgare enbart har rätt till bistånd för akut nödsituationer så ingår i detta 

att barnen kan bli omedelbart omhändertagna i de fall det anses nödvändigt.  

 

 

 

                                                 
169 SOU 2016:6, s. 52.  
170 SOU 2016:6, s. 52-53.  
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4 Begränsningar av 
socialtjänstens ansvar 

4.1 Inledning  

Jag har i föregående kapitel redogjort för hur socialtjänstens ansvar för ome-

delbara omhändertagande av barn ser ut genom att belysa det utifrån princi-

pen om socialtjänstens yttersta ansvar för barn, principen om barnets bästa 

samt principen om myndigheternas skyldighet enligt EKMR att agera när 

barn riskerar att fara illa. Jag har också behandlat hur socialtjänstens ansvar 

för omedelbara omhändertagande av barn till utsatta EU-medborgare sett ut.  

Det finns emellertid nu ett betänkande och en dom från Kammarrätten i 

Stockholm som synes innebära begränsningar av socialtjänstens ansvar. I 

kammarrättsdomen och betänkandet tolkas Bryssel II-förordningen på ett 

som gör att svensk domstol inte har behörighet att omhänderta barn till utsatta 

EU-medborgare.  

 

Svensk domstols behörighet i mål om vårdnad regleras i EU:s Bryssel II-för-

ordning. Enligt huvudregeln i förordningen ska domstolarna i en medlemsstat 

vara behöriga i mål för barn som vid tidpunkten för talans väckande har hem-

vist i den medlemsstaten.171 Bryssel II-förordningen är direkt tillämplig i alla 

EU:s medlemsstater förutom Danmark.172  

4.2 SOU 2015:71 

I SOU 2015:71 lämnades ett förslag till en ny LVU. Den nya LVU föreslås 

vara mer pedagogisk för att underlätta för unga att förstå vilka regler som 

gäller och vilka rättigheter de har.173 Utredningen hade bland annat som upp-

drag att analysera rättssäkerheten inom processen för omedelbara omhänder-

taganden enligt LVU. Vid tvångsåtgärder från samhällets sida för att skydda 

barn är det av vikt att bestämmelserna som reglerar insatserna är både tydliga 

och konsekventa. Utredningen lämnade förslag som gällde processen för 

omedelbara omhändertaganden.174  

 

Utredningen undersökte hur omedelbara omhändertaganden ställer sig till 

ärenden enligt Bryssel II-förordningen.175 Bakgrunden var att Förvaltnings-

rätten i Uppsala uppmärksammat att svensk rätt inte tillhandahöll någon möj-

lighet att fatta interimistiska beslut enligt artikel 20 i Bryssel II-förordningen. 

Utredningen konstaterade att ärenden och mål enligt LVU omfattas av för-

                                                 
171 Bogdan, s. 200-201.  
172 SOU 2005:111, s. 83.  
173 SOU 2015:71, s. 41.  
174 SOU 2015:71, s. 357.  
175 SOU 2015:71, s. 374. 
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ordningen och att den gäller som svensk lag sedan år 2005. Utredningen an-

förde att artikel 8 i förordningen anger att domstolarna i en medlemsstat är 

behöriga i mål om föräldraansvar för ett barn som har hemvist i den medlems-

staten när talan väcks. Begreppet hemvist är inte definierat i förordningen 

men EU-domstolen har uttalat sig om det. Enligt EU-domstolen ska hemvist-

begreppet tolkas så att det motsvarar platsen som avspeglar det förhållande 

att barnet i viss utsträckning är integrerat i socialt hänseende och familje- 

hänseende. Det konstateras att det är den nationella domstolen som ska avgöra 

om barnet har hemvist i den aktuella staten mot bakgrund av samtliga faktiska 

omständigheter i varje enskilt fall. Enligt artikel 17 i förordningen ska dom-

stolen självmant förklara sig obehörig om en talan inkommit som har väckts 

vid fel forum.176 

 

