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Abstract 
According to article 8 in the Brussels II regulation a Member State has jurisdiction in matters 

of parental responsibility over a child who is habitually resident in that State at the time the 

court is seised. This includes compulsory care of children by the State. Furthermore, article 20 

in the Brussels II regulation states that the regulation should not prevent the courts in Member 

States to make provisional measures in urgent cases in respect of persons or assets in that State, 

even if a court in another Member State has jurisdiction as to the substance of the matter. This 

thesis examines the jurisdiction of the Swedish social services and courts in cases regarding 

compulsory care of foreign children in Sweden. 

An immediate taking into care under the Care of Young Persons Act constitutes a 

provisional measure under article 20 in the Brussels II regulation. The provision does not 

require that the child is habitually resident in the Member State that is taking the measures. 

Some Swedish courts have despite this concluded that the child must be habitually resident in 

Sweden for social services and courts to have jurisdiction when it comes to immediate taking 

into care. This is due to a problematic wording in the provision. 

Sweden has extensive responsibilities for children according to both the UN Convention 

on the Rights of the Child and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The 

purpose of this thesis is to examine if the Swedish social services and courts, in making 

decisions of immediate taking into care of foreign children in Sweden, are meeting those 

obligations. The methods used in the thesis are the legal dogmatic method, the empirical method 

and the European legal method. 

The findings in this thesis demonstrate that it is possible to interpret the provision 

regarding the immediate taking into care of children in two different ways. In as far as the 

Swedish social services and the courts make the most favourable interpretation for the child 

Sweden meets its obligations under the convention and the charter. However, compulsory care 

is a huge interference in a child’s life and it is of great importance that legislation of that kind 

charter the power of the authorities in a clear and unambiguous way. This is particularly 

important in cases regarding compulsory care due to the risk of what a negative decision could 

mean for a child’s health and safety. Therefore, the conclusion of this thesis is that it is 

necessary and urgent that the problem is addressed at a legislative level both from a children’s 

safety perspective and a legal security perspective. 
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1 Inledning 

1.1   Bakgrund 

Denna uppsats behandlar svensk socialtjänsts och domstols behörighet i frågor vid omedelbara 

tvångsomhändertaganden av utländska barn som befinner sig i Sverige. Detta hör till området 

internationell barnrätt vilket är ett underämne inom den internationella privaträtten. 

Internationell privaträtts huvudfrågor är domsrätt, lagval samt erkännande och verkställighet av 

utländska avgöranden. Vid kollisioner mellan olika rättssystem är det viktigt att sådana tvister 

kan lösas så enkelt och snabbt som möjligt, vilket medför att det är nödvändigt att det finns 

tydliga och förutsägbara regler i internationella samarbeten rörande dessa frågor. De viktigaste 

rättskällorna för detta inom EU är dess civilrättsliga samarbeten i form av förordningar. Dessa 

är direkt tillämpliga i EU:s medlemsstater. 

I Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 23 november 2003 om domstols 

behörighet och om erkännande om verkställighet av domar i äktenskapsmål och om mål om 

föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/20001 (Bryssel II-

förordningen) regleras domstolars behörighet i mål om föräldraansvar. Beslut om 

tvångsomhändertagande av barn omfattas av förordningens tillämpningsområde.2 Enligt dess 

artikel 8 är domstolarna i en medlemsstat behöriga i ett sådant mål om barnet har sin hemvist i 

medlemsstaten vid den tidpunkt då talan väcks. Förordningen innehåller ingen legaldefinition 

av hemvistbegreppet, utan det har fått klargöras genom EU-domstolens praxis och fortsätter att 

preciseras med tiden i och med att domstolen får ytterligare tolkningsfrågor rörande dess 

definition. Det är emellertid klart att ett barns hemvist nödvändigtvis inte etableras i Sverige 

bara för att det befinner sig i landet under en period.3 Vid tillämpningen av Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser med om vård av unga (LVU) uppstår därmed frågan om svensk 

socialtjänst och domstol har möjlighet att omhänderta ett barn som inte har hemvist i Sverige, 

trots att barnet vanvårdas eller befaras fara illa i landet? 

I LVU finns två olika typer av omhändertaganden. Beslut om beredande av vård av 

”allmän” karaktär tas med stöd av 2 och 3 §§, medan det i 6 § ges möjlighet att i brådskande 

fall att besluta om omedelbart omhändertagande när det med hänsyn till risken för den unges 

                                                
1 Förordningen ersätter således en tidigare Bryssel II-förordning, varför den ibland kallas för “den nya Bryssel 
II-förordningen” eller “Bryssel II bis”. I denna uppsats har det valts att endast referera till den som Bryssel II-
förordningen. 
2 Närmare om detta i avsnitt 3.2.2. 
3 Närmare om detta i avsnitt 3.3. 
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hälsa eller utveckling inte kan avvaktas. I Bryssel II-förordningens artikel 20 stadgas att 

bestämmelserna i förordningen inte ska hindra att domstolarna i en medlemsstat i brådskande 

fall vidtar interimistiska åtgärder avseende personer eller tillgångar i medlemsstaten i enlighet 

med dess lagstiftning, trots att en domstol i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i 

sak. Artikeln uppställer således inget krav på hemvist i medlemsstaten vid sådana åtgärder. 

En utgångspunkt för denna uppsats är ett kammarrättsavgörande4 från april 2016 där både 

begreppet hemvist för ett barn behandlades och frågan huruvida hemvist i Sverige är en 

förutsättning för att socialtjänst och domstol ska ha behörighet att besluta om omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU. I målet fann Kammarrätten i Stockholm att ett spädbarn på 

fyra månader med rumänska föräldrar hade sin hemvist i Rumänien, trots att barnet hade fötts 

och befunnit sig i Sverige under hela sin livstid. Eftersom barnet hade hemvist i Rumänien såg 

sig domstolen inte vara behörig att ta beslut om ett omedelbart omhändertagande. Hur kom 

domstolen fram till dessa slutsatser? Enligt förordningen förefaller det ju vara så att det är en 

förutsättning för socialtjänsts och domstols behörighet att barnet har hemvist i Sverige vid 

beslut enligt 2 och 3 §§ LVU, men inte vid interimistiska åtgärder enligt lagens 6 §. 

Uppsatsens ämne är intressant att diskutera eftersom det i dagens alltmer globaliserade 

värld är möjligt för EU-medborgare att röra sig fritt mellan medlemsstaterna, förvisso under 

vissa begränsningar5, utan att det behöver medföra att hemvist etableras i det land där en tid 

tillbringas. Sverige har dock internationella förpliktelser enligt FN:s konvention om barnets 

rättigheter6 (barnkonventionen) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna7 (rättighetsstadgan) och därmed ett ansvar gentemot barn som vanvårdas eller 

riskerar att fara illa när de befinner sig inom landets gränser, oavsett barnets nationalitet eller 

hemvist. För det fall att hemvist i Sverige är en förutsättning för att svensk socialtjänst och 

domstol ska ha behörighet att ta beslut enligt 6 § LVU finns det en risk att utsatta barn faller 

mellan stolarna och i akuta situationer inte får den vård och omsorg de behöver. LVU är en 

skyddslagstiftning vars syfte är att omfatta alla barn och i sådana fall är dess utformning 

självfallet bristfällig.8 Det bör därtill noteras att enligt lagstiftningen ska barnets bästa vara 

                                                
4 Kammarrätten i Stockholm, dom 2016-04-21, mål nr 2740-16. 
5 Uppehållsrätt krävs för att en vistelse i Sverige ska vara laglig. I Europaparlamentets och Rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
fritt och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet) stadgas i artikel 6.1 att alla 
unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i en annan medlemsstat i högst tre månader utan några andra villkor 
än att personen innehar ett giltigt identitetskort. För vistelser längre än så uppställs andra villkor. 
6 Finns tillgänglig på https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten.  
7 Finns tillgänglig på http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF.  
8 Lagstiftarens syfte med LVU:s reglering berörs närmare i avsnitt 4.1. 
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avgörande vid alla beslut enligt LVU, vilket är en rättslig princip som har sin grund i 

barnkonventionen och även återfinns i rättighetsstadgan. 

 

1.2   Syfte och frågeställningar 

I artikel 3.1 i barnkonventionen stadgas att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn. Detsamma stadgas i artikel 24.2 i rättighetsstadgan. Barn har även enligt 

dessa instrument rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. Uppsatsen 

har som syfte att undersöka om Sverige lever upp till sina förpliktelser enligt barnkonventionen 

och rättighetsstadgan vid beslutsfattande om omedelbara omhändertaganden när det rör sig om 

ett utländskt barn som befinner sig i Sverige. Syftet besvaras närmare med följande 

frågeställningar: 

 

•   Vilket ansvar åligger Sverige enligt barnkonventionen och rättighetsstadgan mot barn 

som befinner sig inom landets jurisdiktion? Vad innebär barnets bästa enligt dessa 

internationella instrument? 

•   När har en medlemsstats domstol behörighet enligt EU-rätt i gränsöverskridande frågor 

om tvångsvård? Vilka faktorer är relevanta vid fastställandet av ett barns hemvist enligt 

Bryssel II-förordningen? 

•   När enligt svensk rätt kan svenska myndigheter och domstolar ingripa för att omedelbart 

omhänderta ett barn i en gränsöverskridande situation? 

•   Behöver regleringen i svensk rätt angående omedelbara omhändertaganden ändras för att 

bättre tillvarata barnets bästa och uppfylla Sveriges internationella åtaganden enligt 

barnkonventionen och rättighetsstadgan i gränsöverskridande situationer? 

 

1.3   Avgränsningar 

Det här är en uppsats inom internationell privaträtt och som en följd av detta lämnas alla 

straffrättsliga aspekter som ett vanvårdande av ett barn kan leda till helt utan avseende. Vidare 

behandlar uppsatsen inte vilket ansvar som åligger socialtjänsten vid omedelbara 

omhändertaganden, utan fokuserar på om Sverige i frågan lever upp till sina förpliktelser enligt 

barnkonventionen och rättighetsstadgan. Principen om barnets bästa härstammar från 

barnkonventionen och återfinns även i stadgan varvid det har ansetts mest ändamålsenligt att 
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avgränsa arbetet till dessa två instrument och inte behandla ytterligare konventioner som rör 

mänskliga rättigheter. 

Uppsatsen kommer inte beröra frågan om lagval och innehåller inga komparativa inslag. 

För att uppfylla uppsatsen syfte och besvara dess frågeställningar har arbetet begränsats till de 

regelverk som berör svensk behörighet och tvångsomhändertaganden av barn i Sverige, d.v.s. 

Bryssel II-förordningen och LVU. I detta sammanhang blir även socialtjänstlagen (2001:453) 

(SoL) av betydelse. Uppsatsen tar sikte på gränsöverskridande situationer inom EU och därmed 

kommer inte 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, 

verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn 

(Haagkonventionen) beröras närmare då den tillämpas sekundärt i förhållande till Bryssel II-

förordningen.9 

 

1.4   Metod och material 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har en rättsdogmatisk metod använts. 

Rättsdogmatikens uppgift är att fastställa gällande rätt.10 Det som karaktäriserar metoden är 

användandet av de allmänt accepterade rättskällorna, d.v.s. lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och doktrin.11 Gällande rätt kan fastställas och därefter analyseras genom att man 

tillämpar och tolkar rättskällorna. Att den rättsdogmatiska metoden har dessa rättskällor i fokus 

utesluter dock inte att andra kunskapskällor används som komplement, såtillvida att deras 

tillförlitlighet beaktas. Med detta avses att källans härkomst granskas och att den används på 

ett korrekt sätt.12 Det bör dock sägas att det råder delade meningar inom doktrinen huruvida det 

rättsdogmatiska arbetet består av analytiska inslag.13 I förevarande uppsats anläggs synsättet att 

rättsdogmatikens utgångspunkt är att utifrån rättskällorna finna svar på konkreta 

problemformuleringar. Detta hindrar varken att vara kritisk till de svar som utrönas eller finna 

                                                
9 Enligt artikel 61 i Bryssel II-förordningen tillämpas Haagkonventionen när ett barn inte har hemvist i en 
medlemsstat. Se även SOU 2005:111 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer 
– 1996 års Haagkonventionen m.m., s. 142. 
10 Papadopoulou, Frantzeska och Skarp, Björn, Juridikens nycklar: introduktion till rättsliga sammanhang, metoder 
och verktyg, första upplagan, Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s. 134. 
11 Kleineman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod”, Juridisk metodlära (red. F. Korling och M. Zamboni), första 
upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 21. 
12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, tredje 
upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik, 2016, s. 34 f. 
13 Sandgren är av uppfattningen att den rättsdogmatiska metoden endast syftar till att fastställa gällande rätt, men 
att en rättsanalytisk metod därutöver kan användas. Se Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, 
metod och argumentation, s. 44. 
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bättre lösningar. Kritiken eller de alternativa lösningarna ska dock stödjas av relevant och 

underbyggd argumentation.14 

Den rättsdogmatiska metoden har använts främst i undersökningen av internationell och 

nationell rätt. Detta innebär att barnkonventionen, LVU med dess förarbeten och SoL har 

studerats och analyserats. Därutöver har Socialstyrelsens Allmänna råd varit behjälplig för 

tolkningen av LVU. Frågan om hur ett omedelbart omhändertagande enligt LVU ställer sig i 

förhållande till Bryssel II-förordningen har behandlats i betänkandet SOU 2015:71 Barns och 

ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. Frågan har även behandlats i en utredning till 

följd av betänkandet, vilken slutfördes tidigt hösten 2017 och som återfinns i promemorian DS 

2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. 

Vidare har JO och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uttalat sig gällande detta 

förhållande. 

 Eftersom rättsdogmatikens huvuduppgift endast är att beskriva och analysera gällande 

rätt har dessutom en empirisk metod använts. Denna metod kan användas för att analysera hur 

väl ett visst lagrum fungerar.15 Då det är domstolarna i högsta instans som skapar prejudikat 

utgår den rättsdogmatiska metoden utifrån dessa, medan man med den empiriska metoden 

också kan utgå ifrån underrättspraxis. HFD har inte lämnat vägledning rörande den problematik 

som finns mellan 6 § LVU och Bryssel II-förordningens artikel 20 varvid det har ansetts vara 

av intresse att se hur kammarrätterna har hanterat den i praktiken. 

