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Remiss: Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa 
internationella situationer 
S2017/05543/FST 

 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 

rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 

professor Titti Mattsson och docent Vilhelm Persson. 

 

Juridiska fakultetsstyrelsen ställer sig i huvudsak bakom de överväganden och 

förslag som promemorian lägger fram men vill framföra följande kommentarer.  

 

För det första anger den föreslagna 9 a § att när det saknas behörighet att besluta 

om ”vård” får det ändå tas beslut om ”omhändertagande”. Förhållandet mellan 

vård och omhändertagande kan möjligen framstå som otydligt, särskilt för någon 

som inte är insatt i svensk lagstiftning. Därför kan det vara lämpligt att i lagtexten 

förtydliga att det rör sig om omhändertagande för tillfällig vård i avvaktan på att 

utländsk myndighet kan besluta om mer långsiktiga åtgärder. 

 

Vidare ska enligt förslaget till 9 a § 2. socialnämnden kunna fatta beslut om 

omedelbart omhändertagande om ”det är sannolikt att den unge skulle ha kunnat 

beredas vård enligt denna lag om svenska domstolar hade varit behöriga” (och 

åtgärder av behörig myndighet inte kan avvaktas). Av den föreslagna lagtexten 

framgår alltså att socialnämnden och domstolen (efter underställning) egentligen 

inte är behöriga att fatta beslut om omedelbart omhändertagande på grund av att 

behörighet saknas att pröva huruvida det är sannolikt att den unge har ett 

vårdbehov. Nämnden får dock enligt lagrummet meddela ett sådant interimistiskt 

beslut om ”svenska domstolar hade varit behöriga”. Det blir med andra ord en 

slags hypotetisk fiktiv prövning som inte grundas i något materiellt beslut, vilket 

medför att paragrafens utformning blir onödigt komplicerad. 

 

Slutligen kan noteras att utredaren inte har behandlat hur förfarandet enligt den 

föreslagna 9 a § är tänkt i förhållande till barns och ungdomars stöd enligt 

socialtjänstlagen (2001:453). Det är primärt åtgärder enligt denna lag som ska 

vidtas och som ibland också redan har påbörjats. Bland annat för att markera detta 
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