Bryssel II-förordningen innehåller bestämmelser om interimistiska beslut. I 

artikel 20 anges att bestämmelserna i förordningen inte ska hindra att dom-

stolar i brådskande fall vidtar interimistiska åtgärder även om en domstol i en 

annan medlemsstat är behörig att pröva målet enligt förordningen. De inte-

rimistiska åtgärderna ska upphöra att gälla när den behöriga domstolen har 

vidtagit de åtgärder som den anser är lämpliga. Omedelbara omhänder-          

taganden enligt 6 § LVU räknas som interimistiska åtgärder i enlighet med 

Bryssel II-förordningen.177 I de fall en socialnämnd eller förvaltningsdomstol 

överväger en interimistisk åtgärd i enlighet med artikel 20 i Bryssel II-         

förordningen har myndigheten alltså redan bedömt att en domstol i en annan 

medlemsstat är behörig att pröva målet i sak enligt förordningen. Den svenska 

myndigheten saknar alltså behörighet att i sak fatta beslut om vård enligt 

LVU. Kravet som finns i 6 § LVU att ”det är sannolikt att den unge behöver 

beredas vård med stöd av LVU” kan alltså inte uppfyllas. Beslutet om ome-

delbart omhändertagande enligt 6 § LVU kan i och med det inte fattas eller 

fastställas och svensk rätt innehåller då ingen möjlighet att fatta ett interim-

istiskt beslut trots att förordningen ger möjlighet till det.178  

 

Utredningen konstaterar att båda förutsättningarna i 6 § LVU måste vara upp-

fyllda för att ett beslut om omedelbart omhändertagande skulle kunna fattas. 

Dessa förutsättningar är att det är sannolikt att den unge behöver beredas vård 

med stöd av lagen samt att beslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 

den unges hälsa eller utveckling eller att den fortsatta utredningen allvarligt 

kan försvåras. Utredningen ansåg således att ett omedelbart omhändertagande 

enligt LVU förutsätter fortsatt LVU-vård vilket kolliderar med Bryssel II- 

förordningen som utgår från att den fortsatta vården ska beslutas och ges i 

hemlandet.  Alla förutsättningar i LVU är då inte uppfyllda och det finns 

ingen möjlighet att i svensk rätt fatta ett interimistiskt beslut även om Bryssel 

II-förordningen ger möjlighet till det. Utredningen anser inte att detta är till-

fredsställande och föreslår därför en ny bestämmelse för att möjliggöra beslut 

om omedelbara omhändertaganden enligt artikel 20 i Bryssel II-                      

förordningen.179 

                                                 
176 SOU 2015:71, s. 374-375.  
177 SOU 2015:71, s. 376.  
178 SOU 2015:71, s. 376.  
179 SOU 2015:71, s. 385-386.   
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4.3 Kammarrättens dom 

Socialnämnden i Huddinge kommun beslutade den 5 april 2016 att omedel-

bart omhänderta ett barn med stöd av 6 § LVU. Beslutet verkställdes samma 

dag och underställdes förvaltningsrättens prövning den 8 april 2016. Skälen 

till omhändertagandet angavs vara att det var sannolikt att barnet behövde 

beredas vård med stöd av LVU samt att rättens beslut om vård inte kunde 

avvaktas med hänsyn till risken för barnets hälsa eller utveckling. Mamman 

till barnet yrkade att socialnämnden ansökan skulle avvisas. Hon anförde att 

svensk domstol inte var behörig enligt Bryssel II-förordningen eftersom var-

ken hon eller barnet hade hemvist i Sverige.180 

 

I socialnämndens utredning framkom att föräldrarna hade uppgett att de inte 

kunde ta hand om barnet eftersom de behövde tigga för att tjäna pengar. Bar-

net hade efter några veckor efter sin födsel gått ner i vikt och socialnämnden 

kontaktades då av sjukhuset. Barnet och föräldrarna var under en tid placerade 

på ett familjecentrum. På familjecentrumet var anställda oroliga över föräld-

rarnas omsorgsförmåga. De uppgav att pappan till barnet inte visade någon 

värme mot sitt barn och lämnade centret. Mamman till barnet skrek och slog 

sig själv och klarade inte av att göra välling till barnet. Det ansågs att föräld-

rarna brast både i den praktiska omvårdnaden och den känslomässiga tillgäng-

ligheten. Barnet var bara tre månader och hade redan visat en försämrad fysik 

hälsa. Han hade ett stort behov av lugn och ro för att hans hälsa inte skulle 

försämras.181 

 

Förvaltningsrätten anförde, med stöd av en dom från EU-domstolen där det 

framgår att en nationell domstol med stöd av artikel 20 får besluta om ome-

delbara omhändertaganden av barn, att domstolen hade behörighet att pröva 

beslutet oavsett om barnet hade hemvist i Sverige eller inte. Med bakgrund 

av vad som framkommit ansåg förvaltningsrätten att det var sannolikt att bar-

net behövde beredas vård med stöd av LVU och fastställde socialnämndens 

beslut.182 

 

Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm. Där yrkade mamman att 

det omedelbara omhändertagandet skulle undanröjas. Detta på grund av att 

varken hon eller barnet hade hemvist i Sverige och att svensk domstol alltså 

inte var behörig att pröva förutsättningarna för fortsatt vård med stöd av LVU 

eftersom svensk lagstiftning ska tolkas så att ett omedelbart omhändertagande 

måste föregås av en prövning av om det är sannolikt att barnet kommer be-

höva beredas vård med stöd av LVU. Eftersom barnet inte kan få vård med 

stöd av LVU kan barnet inte heller omedelbart omhändertas med stöd av 

LVU.183  

                                                 
180 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16. 
181 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16. 
182 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16. 
183 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16. 
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Kammarrätten anförde att mål enligt LVU omfattas av Bryssel II-                   

förordningen. I artikel 8 i förordningen anges att domstolarna i en medlems-

stat är behöriga i mål om föräldraansvar för barn som har hemvist i medlems-

staten när talan väcks. I artikel 20 i samma förordning anges att förordningen 

inte ska hindra att domstolarna i en medlemsstat i brådskande fall vidtar inte-

rimistiska åtgärder även om en domstol i en annan medlemsstat är behörig att 

pröva målet. Kammarrätten anförde att beslut om omedelbart omhänderta-

gande enligt 6 § LVU är att jämställa med en interimistisk åtgärd som avses i 

artikel 20. Emellertid framgår det av 6 § LVU att det ska vara sannolikt att 

den unga behöver beredas vård med stöd av LVU. I betänkandet SOU 

2015:71 anges det att kravet i 6 § LVU på att det ska vara sannolikt att den 

unge behöver beredas vård enligt lagen kolliderar med Bryssel II-                   

förordningen som utgår från att den fortsatta vården ska kunna ges i hemlan-

det. Förutsättningarna enligt 6 § LVU är alltså inte uppfyllda och svensk rätt 

har då ingen möjlighet att fatta ett interimistiskt beslut trots att Bryssel II- 

förordningen ger möjlighet till det. Kammarrätten noterade att betänkandet 

hade remitterats till olika remissinstanser men att regeringen ännu inte lagt 

fram något förslag till lagändring.184 

 

I domen tas upp att justitieombudsmannen (JO) i ett beslut från oktober 2015 

konstaterat att det inte enkelt gick att svara på frågan om svensk domsrätt 

gällande LVU för barn med anknytning till ett annat land än Sverige. JO 

ställde sig positiv till förslaget att införa en klargörande bestämmelse som 

angav att ett beslut om omedelbart omhändertaganden skulle kunna fattas 

även i situationer som faller under Bryssel II-förordningen. Emellertid angav 

JO att det var en knapphändig analys bakom slutsatsen att svensk domstol inte 

kunde fatta beslut om omedelbara omhändertaganden om svensk domstol inte 

var behörig att besluta om vård med stöd av LVU.185 

 

Kammarrätten anförde att det enligt EU-domstolens praxis framgår att frågan 

om det föreligger svensk domsrätt bör avgöras med utgångspunkt från om 

barnet och föräldrarna anses ha hemvist i Sverige. I det fall familjen har så 

stark anknytning till Sverige att socialnämnden i en kommun är behörig att 

tillgodose familjens behov av insatser föreligger rimligtvis svensk domsrätt. 

Kammarrätten ansåg att utredningen i målet pekade på att familjen hade en 

ringa anknytning till Sverige och därför inte kunde anses ha hemvist här i den 

mening som avses i Bryssel II-förordningen. Enligt artikel 8 i förordningen 

är svensk domstol därför inte behörig i mål om föräldraansvar beträffande 

barnet.186 

 

Kammarrätten ansåg att det som angavs i socialnämndens utredning var all-

varligt och ingav oro över barnets hälsa och utveckling. De gjorde bedöm-

ningen att det var sannolikt att barnet behövde vård. Uttrycket ”sannolikt att 

den unge behöver beredas vård” i 6 § LVU måste emellertid förstås som att 

                                                 
184 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16. 
185 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16. 
186 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16. 
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svensk domstol också ska ha möjlighet att besluta om vård enligt LVU. Kam-

marrätten ansåg att svensk domstol inte har behörighet att besluta om vård 

om barnet har hemvist i en annan medlemsstat, utan att denna fråga istället 

skulle prövas i hemvisstaten. Förutsättningar för att besluta om omedelbart 

omhändertagande när barnet inte bedöms ha hemvist här saknades därför. 