 För att bestämma vilka kammarrättsavgöranden som skulle vara en del av denna studie 

har Karnovs databas och dess sökmotor använts. I denna söktes på ”omedelbart 

omhändertagande enligt LVU” tillsammans med ”Bryssel II-förordningen”. För att avgränsa 

arbetet har det valts att bara utgå ifrån avgöranden meddelade efter april 2016, eftersom målet 

i Kammarrätten i Stockholm avgjordes då. Utöver detta avgörande var resultatet av sökningen 

åtta träffar. Dessa granskades och utav dessa åtta var det två avgöranden som behandlade den 

aktuella problematiken. I uppsatsen har därmed tre kammarrättsavgöranden studerats. 

Eftersom den internationella privaträtten idag huvudsakligen är reglerad av EU har 

dessutom en EU-rättslig metod varit nödvändig i arbetet. Det har framförts i doktrinen att 

metoden framförallt är ett tillvägagångssätt att hantera EU-rättsliga källor.16 För denna uppsats 

har detta medfört att rättighetsstadgan, direkt tillämplig förordning och EU-domstolens praxis 

                                                
14 Jareborg, Nils, Svensk Juristtidning, Rättsdogmatik som vetenskap, 2004, s. 4. 
15 Sandgren, s. 49. 
16 Reichel, Jane, ”EU-rättslig metod”, Juridisk metodlära (red. F. Korling och M. Zamboni), första upplagan, 
Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 109. 
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har fått ett stort utrymme. Domstolen har en drivande roll inom EU-rättens utveckling eftersom 

den tolkar och förtydligar dess reglering.17 I och med detta har en stor del av arbetet fokuserat 

på avgöranden där EU-domstolen behandlat frågor som uppkommit rörande artiklar i Bryssel 

II-förordningen. 

För att undersöka om en lagändring gällande 6 § LVU krävs för att bättre tillvarata barnets 

bästa har det valts att tolka lagen mot bakgrund av barnkonventionen. Syftet med 

barnkonventionen är att stärka barnets rättigheter och ställer som krav att staterna ska låta ett 

barnperspektiv genomsyra alla beslut som rör barn.18 Barnperspektivet innebär att en 

utgångspunkt ska vara respekten för barnets fulla människovärde och integritet.19 Att ha ett 

barnperspektiv vid beslutsfattande betyder att man försöker förstå barnet och ta reda på hur 

barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar i denna. Barnet ska lyssnas på och det 

ska respekteras som en individ med egna uppfattningar. Därtill gäller också att analysera vilka 

följder olika beslutsalternativ kan få för barnet.20 

Anslutna stater till barnkonventionen är skyldiga att se till att den nationella rätten 

överensstämmer med konventionens bestämmelser. Detta kan exempelvis ske genom 

inkorporation eller konventionskonform tolkning. Vid upprättandet av barnkonventionen 

skapades även ett organ som har som syfte att ge vägledning vid tolkningen av barnets 

rättigheter, nämligen FN:s kommitté om barnets rättigheter (barnrättskommittén).21 Anslutna 

stater är skyldiga att skicka in rapporter som kommittén granskar och sedan kommer med 

synpunkter på.22 Barnrättskommittén publicerar kontinuerligt allmänna kommentarer om hur 

barnkonventionens artiklar ska tolkas. Dessa är inte juridiskt bindande, men betraktas i 

allmänhet som vägledande. De tar till stor del avstamp i själva konventionstexten, men även 

den samlade erfarenheten av staternas inskickade rapporter samt experters och olika 

organisationers utlåtanden vägs in.23 Av dessa allmänna kommentarer har främst nr 14 varit till 

en stor hjälp i uppsatsens arbete. Även UNICEF:s Handbok om barnkonventionen har gett 

vägledning. Eftersom uppsatsen tar sikte på gränsöverskridande situationer inom EU tolkas 

också 6 § LVU mot bakgrund av artikel 24.2 i rättighetsstadgan. Denna artikel bygger på 

barnkonventionen.  

                                                
17 Reichel, s. 115. 
18 SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU, s. 135. 
19 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, sjätte upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 37. 
20 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, s. 39. 
21 Se artikel 43 barnkonventionen. 
22 Se artikel 44 barnkonventionen. 
23 Smith, Lucy, “Recent developments in Child Law”, European Challenges in Contemporary Family Law (red. 
K. Boele-Woelki och T. Sverdrup), Antwerpen: Intersentia, 2008, s. 55 f. 
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I Sverige finns det flera professorer som är specialiserade inom den internationella 

privaträtten, varav Maarit Jänterä-Jareborg är den som publicerat mest litteratur och artiklar 

inom den del av rättsområdet som denna uppsats behandlar. Antologin Tre aspekter av EU-IP24 

utgiven av Jänterä-Jareborg har gett inspiration till mitt skrivande, och däri framförallt Maja 

Lindqvists studie om olovligt bortförande av barn. Det har också funnits flertalet internationella 

källor att använda. Inom EU-rätt, offentlig rätt och barnrätt har det funnits en rik litteratur att 

tillgå.  

 

1.5   Disposition 

Efter uppsatsens inledande kapitel följer kapitel 2 med en redogörelse för barnets bästa. Då 

principen är av central betydelse för uppsatsens syfte utgör kapitlet en allmän redogörelse med 

fokus på barnkonventionen och artikel 24 i rättighetsstadgan. Även konventionsstaternas 

åtagande enligt artikel 3.2 och rätten till alternativ omvårdnad enligt artikel 20 i 

barnkonventionen berörs. Kapitlet innehåller dessutom ett avsnitt med en jämförelse av nämnda 

instrument. 

Därefter följer kapitel 3 med en genomgång av Bryssel II-förordningens reglering och 

praxis i förhållande till tvångsvård av barn. Fokus i denna del ligger framförallt på 

förordningens tillämpningsområde och begreppet hemvist för barn, men också behörighet 

grundad på barnets närvaro och interimistiska åtgärder behandlas. Kapitlet inleds med en kort 

historik om förordningen. Efter detta följer kapitel 4 som behandlar LVU. Kapitlet innehåller 

en introduktion till regleringen, ett avsnitt som rör beredande av vård, ett avsnitt om omedelbara 

omhändertaganden och slutligen ett avsnitt om tvångsomhändertaganden i gränsöverskridande 

situationer. 

I kapitel 5 redovisas Kammarrätten i Stockholms avgörande i mål 2740-16 samt ett 

avgörande vardera från kammarrätterna i Göteborg och Sundsvall, i vilka domstolarna uttalat 

sig angående problematiken rörande 6 § LVU och artikel 20 i Bryssel II-förordningen. Kapitlet 

innehåller även ett avsnitt om hur problematiken har tolkats i olika utredningar, promemorior 

och av JO. Alla kapitel, förutom det inledande och det sista, avslutas med ett avsnitt bestående 

av en kommentar till det som anförts i kapitlet. 

                                                
24 Lindqvist, Maja, Stolt, Anna och Tavaststjerna, Julia, Tre aspekter av EU-IP: studier rörande olovligt 
bortförande av barn, samkönade parrelationer och säkerhetsrätter i lösöre, Uppsala: Iustus, 2011. 



 8 

I kapitel 6, vilket utgör uppsatsens analysdel, förs ett resonemang angående vilket ansvar 

som åligger Sverige enligt barnkonventionen och rättighetsstadgan mot barn som befinner sig 

inom landets jurisdiktion och vad barnets bästa innebär enligt dessa instrument. Vidare 

diskuteras medlemsstaternas behörighet enligt EU-rätt i gränsöverskridande frågor om 

tvångsvård och relevanta faktorer vid fastställandet av ett barns hemvist enligt Bryssel II-

förordningen. Slutligen förs ett resonemang angående omedelbara omhändertaganden enligt 

svensk rätt i gränsöverskridande situationer och huruvida regleringen i 6 § LVU behöver ändras 

för att i sådana situationer bättre tillvarata barnets bästa och uppfylla Sveriges internationella 

förpliktelser enligt barnkonventionen och rättighetsstadgan. Analysen bygger på vad som har 

framkommit i uppsatsens tidigare kapitel. 
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2  Barnets bästa 

2.1   Kort presentation av barnkonventionen 

Barnkonventionen har inneburit stora förändringar på barnrättens område, särskilt i och med att 

konventionen står för ett synsätt där barn inte enbart ses som skyddsobjekt, utan också som 

rättighetsbärare.25 Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är unik i det 

hänseende att den riktar in sig på barn. Konventionen har idag nästintill universellt stöd26, där 

det endast är USA som ännu inte har ratificerat den.27 Sverige ratificerade barnkonventionen 

den 21 juni 1990 och sedan dess är den en svensk rättskälla.28 I SOU 2016:19 föreslås att 

barnkonventionen även ska bli svensk lag.29 Som nämnts i avsnitt 1.4 ger barnrättskommittén 

ut allmänna kommentarer angående tolkningen av konventionens artiklar och i ovan nämnda 

SOU föreslås att dessa ska användas som vägledning vid genomförandet av konventionen i 

Sverige.30 

 Barnkonventionen innehåller en särskild sorts rättigheter som kan sägas utgöra en 

utveckling av de traditionella mänskliga rättigheterna, nämligen de rättigheter som ger barnet 

ett särskilt skydd mot övergrepp och utnyttjande. Detta innefattar bl.a. skydd mot alla former 

av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 

sexuella övergrepp, skydd mot ekonomiskt utnyttjande, narkotika och sexuell exploatering.31 

Även en rätt till alternativ omvårdnad stadgas i konventionens artikel 20.32 

Barnrättskommittén har i flera av de allmänna kommentarerna uttalat att fyra av artiklarna 

i konventionen intar en särställning som grundläggande principer.33 Dessa är rätten till icke-

diskriminering enligt artikel 2, principen om barnets bästa enligt artikel 3, rätten till liv och 

                                                
25 Smith, s. 53. 
26 Se https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en, senast 
besökt den 20 maj 2018. 
27 Inom den interna amerikanska debatten förs uppfattningen fram, som skäl mot ratificering, att 
barnkonventionen kan urgröpa familjeauktoriteten och öka risken för konflikter inom familjen. Se Schiratzki, 
Barnrättens grunder, s. 27. 
28 Prop. 1989/90:107 Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, s. 27 f. 
29 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag. Kraftig kritik har riktats mot förslaget. Se t.ex. Kammarrätten 
i Stockholm 2016-09-23, dnr KST 2016/189 och JO 2016-10-04 dnr R 29-2016. 
30 SOU 2016:19, s. 97. Barnrättskommittén har hittills upprättat 23 allmänna kommentarer. Flertalet finns i 
svensk översättnings på Barnombudsmannens hemsida. Se 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/.  
31 SOU 2015:71, s. 137. 
32 Närmare om artikel 20 barnkonventionen i avsnitt 2.2.5. 
33 Se t.ex. Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5 (2003) om Allmänna åtgärder för genomförandet av 
konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6). CRC/GC/2003/5. 27 november 2003, p. 12 och 
Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) om Barnets rätt att bli hörd. CRC/C/GC/12. 20 juli 
2009, p. 29. 
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utveckling enligt artikel 6 samt rätten att komma till tals enligt artikel 12. Grundprinciperna ska 

tillämpas så att de ger vägledning för tolkningen av de övriga artiklarna i konventionen. 

Kommittén har ofta poängterat att konventionen ska betraktas som en helhet och att artiklarna 

är beroende av varandra.34 Detta resulterar i att det finns utrymme för oräkneliga kopplingar 

mellan innehållet i konventionens artiklar. Exempelvis är grundprincipen om barnets bästa i 

artikel 3.1 relevant för genomförandet av hela konventionen. 

 

2.2   Barnets bästa enligt barnkonventionen 

2.2.1  Introduktion 

Barnets bästa är enligt barnkonventionen både en rättslig princip och målsättning. Principen 

tillkom inte i och med barnkonventionen, utan begreppet har funnits i internationella instrument 

för mänskliga rättigheter även dessförinnan. I nationell lagstiftning hade i många fall hänsyn 

till barnets bästa redan tagits inom olika områden.35 Det har dock fallit sig naturligt att 

barnkonventionen med dess artikel 3.1 har blivit den mest centrala rättsregeln för tolkningen 

av principen. Artikel 3 i sin helhet lyder: 

 

1.   Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 

rummet. 

2.   Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för 

dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta 

alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

3.   Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård 

eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 

hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 

 

Barnkonventionen har medfört att principen om barnets bästa har fått ett stort genomslag. Detta 

kan exempelvis ses i svensk rätt på så sätt att principen har införts genom lagändringar på ett 

mer systematiskt vis efter tillträdandet till konventionen.36 Barnrättskommittén utkom 2013 

                                                
34 Se t.ex. Allmän kommentar nr 5, p. 18. 
35 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, första upplagan, Malmö: Printing Malmö AB, 2008, s. 48. 
36 Dahlstrand, Lotta, Barns deltagande i familjerättsliga processer, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 
2004, s. 37. 
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med sin allmänna kommentar nr 1437 om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet. De 

nedanstående avsnitten bygger huvudsakligen på denna kommentar.  

 

2.2.2  Tillämpningsområde 

Enligt artikelns formulering säkerställs att rättigheten garanteras i alla typer av beslut och 

åtgärder som rör barn, medan tidigare formuleringar av principen enbart gällde juridiska och 

administrativa förfaranden.38 Nuvarande utformning innebär därmed att varje åtgärd som har 

att göra med barn måste sätta barnets bästa i främsta rummet. Inte bara beslut omfattas, utan 

även alla andra handlingar, uppföranden, förslag, tjänster, förfaranden och andra åtgärder gör 

det också.39 I den allmänna kommentaren förtydligas att även overksamhet och underlåtenhet 

att agera innebär åtgärder. Detta belyses i kommentaren med exemplet att det gäller när sociala 

myndigheter underlåter att agera för att skydda barn från vanvård eller övergrepp.40 

Alla beslut som direkt eller indirekt påverkar barn omfattas av den rättsliga skyldigheten. 