Överklagande bifölls följaktligen av kammarrätten.187 

 

4.4 Sammanfattning   

I detta kapitel har det framkommit att Bryssel II-förordningen reglerar dom-

stols behörighet i vårdnadsmål. Enligt förordningens huvudregel är dom-   

stolen i en medlemsstat behörig att vidta åtgärder i vårdnadsmål i den stat där 

det berörda barnet har hemvist. I betänkandet SOU 2015:71 behandlas 

Bryssel II-förordningen i förhållande till omedelbara omhändertaganden en-

ligt 6 § LVU. Utredningen kom fram till att svensk rätt inte tillhandahåller 

någon möjlighet att fatta sådana beslut för barn som inte hade hemvist i Sve-

rige och föreslog att en ny bestämmelse skulle införas i LVU för att möjlig-

göra beslut om omedelbara omhändertaganden enligt Bryssel II-                     

förordningen. Detta förslag har ännu inte lett till någon ändring i lagen. Kam-

marrätten i Stockholm kommer i sin dom fram till samma slutsats som SOU 

2015:71, nämligen att uttrycket ”sannolikt att den unge behöver beredas vård” 

i 6 § LVU måste förstås som att svensk domstol också ska ha möjlighet att 

besluta om vård enligt LVU. Enligt kammarrätten har inte svensk domstol 

denna behörighet om barnet har hemvist i en annan medlemsstat.  

 
  
 

                                                 
187 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2740-16. 
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5 Analys  

Syftet med denna uppsats har varit att utreda socialtjänstens ansvar i förhål-

lande till omhändertaganden av barn till utsatta EU-medborgare, samt att pro-

blematisera situationen som uppstår till följd av kammarrättens tolkning av 

Bryssel II-förordningen. Jag har undersökt hur det nuvarande rättsläget för-

hållit sig till tre principer: principen om socialtjänstens yttersta ansvar för 

barn, principen om barnets bästa samt principen om myndigheternas skyldig-

het enligt EKMR att agera i situationer där barn riskerar att fara illa. 

5.1 Socialtjänstens yttersta ansvar för 
barn  

Principen om kommunens, och därigenom socialtjänstens, yttersta ansvar för 

barn har behandlats i kapitel 2.1. Det har visats att principen innebär ett starkt 

skydd för barn. Vidare har det framkommit att principen om socialtjänstens 

yttersta ansvar, både nu och vid tillkomsten, motiverades av en tanke om att 

den enskilde inte skulle behöva riskera att stå utan stöd och hjälp för sina 

grundläggande behov. Det har inte visats att situationer skulle kunna upp-

komma när vistelsekommunen inte behöver stå för ansvaret i akuta situat-

ioner.  

 

Barn är en utsatt grupp i samhället. När frivilliga insatser inte räcker till måste 

socialtjänsten, i linje med sitt yttersta ansvar, ibland ingripa med tvångsvård. 

Med stöd av LVU kan barn och unga omhändertas av socialtjänsten om de far 

illa i hemmet. Omedelbara omhändertaganden som kan genomföras med stöd 

av 6 § LVU ska ske när ett beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till 

den unges hälsa eller utveckling och det är sannolikt att den unga behöver 

beredas vård med stöd av LVU.  

 

I kapitel 3 har socialtjänstens ansvar för utsatta EU-medborgare behandlats.  

I förarbeten och i Socialstyrelsens rapport framgår bland annat att skydds-

lagstiftningar för barn inte har som syfte att göra skillnad på olika grupper av 

barn och att SoL är en ramlag som innebär att alla som vistas i Sverige och 

inte själva kan tillgodose sitt biståndsbehov i princip har rätt till bistånd. Det 

framgår emellertid att i och med regler i rörlighetsdirektivet har utsatta EU-

medborgare inte en ovillkorlig rätt till bistånd på samma sätt som exempelvis 

svenska medborgare eller medborgare med uppehållsrätt har. Det är enbart de 

EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige som har rätt till sociala för-

måner på samma sätt som svenska medborgare. Det framgår emellertid klart 

att vistelsekommunen fortfarande har ett ansvar för de akuta nödsituationer 

som utsatt EU-medborgare eller andra personer utan uppehållsrätt kan hamna 

i. Förarbetena och Socialstyrelsens rapport utrycker också att det inte behövs 

införas speciella bestämmelser angående skyddet för barn i Sverige eftersom 

barns rättigheter redan skyddas genom den hjälp som måste ges i akuta situ-

ationer. Det framgår alltså att barn skulle kunna omhändertas och att det i 



 48 

vissa fall föreligger en skyldighet för socialnämnden att omhänderta för att 

verka för barnets bästa. Det hänvisas också till praxis, RÅ 1995 ref. 70, där 

det framgår att oavsett om en individ har hemvist i Sverige eller inte har in-

dividen rätt till bistånd för akuta nödsituationer.  

 

Fram till betänkandet SOU 2015:71 och kammarrättsdomen, som jag behand-

lar i kapitel 4, var ansvaret således förhållandevis klart. Utsatta EU-            

medborgare fick i vistelsekommunen rätt till akut hjälp men inte mer än så. I 

det akuta ansvaret ingick också omedelbara omhändertaganden av barn som 

for illa. Vistelsekommunens ansvar för akuta situationer synes fortfarande 

gälla utsatta EU-medborgare i alla akuta situationer förutom att barnen inte 

längre kan omhändertas om de far illa. Detta är en direkt konsekvens av kam-

marrättsdomen som nu måste anses ha ett visst praxisvärde. I domen konsta-

teras att barn till utsatta EU-medborgare inte kan omedelbart omhändertas 

med stöd av LVU om de inte har hemvist i Sverige. Varken utredningen eller 

domstolen nämner något om socialtjänstens yttersta ansvar för barn i förhål-

lande till att de inte längre anses kunna omhändertas i Sverige när de saknar 

hemvist här. Detta anser jag är anmärkningsvärt eftersom det är en tydlig in-

skränkning av socialtjänstens yttersta ansvar. Enligt mig kan det ifrågasättas 

om detta inte sätter vistelsekommunens ansvar för akuta situationer ur spel. 

Att ett barn far illa i hemmet på det sättet att barnets hälsa är i fara måste 

rimligtvis ses som en akut situation. Att beröva socialtjänsten detta ansvar 

utan att ens nämna det anser jag vara oförenligt med den grundläggande so-

cialrättsliga principen om socialtjänstens yttersta ansvar för barn.  

 

5.2 Socialtjänstens ansvar för barn i 
förhållande till principen om barnets bästa 

Som behandlats i kapitel 2.2 finns det en skyldighet för socialtjänsten att 

verka för barnets bästa. Principen om barnets bästa kommer ursprungligen 

från barnkonventionen och innebär att barnets bästa alltid ska beaktas vid be-

slutsfattande som rör barn. Både i SoL och LVU finns bestämmelser som 

stadgar att vid beslut som rör vård- eller andra behandlingsinsatser för barn 

ska barnets bästa vara avgörande.  

 

Varken i avsnittet i SOU 2015:71 som behandlar 6 § LVU i förhållande till 

Bryssel II-förordningen eller i kammarrättsdomen nämns principen om bar-

nets bästa. Detta innebär att det barnrättsperspektiv som ska genomsyra alla 

beslut som rör barn inte verkar ha beaktats. Även om barnets bästa inte behö-

ver vara utslagsgivande så ska det tas hänsyn till och väga tungt vid beslut 

som rör barn. När andra intressen bedöms väga tyngre ska den beslutande 

myndigheten visa att en sammanvägning av relevanta intressen i det enskilda 

fallet har gjorts. Myndigheten som fattar beslutet ska därför så långt som möj-

ligt försäkra sig om att barnets bästa kommit med i avvägningen. Alla beslut 

måste således innefatta ett barnrättsperspektiv. I kammarrättsdomen framgår 

att det inte ifrågasätts att barnets hälsa är i fara men att eftersom båda förut-

sättningarna i LVU måste vara uppfyllda kan inget omhändertagande ske. 



 49 

Förutsättningen som inte var uppfylld var att barnet inte senare kunde förvän-

tas beredas stöd med vård av LVU eftersom barnet inte hade hemvist i landet. 