I första hand åsyftas åtgärder och beslut som direkt rör ett barn, barn som grupp eller barn i 

allmänhet, och i andra hand åtgärder som kan ha konsekvenser för dessa, även om de inte är 

det direkta föremålet för åtgärden.41 Det kan visserligen hävdas att en stats alla handlingar 

påverkar barn på ett eller annat sätt, men i den allmänna kommentaren anför 

barnrättskommittén att det är tillräckligt att staten tillämpar en högre skyddsnivå, och ett 

noggrant förfarande för att ta hänsyn till barnets bästa, när ett beslut kommer att ha en betydande 

inverkan på ett eller flera barn.42 

 Enligt artikel 1 i konventionen betyder barn alla människor under 18 års ålder, såtillvida 

att barnet inte blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. I artikel 2 stadgas att 

konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i konventionen utan diskriminering. Med jurisdiktion menas en stats 

maktutövning över personer och egendom inom dess eget territorium. Med territorium menas i 

sin tur både land-, sjö- och luftterritorium.43 Med att alla barn inom ett lands jurisdiktion ska 

tillförsäkras rättigheterna i konventionen utan diskriminering avses därmed alla barn, oavsett 

                                                
37 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet. 
CRC/C/GC/14. 29 maj 2013. 
38 Alston, Philip, International Journal of Law and the Family 8, The Best Interests Principle: Towards a 
Reconciliation of Culture and Human Rights, 1994, s. 4. 
39 Allmän kommentar nr 14, p. 17. 
40 Ibid., p. 18. 
41 Ibid., p. 19. 
42 Ibid., p. 20. 
43 Bring, Ove, Mahmoudi, Said och Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, femte upplagan, Stockholm: Norstedts 
Juridik, 2014, s. 100. 
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deras status såsom medborgare, besökare, asylsökande, barn till migrerande arbetstagare eller 

om de befinner sig olagligt i landet.44 Således omfattas alla barn som befinner sig inom ett 

konventionsanslutet lands jurisdiktion av barnkonventionens tillämpningsområde. 

 Frågan om hur tvångsomhändertaganden av barn bör regleras och tillämpningen av dessa 

regler i det enskilda fallet rör utan tvekan barn, varvid det inte råder några tvivel om att artikel 

3.1 är tillämplig i den för uppsatsen aktuella frågan. Det faktum att både det individuella barnets 

bästa och barnkollektivets bästa ska komma i främsta rummet vid tvångsomhändertaganden av 

barn innebär att både lagstiftarens, myndigheters och domstols åtgärder på området måste 

utvärderas ur ett barnperspektiv. Lagstiftarens uppgift är alltså att skapa ett regelverk som 

tillgodoser barnkollektivets bästa, samtidigt som det skapar förutsättningar för myndigheter och 

domstol att se till barnets bästa i det enskilda fallet. Detta kan naturligtvis i vissa fall vara en 

svår balansgång, men beträffande LVU bör den inte vara alltför besvärlig. Barnkollektivets 

bästa främjas genom att regleringen finns till vilket gör att barn som vanvårdas eller befaras 

fara illa kan omhändertas, medan det individuella barnets bästa främjas genom att barnet får 

den vård och omsorg det behöver. 

 

2.2.3  Barnets bästa i främsta rummet 

Som har framgått i avsnittet ovan anges i den svenska översättningen av barnkonventionen att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet. En intressant jämförelse i detta fall kan göras med 

den engelska originalversionen där det anges att barnets bästa ska vara ”a primary 

consideration”. Denna ordalydelse kan i sin tur jämföras med det förslag som förkastades, vilket 

var ”the primary consideration”.45 ”A primary consideration” valdes troligtvis för att öppna upp 

för situationer där andra intressen kan tänkas väga tyngre än barnets bästa. 

Tillämpningsområdet för principen om barnets bästa är så pass vitt varför andra intressen ibland 

kan och behöver tillåtas väga tyngre.46 Barnets bästa måste i dessa fall ändå aktivt övervägas, 

och det krävs att beslutande myndighet eller domstol kan visa att en sammanvägning har gjorts 

av relevanta intressen i det enskilda fallet.47 

När barnets bästa ska bestämmas i fall för enskilda barn under särskilda omständigheter 

krävs det att man avgör vad som är det bästa för det enskilda barnet samt att det då ska vara 

                                                
44 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 38. 
45 Alston, s. 12. 
46 Handbok om barnkonventionen, s. 49. 
47 SOU 2015:71, s. 138. 
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”the primary consideration”.48 Detta sägs t.ex. uttryckligen i konventionens artikel 21 om 

adoption. Detta kan tyckas vara en självklarhet eftersom adoption är en enormt ingripande 

åtgärd i ett barns liv, men liknande resonemang har förts i litteraturen rörande andra frågor. I 

exempelvis vårdnadsfrågor har det ifrågasatts om man kan tillåta några andra intressen att väga 

tyngre än barnets bästa.49 Eftersom ett omedelbart tvångsomhändertagande också är något 

oerhört ingripande i ett barns liv och görs just för att tillgodose barnets bästa, är min slutsats att 

det i dessa frågor likaså bör finnas ett mycket litet, om ens något, utrymme för att låta andra 

intressen än barnets avgöra utgången.  

 

2.2.4  En princip som är tids- och rumsbundet 

Innebörden av principen om barnets bästa varierar över tid och är beroende av i vilket samhälle 

den tillämpas. Barnets bästa som en rättslig idé är med andra ord socialt och kulturellt bestämt 

och ges därför ett varierande innehåll mot bakgrund av den rådande synen på barn och vad de 

behöver.50 Som exempel på detta kan nämnas att aga än idag är tillåtet i vissa delar av världen 

och anses vara till barnets bästa, medan det i Sverige förbjöds redan 1979.51 Med ett synsätt på 

barn som ”onda” kan aga rättfärdigas, men detta är svårt att göra med dagens syn på barn som 

självständiga människor med egna behov, rättigheter och intressen.52 

Barnrättskommittén har understrukit att tolkningen av barnets bästa måste stå i 

överensstämmelse med barnkonventionens anda. Därmed begränsas tolkningen av principen av 

resterande rättigheter i konventionen. T.ex. slår barnrättskommittén fast i sin allmänna 

kommentar nr 853 om kroppslig bestraffning att aga inte kan rättfärdigas med hänsyn till barnets 

bästa. Kommittén menar att artikel 3, mot bakgrund till artikel 19 om barnets rätt till skydd för 

övergrepp, medför att konventionsstaterna ska skydda barnet mot alla typer av fysiskt och 

psykiskt våld och att detta inte lämnar något utrymme för någon form av legaliserat våld mot 

barn.54 

                                                
48 Handbok om barnkonventionen, s. 49. 
49 Alston, s. 12. 
50 Singer, Anna, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhällen, sjätte upplagan, Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2012, s. 18. 
51 Se Föräldrabalken (FB) 6:1 där det stadgas att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 
kränkande behandling. 
52 Singer, Anna, Föräldraskap i rättslig belysning, Uppsala: Iustus, 2000, s. 51 f. 
53 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 8 (2006) om Barnets rätt till skydd mot kroppslig bestraffning 
och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning (bl.a. artikel 19, 28.2 och 37). CRC/C/GC/8. 2 mars 
2007. 
54 Allmän kommentar nr 8, p. 18. 
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Vad som kan anses vara barnets bästa bestäms således inom ramarna för 

barnkonventionen, vilket till viss del motverkar olika kulturella tolkningar. Konventionen är 

dock präglat av den tid i vilken den tillkom. Innebörden av barnets bästa är alltså inte given och 

därför behöver även konventionens rättigheter utvecklas med tidens gång. 

 

2.2.5  Barnets bästa vid tvångsomhändertaganden 

Barnrättskommittén medger att barnets bästa är ett komplext begrepp, men att det är avsett att 

vara flexibelt och anpassningsbart.55 I bedömningen av vad som är barnets bästa ska hänsyn tas 

till barnets eller barnens specifika situation, personliga sammanhang och behov.56 Faktorer som 

vägs in i bedömningen av barnets bästa kan vara ålder, kön, mognad, erfarenhet eller att barnet 

har någon form av funktionsnedsättning. Även omständigheter som har att göra med sociala 

och kulturella sammanhang kan vägas in.57 Barnrättskommittén har framfört att fastställandet 

av barnets bästa bör inledas med en bedömning av de specifika omständigheter som gör barnet 

ifråga unikt, vilket innebär att vissa faktorer kan komma att användas och andra inte. Det 

påverkar också vilken tyngd dessa faktorer kommer att ges i förhållande till varandra.58 

I artikel 20 i barnkonventionen berörs rätten till alternativ omvårdnad. Artikeln lyder 

enligt följande: 

 

1.   Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för sitt eget bästa inte kan tillåtas 

stanna kvar i denna miljö skall ha rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida. 

2.   Konventionsstaterna skall i enlighet med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ omvårdnad för 

ett sådant barn. 

3.   Sådan omvårdnad kan bl.a. innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om 

nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad om barn. Då lösningar övervägs skall 

vederbörlig hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet i ett barns uppfostran och till barnets etniska, 

religiösa, kulturella och språkliga bakgrund. 

 

I artikel 9 i barnkonventionen finns även barnets rätt att inte bli åtskilt från sina föräldrar. I 

denna artikel görs en tydlig intention att det offentliga ska respektera relationen mellan barn 

och föräldrar59, men att ett åtskiljande kan vara nödvändigt för barnets bästa. Följaktligen har 

                                                
55 Allmän kommentar nr 14, p. 32. 
56 Ibid. 
57 Ibid., p. 48. 
58 Ibid., p. 49. 
59 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 141. 
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barnet en rätt gentemot staten att tillförsäkras alternativ omvårdnad när barnet inte kan tillåtas 

stanna kvar i sin hemmiljö. Staten ska dock endast tvångsomhänderta barnet när det är absolut 

nödvändigt för barnets bästa. Barnrättskommittén uttrycker det så att ett åtskiljande ska ske som 

en sista utväg. Åtskiljande bör inte ske om barnet kan skyddas genom mindre ingripande 

åtgärder, utan då ska staten hellre stötta föräldrarna i deras föräldraansvar och stärka familjens 

kapacitet att ta hand om barnet.60 När ett åtskiljande är nödvändigt ska det emellertid 

säkerställas att barnet kan upprätthålla relationen och sina band till föräldrar och familj, förutom 

i det fall när det strider mot barnets bästa.61 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att det alltså inte finns något allmängiltigt svar 

på vad som är barnets bästa vid tvångsomhändertaganden, utan det måste bestämmas i varje 

enskilt fall. Det ska bestämmas utifrån barnets unika situation och därefter görs en bedömning 

om det är nödvändigt med ett tvångsomhändertagande för att tillgodose barnets bästa. Om det 

är till barnets bästa ska staten under omhändertagandet säkerställa att barnet upprätthåller en 

personlig relation till föräldrar och övriga familj. 

 

2.3   Konventionsstaternas åtagande enligt barnkonventionen 

Vid bedömningen av barnets bästa bör staten också beakta sin skyldighet att tillförsäkra det 

skydd och den omsorg som behövs för barnets välfärd enligt artikel 3.2 barnkonventionen. 

Skydd och omsorg ska tolkas i vid bemärkelse eftersom det övergripande målet är att 

tillförsäkra barnets välmående och utveckling. I och med detta omfattas barnets grundläggande 

fysiska och emotionella behov, samt vad barnet behöver materiellt och utbildningsmässigt.62 

Barnrättskommittén anför särskilt att emotionell omvårdnad är ett grundläggande behov hos 

barn och att barn behöver en trygg anknytning mycket tidigt i livet.63 Att utgå ifrån barnets 

bästa i beslutsfattande ska innebära att man gör en bedömning av barnets trygghet och integritet 

vid den aktuella tidpunkten, men även att en försiktighetsprincip tillämpas. Denna kräver att 

man även gör en bedömning av eventuell framtida risk och skada samt andra konsekvenser som 

beslutet kan få för barnets trygghet.64 

 Formuleringen i artikel 3.2 om att staterna har åtagit sig att tillförsäkra barnet sådant 

skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd innebär en plikt för 

                                                
60 Allmän kommentar nr 14, p. 61. 
61 Ibid., p. 65. 
62 Ibid., p. 71. 
63 Ibid., p. 72. 
64 Ibid., p. 74. 
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konventionsstaterna. Vidare anges att staterna för detta ändamål måste vidta alla lämpliga 

lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

 

2.4   Barnets rättigheter enligt rättighetsstadgan 

Rättighetsstadgan utarbetades under år 2000 och antogs först som juridiskt oförbindande. Den 

kom dock att utnyttjas alltmer av EU-domstolarna som ett viktigt tolkningsdokument och blev 

juridiskt bindande i och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009.65 Två 

medlemsstater, Storbritannien och Polen, har dock i protokoll 30 till Lissabonfördraget fått 

undantag från skyldigheten att tillämpa rättighetsstadgan såsom bindande. 

Enligt artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen (FEU-fördraget) stadgas att 

rättighetsstadgan har samma rättsliga ställning som EU-fördragen. Dock betonas i artikel 6.2 

att stadgan inte på något sätt utökar EU:s befogenheter. I rättighetsstadgans artikel 51 framhålls 

att stadgan endast riktar sig till medlemsstaterna när de tillämpar EU-rätten. Rättigheterna är 

således inte generella rättigheter som kan tillämpas självständigt. Stadgan innehåller både 

rättigheter som kan tillämpas för sig och principer som fungerar som viktiga riktlinjer vid 

lagstiftning och som kan vara betydelsefulla som tolkningsunderlag.66 

 Rättighetsstadgan skyddar enskilda personer, både fysiska och juridiska, som är bosatta, 

uppehåller sig i, är verksamma eller har sitt säte i medlemsstaterna.67 I vissa fall omfattas även 

personer som berörs av EU-rättsligt grundad offentlig maktutövning, även om de inte befinner 

sig i medlemsstaterna. Eftersom rättighetsstadgan enbart talar om personer görs ingen generell 

skillnad mellan EU-medborgare och personer som inte är det. Om inte speciella villkor anges 

vad gäller medborgarskap omfattas alla personer som är föremål för EU-rättens tillämpning.68 

 Till stadgan har utarbetats kortfattade Förklaringar avseende stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. Dessa ska tillmätas vikt vid stadgans tillämpning.69 I förklaringen 

till artikel 24 om barnets rättigheter framhålls att artikeln bygger på barnkonventionen, och 

särskilt konventionens artiklar 3, 9, 12 och 13. Dessa artiklar rör barnets bästa, barnets rätt till 

en god kontakt med båda föräldrarna, barnets rätt att komma till tals samt barnets rätt till 

yttrande- och informationsfrihet. Artikel 24 i rättighetsstadgan i sin helhet lyder: 

                                                
65 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, sjätte upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik, 
2018, s. 144 f.  
66 Ibid., s. 146. 
67 Lebeck, Carl, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 91. 
68 Ibid. 
69 Artikel 6.1 FEU-fördraget och även stadgans ingress. Förklaringarna är publicerade i EUT 2007/C 303/02 av 
14.12.2007. 
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1.   Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt kunna uttrycka 

sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.  

2.   Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, 

ska barnets bästa komma i främsta rummet.  

3.   Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med 

båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 

 

2.5   Jämförelse mellan barnkonventionen och rättighetsstadgan 

De rättigheter som anges som grundläggande i rättighetsstadgan överensstämmer inte 

fullständigt med de rättigheter som utpekas som grundläggande i barnkonventionen. De 

rättigheter som nämns i stadgan innefattar inte barnets rätt till icke-diskriminering enligt artikel 

2, och inte heller barnets rätt till liv och utveckling i artikel 6. En icke-diskrimineringsprincip 

av allmän karaktär framkommer visserligen av artikel 21 i rättighetsstadgan.70 Dock framgår 

inte barnets rätt till liv och utveckling någonstans. Förvisso stadgas i artikel 2 rätten till liv, men 

i artikeln inryms inte rätten till utveckling som är specifik för barn. 

Vidare innehåller inte heller stadgan någon rättighet för barn till alternativ omvårdnad, 

även om det i artikel 24.1 stadgas att barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs 

för deras välfärd. Rättighetsstadgan anger således bara kort denna rättighet, medan staterna 

enligt barnkonventionens artikel 3.2 har en plikt att tillförsäkra detta och måste för det 

ändamålet vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. I konventionen stadgas 

det dessutom att barnet ska tillförsäkras skyddet och omvårdnaden med hänsyn till de rättigheter 

och skyldigheter som tillkommer barnets föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som 

har lagligt ansvar för barnet. Detta berörs inte i stadgan. 

Precis som i barnkonventionen ges i stadgan en rättighet till barnet att upprätthålla ett 

personligt förhållande och ha kontakt med sina föräldrar, utom i de fall då det strider mot 

barnets bästa. Vidare uttrycks principen om barnets bästa på samma sätt i rättighetsstadgan som 

i barnkonventionen, nämligen såsom att barnets bästa ska komma i främsta rummet. 

 

                                                
70 Som redogjorts för i avsnitt 2.4. så skyddar rättighetsstadgan enskilda personer som befinner sig i 
medlemsstaterna. I vissa fall omfattas även personer som berörs av EU-rättsligt grundad offentlig maktutövning, 
även om de inte befinner sig i en medlemsstat. Ingen åtskillnad görs mellan EU-medborgare och personer som 
inte är det. Om inte speciella villkor anges vad gäller medborgarskap omfattas alla personer som är föremål för 
EU-rättens tillämpning. I artikel 21 uppställs inte något sådant villkor. 



 18 

2.6   Avslutande kommentar 

Detta kapitel har ägnats åt principen om barnets bästa och en stats skyldighet att tillförsäkra 

barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd. Detta kapitel är tänkt 

som en grund för att senare i uppsatsen kunna utreda huruvida Sverige vid beslutsfattande om 

omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU, när barnet inte har hemvist i landet, lever upp 

till sina internationella förpliktelser enligt barnkonventionen och rättighetsstadgan. 

 Som redogjorts för i avsnitt 2.2.2 stadgas i konventionens artikel 2 att konventionsstaterna 

ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i 

konventionen utan diskriminering. Bland de rättigheter som därmed ska tillförsäkras alla barn 

som befinner sig inom Sveriges gränser, oavsett status, är rätten till alternativ omvårdnad enligt 

artikel 20 där det stadgas att barn som inte kan tillåtas stanna kvar i sin familjemiljö har rätt till 

särskilt skydd och bistånd från statens sida. Konventionsstaterna ska i enlighet med sin 

nationella lagstiftning säkerställa omvårdnad för ett sådant barn. Då artikel 9 stadgar barnets 

rätt att inte bli åtskilt från sina föräldrar ska dock ett tvångsomhändertagande ske som en sista 

utväg och en förutsättning är att det är nödvändigt för barnets bästa. Artikel 3 i 

barnkonventionen behandlar barnets bästa och har redogjorts för grundligt i avsnitt 2.2. Därtill 

har konventionsstaterna enligt artikel 3.2 en plikt att tillförsäkra alla barn inom dess jurisdiktion 

sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd. För detta ändamål måste 

konventionsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

Det kan därmed konstateras att detta för Sveriges del i fråga om tvångsvård innebär att 

samtliga barn som befinner sig inom landets jurisdiktion har rätt till skydd och omvårdnad samt 

har rätt till alternativ omvårdnad från staten. När dessa barns bästa tillgodoses genom ett 

tvångsomhändertagande måste socialtjänst och domstol ha möjlighet att omhänderta dem för 

att Sverige ska leva upp till sina förpliktelser enligt barnkonventionen. 

Därutöver är rättighetsstadgan tillämplig såtillvida att EU-rätten tillämpas. När ett 

utländskt barn befinner sig i Sverige och svensk myndighets och domstols behörighet ska 

avgöras vid exempelvis ett tvångsomhändertagande tillämpas Bryssel II-förordningen. Denna 

utgör givetvis ett EU-rättsligt instrument och därmed blir alltså också rättighetsstadgan 

tillämplig. Mot bakgrund av redogörelsen i avsnitt 2.5 kan det konstateras att rättighetsstadgan 

har ett snävare tillämpningsområde än barnkonventionen och att detta ger medlemsstaterna 

mera begränsade skyddsplikter. Eftersom artikel 24 om barnets rättigheter bygger på ett 

begränsat antal artiklar från barnkonventionen kan tolkningen av artikeln bli problematisk då 

det sedan länge är etablerat att barnkonventionen ska tolkas som en helhet. Därtill finns det i 
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rättighetsstadgan inte någon uttrycklig rätt till alternativ omvårdnad för barnet. Det stadgas 

dock i artikel 24.1 att barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras 

välfärd. Denna rättighet medför dock ingen direkt plikt för EU:s medlemsstater att tillförsäkra 

barnet detta och medlemsstaterna måste inte för det ändamålet vidta alla lämpliga lagstiftnings- 

och administrativa åtgärder, såsom barnkonventionen ålägger konventionsstaterna. 

Med ett barnperspektiv borde dock denna diskrepans mellan barnkonventionen och 

rättighetsstadgan i realiteten inte medföra några större bekymmer i fråga om tvångsvård. 

Rättighetsstadgan tillförsäkrar ändock barnet det skydd och den omvårdnad som behövs för 

dess välvärd och därtill står det också klart enligt både barnkonventionen och rättighetsstadgan 

att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Vid beslut om 

tvångsomhändertaganden enligt svensk nationell rätt är det barnets bästa som ska vara det 

avgörande.71 Vad som däremot utgör barnets bästa finns det inget enkelt svar på, utan det måste 

bestämmas i varje enskilt fall med utgångspunkt för vad som gör barnet ifråga unikt. 

Följande kapitel ägnas åt Bryssel II-förordningens reglering och EU-domstolens praxis 

ifråga om förordningens tillämpningsområde i förhållande till tvångsvård, allmän behörighet 

och hemvistbegreppet för barn, behörighet grundad på barnets närvaro samt interimistiska 

åtgärder. Kapitlet inleds dock med en kortare historik för att ge en viss förståelse för 

förordningens kontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Närmare om detta i avsnitt 4.1. 
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3  Bryssel II-förordningen och EU-domstolens praxis 

3.1   Kort historik om förordningen 

I och med Amsterdamfördragets ikraftträdande den 1 maj 1999 skapades förutsättningarna för 

EU att lagstifta på den internationella privaträttens område. Artikel 81 i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF-fördraget) behandlar det civilrättsliga samarbetet, i 

vilken det begränsas att frågorna måste ha gränsöverskridande följder. Den rådande 

uppfattningen är således att EU saknar kompetens på den materiella familjerättens, och därmed 

barnrättens, område.72 Vissa är dock av den motsatta åsikten och anser att samtliga 

familjerättsliga frågor är potentiellt gränsöverskridande, varför EU bör ha möjlighet att kunna 

ingripa i dessa fall.73  

Bryssel II-förordningen började gälla den 1 mars 2005 och är direkt tillämplig i EU:s 

medlemsstater med undantag för Danmark, som p.g.a. ett särskilt protokoll till 

Amsterdamfördraget står utanför det civilrättsliga samarbetet.74 Till Lissabonfördraget fogades 

protokoll nr 22 enligt vilket Danmark fortfarande står utanför det civilrättsliga samarbetet och 

gör än idag. 

 Bryssel II-förordningen kallas ofta för ”nya Bryssel II” eller ”Bryssel II bis”. Detta beror 

på att det finns en föregångare, Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar 

för makars gemensamma barn. Denna byggde i sin tur på Bryssel II-konventionen från 1998. 

Konventionen hade sin rättsliga grund i artikel K 3 i Maastrichfördaget och hade ännu inte 

hunnit ratificeras av medlemsstaterna innan dess innehåll omvandlades till en förordning i och 

med att Amsterdamfördraget trädde i kraft.75 

 Den ”gamla” Bryssel II-förordningen innehöll regler rörande domstolars behörighet och 

regler om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i äktenskapsfrågor. Frågor 

om föräldraansvar omfattades bara av förordningen om frågorna gällde barnen till två makar 

och det togs upp inom ett äktenskapsmål. Förordningen började tillämpas den 1 mars 2001, 

men i stort sett omgående var det tydligt att förhållningssättet att begränsa föräldraansvaret på 

                                                
72 Jänterä-Jareborg, Maarit, Svensk Juristtidning, Harmonisering, samordning och ömsesidigt förtroende inom 
Europeiska unionen – utvecklingen inom familjerätt, 2005, s. 807. 
73 Ibid. 
74 Se ingresspunkt 31 i Bryssel II-förordningen. Även Storbritannien och Irland intar en särställning inom det 
civilrättsliga samarbetet enligt ett särskilt protokoll till Amsterdamfördraget. Det följer dock av fördraget att 
dessa länder har möjlighet att ansluta sig till rättsakter. I Bryssel II-förordningens ingresspunkt 30 framgår det att 
båda länderna har valt att använda sig av denna möjlighet i förhållande till förordningen. 
75 SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen, s. 29. 
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ett sådant sätt var föråldrat och att dess brister därmed behövde åtgärdas.76 Detta utmynnade i 

dagens Bryssel II-förordning. 

 Den nya förordningen har ett mycket vidare tillämpningsområde än den tidigare 

versionen. Domrättsreglerna omfattar alla barn, oavsett om de är födda inom äktenskapet eller 

inte, och alla frågor om föräldraansvar omfattas oavsett om dessa tas upp för sig eller inom ett 

äktenskapsmål.77 En annan nyhet i förordningen var att särskilda regler infördes om olovligt 

bortförande av barn inom EU. Dessa regler berörs dock inte inom ramen för denna uppsats. 

 

3.2   Förordningens tillämpningsområde i förhållande till tvångsvård 

3.2.1  Artikel 1 

I Bryssel II-förordningens artikel 1 behandlas dess tillämpningsområde. Förordningen tillämpas 

enligt artikel 1.1(b) på civilrättsliga frågor om tillerkännande, utövande, delegering, 

upphörande eller begränsande av föräldraansvar. I artikelns punkt 2 räknas olika situationer upp 

som kan röra det förhållandet. Det kan bl.a. vara vårdnad och umgänge, förmyndarskap och 

godmanskap och placering av barnet i familjehem eller på en institution. Det bör noteras att 

listan inte är uttömmande. Motsvarande i artikelns punkt 3 räknas olika förhållanden upp som 

inte omfattas av tillämpningsområdet. Detta är frågor rörande fastställande eller bestridande av 

börd, beslut om adoption, myndighetsförklaring, underhållsskyldighet och åtgärder som ska 

vidtas till följd av brottsliga gärningar som har begåtts av barn m.m. 

Vidare bör uppmärksammas att det i artikel 2 i förordningen finns en lista med 

definitioner. Enligt artikel 2.1 betyder domstol samtliga myndigheter i en medlemsstat som är 

behöriga i frågor som omfattas av förordningens tillämpningsområde. I förhållande till 

tvångsomhändertaganden av barn innebär detta således att svensk socialtjänst räknas som en 

”domstol” och att den i sitt beslutsfattande omfattas av Bryssel II-förordningens 

tillämpningsområde. 

Den svenska inställningen vid Bryssel II-förordningens ikraftträdande var att endast 

frivillig vård av barn enligt SoL omfattades av EU-rätten.78 Bryssel II-förordningen ska som 

nämnts ovan endast tillämpas på civilrättsliga frågor, men i mål C-435/06 slog EU-domstolen 

                                                
76 Jänterä-Jareborg, Maarit, “Unification of International Family Law in Europe – A Critical Perspective”, 
Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe (red. Katharina Boele-Woelki), 
Antwerpen: Intersentia, 2003, s. 202. 
77 SOU 2004:80, s. 30. 
78 Schiratzki, Johanna, Europarättslig tidskrift, Tvångsvårdens fria rörlighet: Nya förutsättningar för 
samhällsvård av barn i EU och Norden, vol. 3, 2009, s. 491. 



 22 

fast att förordningen även ska tillämpas på omhändertaganden av barn med stöd av LVU. I 

Sverige anses lagen vara av offentligrättslig natur, men utgör alltså enligt EU-domstolen en 

civilrättslig fråga i förordningens mening.79 Därmed omdanar EU de rättsliga förutsättningarna 

för gränsöverskridande tvångsvård av utsatta barn.80 Denna dom redogörs för i följande avsnitt. 