Denna bedömning kan te sig lite märklig när den ställs mot det förhållandevis 

starka barnrättsperspektiv som stadgas både i SoL och LVU. Exempelvis fö-

reskrivs det i 1 kap. 2 § andra stycket SoL och i 1 § LVU att vid beslut och 

andra åtgärder som rör barn ska barnets bästa vara avgörande. Dessa aspekter 

tas inte alls upp i domen och något barnperspektiv redovisas inte.  

 

I och med att Sverige har ratificerat barnkonvention har Sverige en folk-   

rättslig förpliktelse att följa konventionen. Detta gäller alla beslutande myn-

digheter. I förarbeten har det slagits fast att staten genom socialtjänsten har 

en skyldighet att utifrån principen om barnets bästa alltid vidta åtgärder när 

föräldrar skadar barnet eller inte skyddar det. I strategin från år 2009 betonas 

att ratificeringen av barnkonventionen bland annat innebar att både lagstift-

ningen och tillämpningen av lagstiftningen skulle stämma överens med kon-

ventionen.  Enligt den nya strategin skulle ett barnrättsperspektiv användas 

vid beslut som rörde barn och barnets rättigheter skulle på så sätt säkerställas.  

 

Om Sverige fortsätter att inte omhänderta barn på grunden att barnen inte har 

hemvist i landet så kommer Sverige inte att beakta barnets bästa på det sätt 

barnkonvention, SoL och LVU förpliktar. Situationen är svår eftersom Sve-

rige är bundet av EU-rättsliga regler vilket innebär att Bryssel II-förordningen 

har företräde i linje med principen om EU-rättens företräde. Att kammarrätten 

väljer att gå på den linjen är därför inte förvånande. Anmärkningsvärt är emel-

lertid att barnets bästa inte ens har beaktats. Barnets bästa behöver inte vara 

utslagsgivande men det ska beaktas och motiveras. Det har inte skett nu. Om 

domen följs hindrar den följaktligen socialtjänsten från att uppfylla sitt ansvar 

att beakta barnets bästa eftersom detta inte längre blir en faktor i bedöm-

ningen.  

 

5.3 EKMR:s krav på myndigheter att agera 
när barn riskerar att fara illa 

Som behandlats i kapitel 2.3 har myndigheter en skyldighet att agera enligt 

EKMR när barn riskerar att fara illa. Detta innebär att socialtjänsten i vissa 

fall kan ha en skyldighet att agera med exempelvis omedelbara omhänderta-

gande om ett barn far illa i hemmet.   

 

I 2 kap. 19 § RF stadgas att Sverige inte får meddela lagar som strider mot 

åtaganden som Sverige har enligt EKMR. I artikel 2 EKMR regleras rätten 

till liv och det är en av konventionens mest grundläggande rättigheter. Sverige 

har alltså en skyldighet att i linje med artikel 2 EKMR vidta positiva åtgärder 

för att skydda rätten till liv. Den positiva skyldigheten att agera kan aktuali-

seras på den grunden att någon utsätts för livsfara. Av rättsfallen från Europa-

domstolen har det visats att myndigheterna kan anses bryta mot artikel 2 

EKMR genom att inte förse utsatta barn med tillräckligt skydd vilket ledde 

till att de dog av kyla, svält eller brist på läkemedel Nencheva mot Bulgarien, 
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genom att vanvårda en utsatt person Valentin Campenau mot Rumänien och 

genom att försumma att bistå ett nyfött barn med sjukvård Asyie Genc mot 

Turiket.  Det framgår alltså av EKMR samt domar från Europadomstolen att 

artikel 2 kan kränkas om inte tillräckliga skyddsåtgärder för människors liv 

vidtas av staten. I artikel 3 EKMR finns ett förbud mot tortyr och omänsklig 

eller förnedrande behandling. Som konventionsstat har Sverige en positiv 

skyldighet att ge individer ett rättsligt skydd mot behandling som strider mot 

artikeln. När personer utsätts för handlingar som strider mot artikel 3 EKMR 

har myndigheterna en skyldighet att utreda och ingripa mot brottet. När det 

rör sig om barn som far illa i hemmet har Europadomstolen behandlat detta i 

målet Z mot Storbritannien.  