 

3.2.2  Mål C-435/06 – ”C-fallet”81 

Den 23 februari 2005 fattade socialnämnden i en svensk stad beslut om att omhänderta barnen 

A och B, födda år 2001 respektive 1999, med stöd av 6 § LVU och placera dem i ett familjehem. 

Barnen var bosatta i den svenska staden, men var båda finska medborgare. Ungefär en vecka 

senare bosatte sig modern C med barnen A och B i Finland. Socialnämndens ansökan om att 

barnen skulle omhändertas bifölls därefter av länsrätten den 3 mars. C överklagade länsrättens 

dom till kammarrätten och yrkade att kammarrätten p.g.a. bristande domsrätt skulle upphäva 

länsrättens dom och därmed avvisa nämndens ansökan om beredande av vård. Kammarrätten 

fann dock att svensk domsrätt förelåg och avvisade målet i sak, varvid C:s överklagan avslogs. 

Regeringsrätten fastställde i juni 2006 kammarrättens avgörande såvitt att svensk domsrätt 

förelåg. I samband med länsrättens beslut begärde svensk polis handräckning av den finska 

polisen i enlighet med de nordiska reglerna om frihetsberövande åtgärder inom 

förvaltningsrätten.82 Den 8 mars 2005 fattade den finska polisen beslut om att barnen A och B 

skulle utlämnas till de svenska myndigheterna. C överklagade detta beslut ända upp till den 

högsta finska förvaltningsdomstolen som beslutade att ställa ett antal tolkningsfrågor till EU-

domstolen.83 

Tolkningsfrågorna rörde huruvida Bryssel II-förordningen är tillämplig på 

verkställigheten av ett offentligrättsligt beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 

placering av det barnet på ett familjehem, och om så är fallet, huruvida de nationella 

bestämmelserna om omhändertagande kan tillämpas beträffande samma frågor.84 EU-

domstolen skulle med andra ord avgöra om beslut om tvångsomhändertagande omfattas av 

                                                
79 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, åttonde upplagan, Stockholm: Norstedts 
Juridik, 2014, s. 200 f i fotnot 18. 
80 Schiratzki, Tvångsvårdens fria rörlighet: Nya förutsättningar för samhällsvård av barn i EU och Norden, s. 
490. 
81 Dom av den 27 november 2007, C, C-435/06, ECLI:EU:C:2007:714. 
82 Dessa regler återfinns i svensk rätt i Lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller 
Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling. 
83 Omständigheterna framgår av domstolens dom, p. 14-21. 
84 Domstolens dom, p. 23. 
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begreppet civilrättsliga frågor, när beslutet fattas inom ramen för nationella offentligrättsliga 

bestämmelser, och om det därmed omfattas av Bryssel II-förordningens tillämpningsområde. 

EU-domstolen slog fast att sådana åtgärder som en medlemsstat betraktar som 

offentligrättsliga kan innefattas i begreppet civilrättsliga frågor enligt förordningens artikel 1.1 

och att begreppet ska ges en självständig tolkning. För att säkerställa att förordningens mål som 

anges i ingresspunkt 5 om att alla barn ska behandlas lika måste enligt domstolen alla 

avgöranden om föräldraansvar omfattas av förordningens tillämpningsområde.85 Begreppet 

föräldraansvar har i artikel 2.7 fått en vid definition och omfattar alla rättigheter och 

skyldigheter som rör ett barn eller dess egendom. Att föräldraansvaret påverkas av en statlig 

skyddsåtgärd eller något annat beslut av en eller båda vårdnadshavarna är betydelselöst i det 

avseendet.86 Domstolen fann därmed att tvångsvård av barn är en civilrättslig åtgärd i den 

bemärkelsen att sådan vård omfattas av Bryssel II-förordningen. Detta medför att en dom om 

tvångsomhändertagande ska erkännas och verkställas över EU:s statsgränser med stöd av 

förordningens regler och inte enligt de särskilda nordiska reglerna.87 

 

3.3   Den allmänna behörighetsregeln och hemvistbegreppet för barn 

3.3.1  Artikel 8 

Huvudregeln i Bryssel II-förordningen om allmän behörighet i mål om föräldraansvar finns i 

dess artikel 8. Det anges där i punkt 1 att domstolarna i en medlemsstat är behöriga i sådana 

mål om barnet har hemvist i den medlemsstaten vid tidpunkten då talan väcks. Ett lands 

domsrätt är alltså helt avgörande av var barnet har sin hemvist. Som tidigare nämnts i avsnitt 

1.1 finns det ingen definition av hemvistbegreppet i förordningen, utan den nationella 

domstolen måste fastställa barnets hemvist i varje enskilt fall.88 EU-domstolen har genom sin 

praxis preciserat begreppet och slagit fast vilka faktorer som är av vikt i bedömningen. I de 

följande avsnitten görs en genomgång av tre rättsfall som är relevanta för begreppets definition 

för barn.89 

 

                                                
85 Domstolens dom, p. 45-47. 
86 Ibid., p. 49-50. 
87 Ibid., p. 53 och 66. 
88 Borrás, Alegría, “Article 8 note 6”, Brussels IIbis Regulation (red. U. Magnus och P. Mankowski), München: 
GmbH, sellier european law publishers, 2012, s. 112. 
89 Domstolen har även behandlat denna fråga i domen C-376/14 PPU, men där hänvisar domstolen främst till 
rättsfallen som redogörs för i de kommande avsnitten och det har därför inte ansetts nödvändigt att även 
behandla det målet. Se dom av den 9 oktober 2014, C mot M, C-376/14, ECLI:EU:C:2014:2268. 
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3.3.2  Mål C-523/07 – ”A-fallet”90 

Precis som i ”C-fallet” är det i detta fall den finska högsta förvaltningsdomstolen som ställde 

tolkningsfrågor till EU-domstolen. Bakgrunden till målet var att under december 2001 flyttande 

barnen C, D och E till Sverige från Finland tillsammans med sin mor A och styvfar F. Barnen 

hade tidigare omhändertagits i Finland p.g.a. styvfaderns våldsamma beteende. Under 

sommaren 2005 lämnade familjen Sverige för att tillbringa semestern i Finland. Familjen blev 

emellertid kvar där efter semestern och bodde på olika campingplatser i husvagnar och utan att 

barnen gick i skola. Den 30 oktober 2005 ansökte familjen om bostad i Finland. Drygt två 

veckor senare, den 16 november 2005, blev barnen omhändertagna av de finska myndigheterna 

och placerade i familjehem. A överklagade beslutet upp till Finlands högsta 

förvaltningsdomstol där hon gjorde gällande att de finska myndigheterna saknade behörighet. 

A menade att barnen sedan den 2 april 2007 var svenska medborgare och sedan lång tid bosatta 

i Sverige.91 

 Frågan som den finska domstolen ville få klarhet i var hur begreppet hemvist ska tolkas i 

EU-rätten, särskilt när barnet har fast bostad i en medlemsstat men uppehåller sig i en annan 

medlemsstat och lever där utan fast boende.92 EU-domstolen började att slå fast att 

hemvistbegreppet enligt förordningen ska ges en självständig och enhetlig tolkning, d.v.s. att 

begreppet är autonomt. Detta motiveras genom att artikel 8 inte innehåller någon uttrycklig 

hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för att bestämma betydelsen och räckvidden av 

begreppet.93 Dessutom kan inte domstolens rättspraxis avseende begreppet inom andra delar av 

unionsrätten direkt överföras på bedömningen av ett barns hemvist enligt Bryssel II-

förordningen.94 Begreppet ska istället definieras mot bakgrund av bestämmelsernas 

sammanhang och det mål som eftersträvas med förordningen, bl.a. målet i förordningens 

ingresspunkt 12 som stadgar att behörighetsreglerna ska vara utformade med hänsyn tagen till 

barnets bästa och synnerhet till kriteriet om närhet.95 

                                                
90 Dom av den 2 april 2009, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225. 
91 Omständigheterna framgår av domstolens dom, p. 14-19. 
92 Den finska domstolen valde att ställa två tolkningsfrågor till EU-domstolen. Den första tolkningsfrågan rörde 
precis som i ”C-fallet” huruvida Bryssel II-förordningen är tillämplig på beslut om att omedelbart omhänderta 
och placera ett barn utanför hemmet. I denna fråga påtalade domstolen att den hänskjutande domstolen hade 
ställt exakt samma fråga i det tidigare målet och att frågan därför besvarades på samma sätt som då. Se 
domstolens dom p. 21-22. 
93 Domstolens dom, p. 34-35. 
94 Ibid., p. 36. 
95 Ibid., p. 35. 
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Angående själva definitionen av hemvistbegreppet för ett barn slog domstolen fast att det 

ska fastställas mot bakgrund av de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet.96 Därefter 

utvecklade domstolen vad som menas med att det är de faktiska omständigheterna som är 

avgörande. Förutom barnets fysiska närvaro i en medlemsstat ska hänsyn tas till andra 

omständigheter som kan visa att närvaron inte är tillfällig eller sporadisk och att barnet i viss 

utsträckning är integrerat i socialt hänseende och i familjehänseende.97 Omständigheter som 

vid detta ska beaktas är bl.a. hur varaktig och regelbunden vistelsen i en medlemsstat är, 

förhållandena till vistelsen, skälen för vistelsen, förhållandena och skälen till att familjen flyttat 

till den andra medlemsstaten, barnets nationalitet, platsen och förutsättningarna för skolgången, 

barnets språkkunskaper samt dess familjeförhållanden och sociala band i denna medlemsstat.98 

Avsikten hos en förälder eller föräldrarna att tillsammans med barnet bosätta sig i en annan 

medlemsstat och när denna avsikt har tagit vissa konkreta uttryck, såsom att förvärva eller hyra 

en bostad i den medlemsstaten, kan vara en indikation på att barnets hemvist har flyttats.99 

Slutligen slog domstolen fast att det ankommer på den nationella domstolen att fastställa barnets 

hemvist dels mot bakgrund av dessa kriterier, dels att domstolen ska göra en helhetsbedömning 

i varje enskilt fall.100  

 

3.3.3  Mål C-497/10 – ”Mercredi-fallet”101 

Detta rättsfall rörde hemvistbegreppet för ett spädbarn och bakgrunden till målet är enligt 

följande. Barbara Mercredi, född på ön Réunion och fransk medborgare, flyttade till England 

under år 2000. Under flera år levde Mercredi där tillsammans med den brittiske medborgaren 

Richard Chaffe. Den 11 augusti 2009 föddes parets gemensamma dotter Chloé. Mercredi och 

Chaffe separerade dock kort efter hennes födsel. Den 7 oktober 2009, när Chloé var två månader 

gammal, reste Mercredi och dottern ifrån England till Réunion. Chaffe hade inte på förhand 

informerats om deras avresa. I punkt 23 i domen anför domstolen att det vid denna tidpunkt var 

ostridigt att barnet före avresan hade sin hemvist i England, men att bortförandet av Chloé var 

lovligt eftersom det vid tiden för bortförandet endast var Mercredi som hade vårdnaden om 

dottern. Båda föräldrarna väckte kort efter bortförandet talan vid domstol, Chaffe i England och 

                                                
96 Domstolens dom, p. 37. 
97 Ibid., p. 38. 
98 Ibid., p. 39. 
99 Ibid., p. 40 och 44. 
100 Ibid., p. 41. 
101 Dom av den 22 december 2010, Barbara Mercredi mot Richard Chaffe, C-497/10, ECLI:EU:C:2010:829. 
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Mercredi i Frankrike. I båda föräldrarnas talan var den huvudsakliga frågan var dottern hade 

sin nuvarande hemvist enligt i Bryssel II-förordningen. 

Domstolen i Frankrike tillerkände Mercredi ensam vårdnad om Chloé och fastställde 

hennes hemvist till moderns adress. Denna dom hade ännu inte vunnit laga kraft under 

förhandlingen i EU-domstolen. I målet vid den engelska domstolen hävdade Chaffe att det var 

den domstolen som var behörig att fatta beslut avseende dottern, eftersom Chloé vid talans 

väckande inte hade förlorat sin hemvist i England. Mercredi hävdade å sin sida att den engelska 

domstolen saknade behörighet. Domstolen fann dock att den var behörig och meddelade ett 

beslut som Mercredi överklagade.102 Överklagandedomstolen beslutade att ställa ett antal 

tolkningsfrågor till EU-domstolen för att kunna avgöra vilken domstol som var behörig enligt 

Bryssel II-förordningen. Domstolen ville bl.a. få reda på vilka kriterier som ska användas för 

att fastställa ett barns hemvist enligt artikel 8 i förordningen.103 

 I punkt 44 i domen påpekas att i den engelska språkversionen av förordningen används 

begreppet ”habitual residence”, vilket i detta avseende kan översättas med stadigvarande. I den 

svenska versionen används emellertid bara begreppet hemvist. Domstolen påtalar att Bryssel 

II-förordningen inte innehåller någon definition av begreppet hemvist, men att man p.g.a. 

adjektivet ”stadigvarande” kan dra slutsatsen att det ska vara fråga om ett boende som präglas 

av viss stabilitet och regelbundenhet. 

Ännu en gång anförde domstolen att hemvistbegreppet ska tolkas mot bakgrund av 

bestämmelsernas sammanhang och det mål som eftersträvas med förordningen.104 Med 

hänvisning till ”A-fallet” framhöll domstolen att för att barnets bästa ska kunna beaktas i största 

möjliga omfattning ska begreppet hemvist motsvara den plats där barnet i viss utsträckning är 

integrerat i socialt hänseende och familjehänseende. Denna plats ska fastställas av den 

nationella domstolen mot bakgrund av samtliga faktiska omständigheter i det enskilda fallet. 

Därefter räknade domstolen upp de kriterier som ska tillämpas vid fastställandet av ett barns 

hemvist och hänvisade återigen till domen i ”A-fallet”.105 I punkt 51 i domen slog domstolen 

fast att vistelsens varaktighet endast är en indikation vid bedömningen av huruvida det rör sig 

om en stabil hemvist. 

Vidare slog domstolen fast att barnets ålder kan spela en avgörande roll vid fastställandet 

av dess hemvist eftersom barnets sociala förhållanden och familjeförhållanden varierar med 

                                                
102 Omständigheterna i detalj framgår av domstolens dom, p. 20-35. 
103 Övriga tolkningsfrågor som domstolen ställde till EU-domstolen framgår av domstolens dom, p. 36. 
104 Domstolens dom, p. 45-46. 
105 Ibid., p. 47-50. 
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denna.106 När det rör sig om ett litet barn är det normalt att det framförallt är 

familjeförhållandena som är relevanta och att de normalt fastställs av den eller de personer som 

barnet bor tillsammans med och som rent faktiskt tar hand om barnet. Detta blir ännu tydligare 

när det rör sig om ett spädbarn eftersom spädbarnet nödvändigtvis lever under samma sociala 

förhållanden och familjeförhållanden som den eller de personer som det står i 

beroendeförhållande till.107 Mot bakgrund av detta fann domstolen att för att fastställa ett 

spädbarns hemvist kan man beakta hur den som tar hand om ett spädbarn är integrerat i socialt 

hänseende och familjehänseende. 

 

3.3.4  Mål C-111/17 PPU – ”OL-fallet”108 

”OL-fallet” från den 8 juni 2017 är det nyaste rättsfallet som redogörs för i detta kapitel. 

Visserligen rörde tvisten vid den nationella domstolen artikel 11 och förfarandet för 

återlämnande av barn, men då det är fastställt att begreppet hemvist ska ha en enhetlig innebörd 

i hela Bryssel II-förordningen är domstolens resonemang även relevant för tolkningen av 

hemvistbegreppet i artikel 8.109  

Precis som i ”Mercredi-fallet” rörde detta rättsfall hemvistbegreppet för ett spädbarn.110 

Bakgrunden till målet var att den italienske medborgaren OL och den grekiska medborgaren 

PQ gifte sig den 1 december 2013 och bosatte sig i Italien. När PQ var gravid i åttonde månaden 

kom makarna överens om att PQ skulle föda barnet i Grekland, där hon kunde få hjälp av sin 

fars familj. Därefter skulle PQ återvända till makarnas gemensamma hem i Italien med barnet. 

Den 3 februari föddes parets dotter i Grekland och som sedan dess bodde där med sin mor. OL 

återvände till Italien efter barnets födelse. Enligt OL samtyckte han till att PQ bodde i Grekland 

med parets barn fram till maj 2016. I juni samma år meddelade dock PQ att hon hade bestämt 

sig för att stanna i Grekland med barnet, vilket var ett ensidigt beslut från hennes sida. 

 Den 20 juli 2016 lämnade OL in en ansökan om äktenskapsskillnad i Italien och ansökte 

samtidigt om ensam vårdnad om sin dotter. Den italienska domstolen meddelade i beslut av den 

7 november 2016 att det saknades anledning av att pröva ansökningar avseende föräldraansvar 

för barnet, eftersom barnet sedan födseln hade varit bosatt och fortfarande var bosatt i en annan 

medlemsstat än Italien. Parallellt med detta förfarande lämnade OL in en ansökan om 

                                                
106 Domstolens dom, p. 53. 
107 Ibid., p. 54-55. 
108 Dom av den 8 juni 2017, OL mot PQ, C-111/17, ECLI:EU:C:2017:436. 
109 Se t.ex. p. 41 i domstolens dom. 
110 Inledningsvis i domen talas det visserligen om ett nyfött barn, men av p. 32 i domen framgår det att det rör sig 
om ett spädbarn. 
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återlämnande av barnet till grekisk domstol.111 Den grekiska domstolen valde att 

vilandeförklara målet och ställa en tolkningsfråga till EU-domstolen. Vad den grekiska 

domstolen ville få klarhet i var om fysisk närvaro alltid är en nödvändig och uppenbar 

förutsättning för att en persons, och särskilt ett nyfött barns, hemvist ska kunna fastställas. 

 Domstolen konstaterade inledningsvis att de faktiska omständigheterna i det nationella 

målet delvis skiljde sig från dem som tolkningsfrågan byggde på.112 Bl.a. påtalades att den 

hänskjutande domstolen i sin fråga både talade om ett nyfött barn och ett spädbarn, men att det 

nationella målet gällde ett spädbarn då parets dotter vid det påstådda kvarhållandet, det vill säga 

i juni 2016, redan var fem månader gammal.113 I och med att domstolen inte ska lämna 

rådgivande yttranden i allmänna eller hypotetiska frågor, fann domstolen att det var nödvändigt 

att omformulera tolkningsfrågan.114 Tolkningsfrågan skulle istället förstås enligt följande. Om 

barnet i enlighet med föräldrarnas gemensamma vilja har fötts och vistats utan avbrott med sin 

mor i flera månader i en annan medlemsstat än den där föräldrarna hade hemvist före barnets 

födelse, kan föräldrarnas ursprungliga avsikt att modern skulle återvända med barnet till 

föräldrarnas hemviststat vara en avgörande faktor för att fastställa barnets hemvist dit, 

oberoende av om barnet aldrig varit fysiskt närvarande där.115  

 Domstolen hänvisade först till fallen ”A”, ”C” och ”Mercredi” för hur hemvistbegreppet 

ska tolkas.116 Domstolen fann att enligt dess praxis kan föräldrarnas avsikt i sig inte anses vara 

avgörande vid fastställandet av ett barns hemvist, utan den utgör endast ett indicium som är 

tänkt att komplettera en rad andra samstämmiga uppgifter.117 I det aktuella fallet behövde dock 

det poängteras att barnet hade fötts i en viss medlemsstat i enlighet med föräldrarnas 

gemensamma vilja och att barnet därefter hade bott i den medlemsstaten med sin mor, utan att 

någonsin lämna nämnda medlemsstat.118 Domstolen fann därmed att det skulle överskrida 

gränserna för själva begreppet om det tilläts att föräldrarnas ursprungliga avsikt av var barnet 

skulle ha sin hemvist var en avgörande faktor.119 Begreppet ska återspegla i allt väsentligt ett 

faktiskt förhållande.120 I slutet av domen anförde domstolen att begreppet hemvist ska tolkas i 

enlighet med barnets bästa och att det är mer i linje med kriteriet om närhet att eventuella 

                                                
111 Omständigheterna framgår av domstolens dom, p. 15-20. 
112 Domstolens dom, p. 31. 
113 Ibid., p. 32. 
114 Ibid., p. 33-34. 
115 Ibid., p. 35. 
116 Ibid., p. 40-45. 
117 Ibid., p. 47. 
118 Ibid., p. 49. 
119 Ibid., p. 50. 
120 Ibid., p. 51 och 54. 
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avgöranden som rör barnet meddelas av domstolar i den medlemsstat där barnet utan avbrott 

har bott sedan födseln.121 

 Domstolen besvarade därmed tolkningsfrågan på så sätt att föräldrarnas avsikt med att 

modern skulle återvända till den medlemsstat där föräldrarna hade haft hemvist innan barnets 

födelse inte utgjorde grund för att anse att barnet hade hemvist där. 

 

3.4   Behörighet grundad på barnets närvaro 

Bryssel II-förordningens artikel 13 stadgar att om barnets hemvist inte kan fastställas och 

behörighet inte kan bestämmas på grundval av artikel 12, vilken behandlar avtal om domstols 

behörighet, ska domstolarna i den medlemsstat där barnet befinner sig vara behöriga. I 

bestämmelsens punkt 2 stadgas att detta även gäller för flyktingbarn och barn som har fördrivits 

p.g.a. oroligheter i ursprungslandet. I ”A-fallet”, som redogjorts för i avsnitt 3.3.2, anförde 

domstolen att det ankommer på den nationella domstolen att fastställa ett barns hemvist enligt 

de kriterier som framhållits i den domen, men att det inte kan uteslutas att det i vissa fall efter 

denna bedömning ändå är omöjligt att utröna i vilken medlemsstat barnet har hemvist. I sådana 

särfall ska artikel 13 tillämpas och domstolarna i det land där barnet befinner sig är då 

behöriga.122 

 

3.5   Interimistiska åtgärder 

Artikel 20 i Bryssel II-förordningen behandlar interimistiska åtgärder. I artikelns punkt 1 

stadgas att bestämmelserna i förordningen inte ska hindra att domstolarna i en medlemsstat i 

brådskande fall vidtar interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, avseende personer 

eller tillgångar i den staten i enlighet med dess lagstiftning, även om en domstol i en annan 

medlemsstat är behörig att pröva målet i sak. I punkt 2 anges att de åtgärder som vidtas i enlighet 

med punkt 1 ska upphöra att gälla när den domstolen i medlemsstaten som är behörig att pröva 

målet i sak har vidtagit de åtgärder som den anser lämpliga. Som tidigare nämnts i avsnitt 1.1 

uppställer artikeln inget krav på hemvist, utan det är tillräckligt att personen eller tillgången 

ifråga befinner sig i medlemsstaten för att domstolen där ska ha behörighet att besluta om 

interimistiska åtgärder. 

                                                
121 Domstolens dom, p. 67-68. 
122 Domstolens dom i ”A-fallet”, p. 42-43. 
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I bl.a. fallen ”Detiček”123 och ”Purrucker”124 har EU-domstolen uttalat sig beträffande 

Bryssel II-förordningens artikel 20. I ”Detiček-fallet” framhöll domstolen att artikeln uppställer 

tre kumulativa villkor, nämligen att de aktuella åtgärderna ska vara brådskande, att de ska vidtas 

med avseende på personer eller tillgångar i den medlemsstat där domstolen är belägen och att 

de är interimistiska. Brister det i något av dessa tre villkor omfattas således inte åtgärden av 

bestämmelsen. EU-domstolen fann i ”Purrucker-fallet” att interimistiska åtgärder endast har 

verkan inom det egna landet och inte kan göras gällande i andra medlemsstater. 

 

3.6   Avslutande kommentar 

I avsnitten ovan har fyra rättsfall från EU-domstolen noggrant redogjorts för. I ”C-fallet” slogs 

det fast att tvångsomhändertaganden av barn ses som en civilrättslig fråga i förordningens 

mening och därmed omfattas av dess tillämpningsområde. Antar man ett barnperspektiv är det 

lättare att förstå EU-domstolens resonemang i och med att domstolen lade barnets behov av 

omvårdnad till grund för bedömningen av vad som ska utgöra en civilrättslig relation. 

Föräldraansvarets utgångspunkt är barnets rättsliga omyndighet, vilket i sin tur grundas i att 

barnets förmågor är under utveckling. Föräldraansvarets funktion och legitimitet är därmed att 

kompensera barnets bristande rättsliga och faktiska förmågor.125 Det primära i föräldraansvaret 

är alltså att barnet har någon som företräder det rättsligt och som ansvarar för att det får den 

omvårdnad som det behöver. Som domstolen slog fast i punkterna 49 och 50 i domen är det 

inte avgörande för definitionen av civilrätt om dessa uppgifter utövas av en biologisk förälder, 

en annan enskild eller ett samhällsorgan. 

EU-domstolen klargjorde i ”A-fallet” att övrig praxis från andra delar av EU-rätten 

angående hemvistbegreppet inte kan överföras direkt på bedömningen av ett barns hemvist 

enligt Bryssel II-förordningen. Domstolen betonade också att det är de faktiska 

omständigheterna som ska vara avgörande i den bedömningen. Förutom barnets fysiska närvaro 

i en medlemsstat ska hänsyn tas till andra omständigheter som kan visa att närvaron inte är 

tillfällig och att barnet i viss utsträckning är integrerat i socialt hänseende och i 

familjehänseende. Omständigheter som vid detta ska beaktas är bl.a. hur varaktig och 

                                                
123 Dom av den 23 december 2009, Jasna Detiček mot Maurizio Sgueglia, C-403/09 PPU, ECLI:EU:C:2009:810. 
124 Dom av den 15 juli 2010, Bianca Purrucker mot Guillermo Vallés Pérez, C-256/09, ECLI:EU:C:2010:437. 
125 Schiratzki, Tvångsvårdens fria rörlighet: Nya förutsättningar för samhällsvård av barn i EU och Norden, s. 
491 f. 
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regelbunden vistelsen i en medlemsstat är, skälen för vistelsen, barnets nationalitet, barnets 

språkkunskaper samt dess familjeförhållanden och sociala band i medlemsstaten. 

Här kan en jämförelse med mål C-90/97 ”Swaddling-fallet”126 göras. Detta fall rör EU:s 

socialförsäkringsrätt och tolkningen av begreppet hemvist i förordning 1408/71 om 

tillämpningen av system för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras 

familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. I det målet fann domstolen att hemvist kan 

etableras i direkt anslutning till en persons ankomst till en ny medlemsstat, beroende på 

intentionen med vistelsen. Enligt min mening hade det varit olyckligt om domstolen i ”A-fallet” 

hade kommit fram till en annan slutsats än den domstolen gjorde i frågan om praxis från andra 

delar av EU-rätten. I sådana fall hade exempelvis ”Swaddling-fallet” varit bindande för 

domstolen, vilket hade medfört att ett subjektivt rekvisit såsom intentionen med en vistelse 

skulle beaktats i bedömningen av ett barns hemvist. Ett mycket litet barn kan givetvis inte ha 

någon intention med en vistelse, utan i sådana fall hade hänsyn fått tas till föräldrarnas intention. 

Detta skulle med stor sannolikhet i de allra flesta fall försvåra domstolens arbete ytterligare i 

fastställandet av ett barns hemvist. Således är min slutsats att domstolen kom fram till det mest 

lämpliga och processekonomiska. 

”Mercredi-fallet” rörde begreppet hemvist för ett spädbarn. EU-domstolen fastslog i detta 

mål att barnets ålder kan spela en avgörande roll vid fastställandet av dess hemvist eftersom 

barnets sociala förhållanden och familjeförhållanden varierar med denna. Därför kan man, när 

det gäller ett spädbarn, beakta var den eller de som tar hand om barnet är integrerat i socialt 

hänseende eller familjehänseende. Detta måste vara det mest naturliga tillvägagångssättet att få 

fram ett spädbarns hemvist eftersom, vilket också domstolen anger i domen, barnet i den tidiga 

åldern är helt beroende av personen eller de personerna som sörjer för dess omvårdnad. Vidare 

är det skillnad på t.ex. föräldrarnas intention med vistelsen och på hur de faktiskt är integrerade 

i en medlemsstat. Det senare utgör omständigheter som är rent objektiva, vilket då medför att 

domstolen inte behöver försöka utröna vad föräldrarna hade för intention eller ville 

åstadkomma med en vistelse. 