 

I både Nencheva mot Bulgarien, Campanau mot Rumänien och Z mot Stor-

britannien lägger Europadomstolen vikt vid att myndigheterna hade vetskap 

om att förhållandena för de berörda personerna var dåliga men att de trots 

detta inte agerade. Nencheva och Campenau rörde fall där personer avled på 

grund av missförhållanden. Campenau rörde inte, som Nencheva, barn utan 

en person som hade fyllt 18 år. Hans extremt utsatta ställning, hans allvarliga 

funktionsnedsättning och det faktum att han i hela sitt liv varit i myndighet-

ernas vård anser jag emellertid innebära att han hade samma behov av skydd 

som ett barn. I Campenau lade domstolen vikt vid just faktumet att han i hela 

sitt liv varit i myndigheternas vård och att de därför hade ett ansvar för ho-

nom. På samma sätt har myndigheterna ett ansvar för barn genom att ta till 

tvångsåtgärder för att skydda barn som far illa. Enligt mig visar det fallet att 

om socialtjänsten i Sverige inte skulle ingripa med att omhänderta ett barn 

som far illa och barnet senare avlider, skulle detta kunna anses utgöra en 

kränkning av artikel 2 EKMR. Staten har nämligen en skyldighet att vidta 

tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda människors liv. Z mot Storbritan-

nien berör en situation som enligt mig riskerar att uppkomma i Sverige om 

kammarrättsavgörandet följs, nämligen att barn vanvårdas i hemmet utan att 

socialtjänsten ingriper. Liknande situationer skulle kunna bli aktuella i Sve-

rige om barn utan hemvist här inte kan omhändertas. I sådana lägen kan myn-

digheterna vara medvetna om att barnen far illa men ändå vara hindrade från 

att agera. 

 

Sverige skulle alltså kunna komma att kränka artikel 2 eller 3 EKMR. I Sve-

rige finns en skyddslagstiftning för barn, LVU, som ska användas bland annat 

när barn vanvårdas. Om socialtjänsten inte längre med stöd av LVU kan om-

händerta ett barn som far illa på grund av att barnet inte har hemvist i Sverige 

kan detta således riskera att kränka EKMR. I det fallet barn far illa, och i 

värsta fall dör, på grund av vanvård, svält eller annat förhållande och myn-

digheterna har känt till detta och inte agerat, kan det utgöra kränkning av 

EKMR.  

 

Min uppsats har inte haft som syfte att undersöka om kammarrättsdomen i sig 

har utgjort en kränkning av EKMR. Det jag vill visa är att om svenska myn-

digheter skulle följa den princip som kammarrätten kommer fram till, att barn 

som inte har hemvist i Sverige inte kan omhändertas när de far illa, så finns 

en risk för att en situation likande de fall jag gått igenom ovan uppkommer. 
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Sverige riskerar då att bryta mot sina konventionsåtaganden. Utsatta EU- 

medborgare som befinner sig i Sverige omfattas av EKMR:s regler eftersom 

de berör alla inom statens jurisdiktion oavsett om de har uppehållsrätt eller 

inte. Fram tills en eventuell lagändring träder i kraft verkar Sverige inte ha 

någon lämplig lösning på vad som ska göras om barn utan hemvist i Sverige 

far illa. Uppkommer en situation när ett barn far illa på grund av vanvård, 

svält eller annat förhållande kommer det alltså inte vara möjligt för Sverige 

att leva upp till både förpliktelserna enligt Bryssel II-förordningen och EKMR 

samtidigt. 

 

5.4 Avslutande kommentarer  

Det ingår i socialtjänstens ansvar att verka utifrån de tre principer som har 

beskrivits ovan. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn inte far 

illa och måste i vissa situationer besluta om omedelbara omhändertaganden. 

Socialtjänsten är också i beslut som rör barn skyldig att verka för att barnets 

bästa beaktas. Slutligen har de också i enlighet med EKMR en skyldighet att 

agera när ett barn far illa. Min slutsats är att i de fall kammarrättsdomens 

avgörande efterföljs av svenska myndigheter riskerar socialtjänsten att inte 

kunna leva upp till sitt ansvar utifrån dessa tre principer.  

 

Sverige har olika nationella och internationella förpliktelser och kan kanske 

inte leva upp till alla. Emellertid är situationen som har uppkommit nu långt 

ifrån optimal. Även om Sverige nu lever upp till sina åtaganden enligt Bryssel 

II-förordningen så riskerar Sverige att bryta mot andra principer. Det är enligt 

mig av största vikt att en lagstiftning snabbt kommer till stånd som möjliggör 

omhändertaganden av barn till utsatta EU-medborgare med stöd av LVU som 

inte strider mot Bryssel II-förordningen.  
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