Vidare i ”OL-fallet” fastslog domstolen att föräldrarnas avsikt av var ett barn ska ha sin 

hemvist inte kan utgöra grund för att barnet har den där. Barnet hade i målet både fötts och 

vistats i samma medlemsstat i hela sitt liv. Mot bakgrund av de omständigheter som var för 

handen i målet förefaller det vara så att domstolen kom fram till att den fysiska närvaron av ett 

barn i en medlemsstat är en förutsättning för att fastställa barnets hemvist till den staten. Med 

                                                
126 Dom av den 25 februari 1999, Robin Swaddling mot Adjudication Officer, C-90/97, ECLI:EU:C:1999:96. 
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denna tolkning skulle ett barn inte kunna ha hemvist i stat där det aldrig har befunnit sig. I målet 

hade barnet fötts i en viss medlemsstat i enlighet med föräldrarnas gemensamma vilja. Det är 

visserligen inte otänkbart att domstolen skulle komma fram till en annan slutsats om barnet 

hade fötts i en medlemsstat p.g.a. oförutsebara skäl eller force majeure. I ett sådant 

undantagsfall kan man tänka sig att domstolen skulle kunna vara av uppfattningen att ett barn 

kan ha hemvist i en medlemsstat där det aldrig har befunnit sig.127 

I fråga om tvångsvård för barn utgör dessa rättsfall grunden för Bryssel II-förordningens 

tillämpningsområde och tolkningen av hemvistbegreppet. Domen i ”C-fallet” sågs som 

banbrytande när den kom eftersom LVU i Sverige anses utgöra offentligrättslig lagstiftning och 

förordningen endast omdanar civilrättsliga frågor. Hade EU-domstolen kommit fram till att 

LVU inte omfattas av Bryssel II-förordningens tillämpningsområde hade svensk behörighet i 

dessa frågor fått avgöras i enlighet med svenska internationella privaträttsliga regler. Vidare är 

fallen ”A”, ”Mercredi” och ”OL” nödvändiga för hur begreppet hemvist ska definieras och 

tolkas för ett barn.  

Det kan därmed avslutningsvis konstateras att det enligt artikel 8 i förordningen är en 

förutsättning att barnet har hemvist i en medlemsstat för att domstolarna i denna ska ha 

behörighet att besluta om tvångsvård. Artikel 13 i förordningen ger dock behörighet till 

domstolarna i den medlemsstat där barnet befinner sig i de fall då det är omöjligt att fastställa 

barnets hemvist till en medlemsstat. I de fall allmän behörighet enligt artikel 8 eller 13 saknas 

ger artikel 20 en obehörig domstol möjlighet att vidta interimistiska åtgärder i brådskande fall 

avseende personer eller tillgångar som finns i den staten. Således uppställs inget krav på 

hemvist. I uppsatsens följande kapitel behandlas den svenska regleringen angående tvångsvård, 

nämligen LVU. 

 

 

 

 

 

 

                                                
127 I domstolens dom p. 25 återfinns den hänskjutande domstolens tolkningsfråga. Som nämnts i avsnitt 3.3.4 
omformulerade EU-domstolen tolkningsfrågan eftersom barnet inte hade fötts i Grekland p.g.a. oförutsebara skäl 
eller force majeure, utan barnet hade fötts i Grekland i enlighet med föräldrarnas överenskommelse. 
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4  LVU 

4.1   Introduktion 

I svensk barnrätt är en utgångspunkt att familjen är den ”naturliga miljön” för barn128 och såsom 

det har angivits tidigare i avsnitt 2.2.5 är artikel 9 i barnkonventionen tydlig i sin intention att 

det offentliga ska respektera relationen mellan barn och föräldrar. Det är alltså en 

grundläggande uppfattning i vårt samhälle att barn så långt som det är möjligt ska tas om hand 

av sina föräldrar. Mot bakgrund av detta är utgångspunkten för socialtjänstens arbete att hjälp 

ska ges i samråd med de berörda, d.v.s. med deras samtyckte. Men i de fall barn och unga inte 

kan få den hjälp och stöd de behöver på frivillig väg måste samhället i vissa fall ändå ha 

befogenhet att ingripa. När barn riskerar att fara illa ges möjlighet till tvångsvård med LVU. 

Socialnämnden har inte bara befogenhet att ingripa, utan även en skyldighet att göra detta när 

förutsättningarna enligt lagen är uppfyllda.129 

Förutom LVU är i detta sammanhang även SoL av central betydelse. Frågor enligt dessa 

regleringar avgörs av socialnämnd respektive förvaltningsdomstol. Enligt 2:1 SoL är det varje 

kommun som svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. I 2:4 SoL anges att kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Det är 

socialnämnden enligt 3:3a SoL som ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka 

och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och 

unga. I kapitel 5 SoL finns särskilda bestämmelser för olika grupper vars behov särskilt ska 

beaktas av socialtjänsten, varav barn och unga är en av dem. 5:1 SoL stadgar att socialnämnden 

bl.a. ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, främja att 

barn och unga får en gynnsam fysisk och social utveckling, bedriva ett förebyggande arbete för 

att förhindra att barn och unga far illa och tillsammans med andra samhällsorgan och 

organisationer uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är 

skadliga för dem. 

 Förutom huvudregeln enligt SoL och LVU om att tvångsåtgärder inte ska användas när 

stödåtgärder för barnet kan vidtas på frivillig väg, är en annan förutsättning att vad som är bäst 

för barnet ska vara avgörande i alla beslut som rör det. I syfte att stärka barnperspektivet i lagen 

trädde i juli 2003 ett tillägg till 1 § 1 st. LVU ikraft som stadgar att insatser med stöd av lagen 

                                                
128 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 141. 
129 SOSFS 1997:15 (S) Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, Grafikerna Livréna i Kungälv AB, s. 11. Omtryckt 2007. 
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ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.130 Därutöver är de 

förvaltningsrättsliga principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet av stor vikt vid 

tvångsomhändertaganden. 

Enligt 1:1 regeringsformen (1974:52) (RF) utövas den offentliga makten under lagarna. 

Häri ligger att alla offentliga organ såsom riksdag, regering, domstolar, 

förvaltningsmyndigheter och kommuner är bundna av grundlagarna och gällande lagar i sin 

verksamhet. Socialtjänstens beslutanderätt måste således ha författningsstöd, vilket 

legalitetsprincipen uppställer som ett principiellt krav vid betungande beslut för den enskilde.131 

Vidare ska domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter i sin verksamhet enligt 1:9 RF beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet. Följaktligen får de inte låta sig påverkas av en önskan att gynna eller 

missgynna vissa enskilda intressen och de får inte beakta omständigheter som inte är relevanta 

i frågan.132 

När ett förvaltningsbeslut eller en annan myndighetsåtgärd är betungande för den enskilde 

innebär proportionalitetsprincipen att det är av vikt att nackdelarna för åtgärden står i rimlig 

proportion till den nytta som den ska syfta till. Åtgärden ska inte medföra större uppoffringar 

för den enskilde än vad som är motiverat, och inte heller ska hårdare metoder användas än vad 

som behövs för att uppnå det avsedda resultatet.133 Proportionalitetsprincipen bör tillerkännas 

allmän giltighet inom förvaltningsrätten, men kommer också till utryck i exempelvis 11:2 SoL 

rörande handläggning av ärenden. Där ligger kravet på proportionalitet i att en utredning inte 

ska göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet och att 

utredningen ska bedrivas så att inte någon i onödan utsätts för skada eller olägenhet. 

Eftersom huvudregeln i LVU är att tvångsåtgärder inte ska användas när åtgärder på 

frivillig väg kan vidtas så kan man säga att proportionalitetsprincipen uttrycks i själva 

regleringen i sig. Tvångsvård är en oerhört ingripande åtgärd i ett barns liv och därmed är det 

mer proportionerligt att insatser ges i frivilliga former när det är möjligt. Med detta besparas 

barnet och även dess vårdnadshavare onödigt lidande och besvär. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att syftet med LVU är att skydda utsatta barn 

och garantera vård när sådan inte kan ges med den unges eller vårdnadshavarnas samtycke. I 

Socialstyrelsens Allmänna råd uttrycks det så att lagstiftningens syfte är att samhället ska kunna 

                                                
130 Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 
131 Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, tjugosjätte upplagan, Stockholm: Liber, 2014, 
s. 69. 
132 Ibid. s. 71. 
133 Ibid., s. 73. 
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fullgöra sin skyldighet att tillgodose barns och ungdomars behov av vård, skydd och 

behandling.134 I lagens förarbeten lyfts särskilt kravet på rättssäkerhet fram eftersom 

lagstiftningens karaktär är så känslig.135 I nedanstående avsnitt följer redogörelser av LVU:s 

reglering avseende beredande av vård och omedelbara omhändertaganden. Därtill behandlar ett 

avsnitt tvångsomhändertaganden i gränsöverskridande situationer. 

 

4.2   Beredande av vård 

I LVU:s inledande bestämmelse i 1 § 1 st. stadgas dess huvudregel att insatser inom 

socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och dennes 

vårdnadshavare enligt bestämmelserna i SoL. Enligt 1 § 2 st. LVU ska vård med stöd av lagen 

endast ges om det kan antas att behövlig vård inte kan ges med ett sådant samtycke. Är den 

unge under 15 år kan samtycke endast ges av dess vårdnadshavare, medan i det fall att den unge 

har fyllt 15 år så ska både den unge själv och vårdnadshavarna ge det. Finns ett samtycke till 

tillräckliga insatser ska endast tvångsvård i undantagsfall medges. Dessa särskilda skäl kan t.ex. 

vara om samtycket uppfattas som villkorat, inte allvarligt menat eller om vårdnadshavaren 

ingriper i vården så att dess syfte äventyras.136 I bestämmelsens 5 st. anges att vid beslut enligt 

LVU ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Med detta avses att när beslut enligt 

lagen tas så ska ett barnperspektiv anläggas samt att i en konflikt mellan barnets behov och 

andra intressen ska hänsyn till barnets bästa alltid ges företräde.137 

 Vård enligt LVU kan komma ifråga i två typer av fall, vilka regleras i 2 § respektive 3 § 

LVU. Tvångsvård enligt 2 § avser de s.k. miljöfallen och tar sikte på att skydda barnet från 

förhållanden i hemmet såsom misshandel och brister i omsorgen från barnets vårdnadshavare. 

I 3 § avses de s.k. beteendefallen och syftar till att skydda den unge mot risker i dennes eget 

agerande. 

I 2 § LVU stadgas att vård ska beslutas om det p.g.a. 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. Ringa fysisk misshandel kan utgöra 

grund för ett omhändertagande, medan allvarlig misshandel regelmässigt bör leda till att den 

unge omhändertas. Psykisk misshandel kan vara att barnet utsätts för psykiskt lidande i form 

                                                
134 SOSFS 1997:15, s. 9. 
135 Prop. 1989/90:28 Om vård i vissa fall av barn och ungdomar, se t.ex. s. 59. 
136 RÅ 1995 ref. 38 där Regeringsrätten hänvisar till SOU 1979/80:44 s. 100. 
137 Prop. 2002/03:53, s. 76 ff. Se även prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen, s. 99. 
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av systematiska kränkningar, nedvärderingar eller förtryck. Med otillbörligt utnyttjande avses 

främst att barnet utnyttjas sexuellt av någon av föräldrarna eller av någon annan med 

föräldrarnas godkännande. Det kan även vara att barnet utnyttjas i ett pornografiskt syfte, såsom 

för posering eller fotografering. Begreppet omfattar även när barnet tvingas utföra alltför 

ansträngande kroppsarbete eller tvingas ta ett alldeles för stort ansvar i hemmet så att det är 

skadligt för barnets hälsa eller utveckling. Att barn bevittnar våld kan också utgöra en form av 

psykisk misshandel och vanvård.138 Enligt lagens förarbeten avses med brister i omsorgen 

vanvård och försummelse. Därtill kan det också röra sig om att föräldrarna inte medverkar till 

att barnet får nödvändig medicinsk behandling.139  

Med den unge avses en person under 18 år, men vård med stöd av 3 § får även ges upp 

till att den unge fyller 20 år enligt 1 § 3 st. LVU. När en person har fyllt 18 år har den inte 

längre någon vårdnadshavare och samtycke till frivillig vård behöver då endast ges av den unge 

själv. När samtycke inte ges stadgar 3 § LVU att beslut om vård kan tas när den unge utsätter 

sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet 

eller något annat socialt nedbrytande beteende. Det är främst rekvisitet ”annat socialt 

nedbrytande beteende” som har varit föremål för diskussion och tolkning under de senaste åren. 

I uttrycket inryms olika beteenden som avviker från samhällets grundläggande normer.140 

Praxis från HFD har dock indikerat en restriktiv tolkning i förhållande till i vart fall 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, misskötsel av behandling av en allvarlig sjukdom 

och hedersrelaterat våld.141 Missbruk av dopingmedel som inte är beroendeframkallande kan 

inte heller läggas till grund för ett tvångsomhändertagande enligt 3 §.142 

Både 2 och 3 §§ LVU har rekvisitet att det ska föreligga en ”påtaglig risk för skada”.  Av 

lagens förarbeten har det framkommit att med detta avses att ett beslut om omhändertagande 

ska grundas på konkreta omständigheter som talar för att det föreligger risk för barnets hälsa 

eller utveckling. Denna risk ska man kunna konstatera har en sådan inverkan på barnet att det 

finns ett tydligt vårdbehov. Det får alltså inte vara fråga om subjektiva antaganden om att barnet 

löper risk att skadas och inte heller får ovidkommande omständigheter såsom 

samhällsvärderingar läggas till grund för ett tvångsomhändertagande.143 Samtidigt får kravet 

                                                
138 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 146 f. 
139 Prop. 1989/90:28, s. 63. 
140 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhällen, s. 222. 
141 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 148. Omnämnda rättsfall är RÅ 2010 ref. 24, HFD 2015 ref. 42 och HFD 
2015 ref. 7. 
142 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhällen, s. 222. 
143 Prop. 1989/90:28, s. 63 och 107. 
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inte sättas så högt att det krävs konstaterad skada innan ett ingripande sker.144 Vid de 

riskbedömningar som görs inför tvångsvård är en utgångspunkt att det inte är förhållandena i 

sig som ska föranleda ett omhändertagande, utan bedömningen måste göras utifrån de 

konsekvenser som förhållandena kan få för barnet. Dessa konsekvenser måste bedömas i varje 

enskilt fall och även sättas i relation till att olika barn har olika behov och olika egna resurser 

samt att föräldrar har förmåga att tillgodose barns behov på olika sätt.145 

 Beslut om vård med stöd av LVU meddelas av förvaltningsrätt efter ansökan av 

socialnämnd enligt 4 § 1 st. i lagen. Det är vanligt att en ansökan om vård har föregåtts av att 

barnet eller den unge har omedelbart omhändertagits genom beslut av socialnämnd enligt 6 § 

LVU.146  

 

4.3   Omedelbart omhändertagande 

Ibland kan förhållandena vara sådana att ett omhändertagande måste ske så snabbt att 

förvaltningsdomstolens beslut inte kan avvaktas. I sådana situationer kan socialnämnden 

ingripa akut genom ett omedelbart omhändertagande. 6 § LVU medger ett interimistiskt 

avgörande till dess att ett slutligt beslut har fattats. Bestämmelsen stadgar att socialnämnd får 

besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas om det dels är sannolikt att den 

unge behöver beredas vård med stöd av lagen, dels om rättens beslut om vård inte kan avvaktas 

med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen 

allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. 

Har socialnämnden beslutat om ett omedelbart omhändertagande måste beslutet 

underställas förvaltningsrätten inom en vecka enligt 7 § LVU. Enligt bestämmelsens 2 st. ska 

förvaltningsrätten pröva beslutet så snart det kan ske och om det inte föreligger särskilda hinder, 

inom en vecka från den dag då beslutet och handlingarna inkom till rätten. I 7 § 3 st. stadgas att 

om inte beslutet underställs förvaltningsrätten inom föreskriven tid upphör omhändertagandet. 

Fastställs ett beslut om omedelbart omhändertagande av förvaltningsrätten ska enligt 8 § LVU 

socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos 

rätten att den unge ska beredas vård med stöd av 2 eller 3 §§. 

                                                
144 Se t.ex. HFD 2011 ref. 6 angående beviskraven i mål om beredande av vård enligt LVU. I målet behandlades 
frågan hur stark bevisning som krävs angående påstådda missförhållanden i ett barns hem. 
145 SOSFS 1997:15, s. 23. 
146 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 146. 
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 I Socialstyrelsens Allmänna råd framhålls angående rekvisitet att det ska föreligga ett 

sannolikt behov av vård enligt LVU att det ligger i sakens natur att ett ofullständigt 

beslutsunderlag ofta saknas i situationer där ett omedelbart omhändertagande är aktuellt. I akuta 

situationer måste dock en tämligen hög grad av osäkerhet accepteras och det som ska styra 

nämndens handlande är det grundläggande skyddsintresset i LVU.147 Att rättens beslut inte kan 

avvaktas kan exempelvis hänföra sig till situationer där det föreligger ett akut vårdbehov, att 

det finns misstankar om att barnet misshandlas eller utnyttjas sexuellt, att barnet står utan 

vårdnadshavare eller att ett omhändertagande är nödvändigt p.g.a. utredningsskäl i en situation 

hänförlig till 3 § LVU.148 

 

4.4   Tvångsomhändertaganden i gränsöverskridande situationer 

Ovanstående redogörelse har visat hur LVU:s reglering ser ut och vad som krävs för att ett 

tvångsomhändertagande ska kunna ske. Det bör observeras att regleringen inte tar hänsyn till 

ett barns nationalitet eller hemvist. Det innebär emellertid inte att ett ingripande enligt LVU 

alltid är möjligt bara för att ett barn befinner sig inom Sveriges jurisdiktion och ett vårdbehov 

föreligger. När ett tvångsomhändertagande saknar internationell anknytning är svensk domstols 

behörighet i princip uppenbar. Frågan är mer problematisk i gränsöverskridande situationer. 

Som redogjorts för i avsnitt 2.1 har EU behörighet att lagstifta inom den internationella 

privaträttens område och sedan början på 2000-talet tillämpas Bryssel II-förordningen 

angående behörighet samt erkännande och verkställighet i mål om föräldraansvar. 

 Regleringen i Bryssel II-förordningen och praxis från EU-domstolen i förhållande till 

tvångsomhändertaganden har ingående redogjorts för i uppsatsens kapitel 3. Där konstaterades 

att tvångsvård omfattas av förordningens tillämpningsområde och att barnet måste ha hemvist 

i medlemsstaten enligt förordningens artikel 8 vid den tidpunkten då talan väcks för att 

myndigheter och domstolar i staten ska ha behörighet. Mot bakgrund av detta måste barnet ha 

hemvist i Sverige för att socialtjänst och domstol ska ha behörighet att besluta om vård med 

stöd av 2 och 3 §§ LVU. Ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU utgör en interimistisk 

åtgärd i enlighet med Bryssel II-förordningens artikel 20. Artikel 20 stadgar att en obehörig 

domstol kan vidta interimistiska åtgärder i brådskande fall avseende personer eller tillgångar 

som finns i staten. Inget krav på hemvist uppställs.  

                                                
147 SOSFS 1997:15, s. 43. 
148 Ibid., s. 44 f. Se även Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhällen, s. 228. 
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Formellt sett ges alltså svensk socialtjänst och domstol möjlighet att tillfälligt 

tvångsomhänderta ett barn trots att barnet ifråga inte har hemvist i landet. Det finns dock en 

problematik i ordalydelsen i 6 § LVU vilket har gett upphov till olika tolkningar av förhållandet 

mellan bestämmelsen och artikel 20 i Bryssel II-förordningen. Det som har gett upphov till 

problem i rättstillämpningen är att det i 6 § LVU stadgas att det ska vara sannolikt att den unge 

behöver beredas vård med stöd av LVU. Vård med stöd av lagen ges som tidigare nämnt med 

2 och 3 §§ LVU, dock förutsätter dessa bestämmelser att barnet har hemvist i Sverige för att 

behörighet att besluta om vård ska föreligga. En tolkning har då varit att eftersom ett barn som 

har hemvist i en annan medlemsstat inte kan beredas vård med stöd av 2 och 3 §§, kan inte 

heller barnet omedelbart omhändertas. Det blir ett s.k. ”moment 22”.  

Propositionen till LVU ger ingen ledning för tolkningen i detta avseende. Bestämmelsen 

om omedelbart omhändertagande i den gällande LVU har sett ut på samma sätt sedan 

tillkomsten år 1990. I förarbetena till lagens anges visserligen att Sveriges internationella 

åtaganden alltid måste beaktas vid lagstiftningen om tvångsvård, men den 

domsrättsproblematik som nu har berörts uppmärksammas inte.149 En möjlig förklaring till 

detta kan vara att Sverige vid den tidpunkten inte var ansluten till EU och att migrationen inte 

såg ut på det sätt som den gör idag. Lagstiftaren kunde förmodligen inte förutse att 

gränsöverskridande situationer skulle orsaka den problematik som nu är aktuell.150 

 

4.5   Avslutande kommentar 

I nästkommande kapitel undersöks hur olika kammarrätter har hanterat den aktuella 

problematiken, d.v.s. hur 6 § LVU ska tolkas i förhållande till artikel 20 i Bryssel II-

förordningen. Inledningsvis behandlas ett avgörande från Kammarrätten i Stockholm från april 

2016. Eftersom det var detta avgörande som främst gav inspiration till uppsatsens syfte och 

frågeställningar ges det mest utrymme. Därefter följer ett avsnitt som behandlar ett avgörande 

vardera från kammarrätterna i Göteborg och Sundsvall. Dessa avgjordes efter målet från 

Kammarrätten i Stockholm. Vidare kommer det i ett avsnitt behandlas hur problematiken har 

tolkats i olika utredningar, promemorior och av JO. 

                                                
149 Prop. 1989/90:28, s. 58. 
150 Vid ikraftträdandet av Bryssel II-förordningen gjordes en utredning som skulle se över om det behövdes 
kompletterande bestämmelser. Det uppmärksammades då att uttryckliga lagregler om internationell behörighet 
saknades vid insatser genom LVU. Se SOU 2005:111 s. 98. 
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5  Rättstillämpning 

5.1   Kammarrätten i Stockholms dom i mål 2740-16 

5.1.1  Bakgrund 

Detta fall rörde spädbarnet Mustafa och av socialnämndens utredning framkom angående 

bakgrunden till målet följande. Mustafa föddes i Sverige den 30 december 2015, varpå hans 

rumänska föräldrar uppgav att de inte kunde ta hand om honom eftersom de var tvungna att 

tigga för att tjäna pengar. Mustafa placerades på ett jourhem efter att föräldrarna avböjt 

samplacering. Denna placering avslutades efter en vecka då föräldrarna och Mustafa flyttande 

in hos en bekant. Efter att Mustafa gått ner i vikt kontaktades nämnden av Danderyds sjukhus 

den 10 januari 2016. Det framkom att föräldrarna hade lämnat Mustafa hos den bekanta. När 

Mustafa var färdigbehandlad placerades han återigen i jourhem, då föräldrarna uppgav att de 

inte hade möjlighet att ta hand om honom. Vid umgänget under placeringen hade hans mor 

svårt att läsa av Mustafas signaler, var högljudd och hanterade honom ovarsamt. Föräldrarna 

erbjöds samplacering, till vilket de återigen avböjde. 

 I slutet av mars insjuknande Mustafa i RS-virus och behövde sjukhusvård. Det fattades 

beslut om att fadern skulle närvara på sjukhuset och ta hand om Mustafa som en övergång inför 

hemresan till Rumänien. Då fadern inte tog hand om Mustafa utan lät honom ligga och skrika 

informerade sjukhuspersonalen nämnden om sin oro. Fadern uppgav att han inte kunde ta hand 

om sin son utan önskade att modern skulle göra det. 

 Mustafa var medicinskt färdigbehandlad den 3 april 2016 men hade fortfarande sviter 

från sjukdomen. Han och föräldrarna samplacerades på ett familjecentrum, där de anställda 

uttryckte en stark oro över föräldrarnas omsorgsförmåga. Fadern visade ingen värme mot 

Mustafa och lämnade centret. Modern uppgavs ha ett förtvivlat beteende där hon skrek och slog 

sig själv. Hon klarade inte av att göra välling till Mustafa och sökte hela tiden upp personal för 

hjälp. Familjen kunde inte stanna på familjecentret p.g.a. smittorisk eftersom modern bar på 

MRSA-bakterier. 

 Ordföranden i ett socialutskott i Huddinge beslutade att omedelbart omhänderta Mustafa 

med stöd av 6 § LVU den 5 april 2016. Som skäl för beslutet angavs att det var sannolikt att 

Mustafa behövde beredas vård med stöd av LVU och att rättens beslut inte kunde avvaktas med 

hänsyn till risken för Mustafas hälsa och utveckling. Beslutet verkställdes samma dag och 

underställdes förvaltningsrättens prövning den 8 april 2016. 
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5.1.2  Förvaltningsrättens bedömning151 

I förvaltningsrätten yrkade i första hand Mustafas mor att socialnämndens ansökan skulle 

avvisas. I andra hand bestreds det omedelbara omhändertagandet. Hon anförde bl.a. att svensk 

domstol inte var behörig enligt Bryssel II-förordningen eftersom varken hon eller Mustafa hade 

hemvist i Sverige. Det var inte heller sannolikt att Mustafa behövde beredas vård med stöd av 

LVU. Vidare anförde hon att rättens beslut om vård kunde avvaktas utan att det förelåg risk för 

att Mustafas hälsa eller utveckling skulle skadas. 

 Förvaltningsrätten avvisade yrkandet om att socialnämndens ansökan skulle avvisas och 

fastställde det underställda beslutet om omedelbart omhändertagande. Som skäl för detta 

anförde förvaltningsrätten följande. Socialnämnden hade inte lämnat in någon ansökan till 

förvaltningsrätten och därför kunde inte yrkandet om att ansökan skulle avvisas tas upp till 

prövning. Rörande betydelsen av att varken Mustafa eller modern hade hemvist i Sverige 

framhöll domstolen först att av mål C-435/06152 framgår att mål enligt LVU omfattas av Bryssel 

II-förordningens tillämpningsområde. Därefter gick domstolen igenom relevanta bestämmelser 

i förordningen, d.v.s. artikel 8 angående allmän behörighet i mål om föräldraansvar och artikel 

20.1 om interimistiska åtgärder. Med hänvisning till mål C-523/07153 framhöll domstolen att en 

nationell domstol får med stöd av artikel 20.1 besluta om en säkerhetsåtgärd såsom ett 

omhändertagande av barn när åtgärden vidtas mot en person i den berörda medlemsstaten och 

åtgärden är brådskande. Domstolen fann därmed att den EU-rättsliga regleringen på området 

innebar att förvaltningsrätten var behörig att pröva det underställda beslutet, oavsett om 

Mustafa hade hemvist i Sverige eller inte. 

 Därefter gick domstolen in på frågan om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

Efter en genomgång av relevant reglering konstaterade domstolen att, mot bakgrund av 

nämndens utredning, att det var sannolikt att Mustafa behövde beredas vård med stöd av 1 och 

2 §§ LVU och att rättens beslut inte kunde avvaktas med hänsyn till risken för att Mustafas 

hälsa och utveckling skulle skadas. 

Förvaltningsrätten fann alltså att Bryssel II-förordningen gav möjlighet till att besluta om 

omedelbart omhändertagande oavsett var Mustafa hade sin hemvist och gjorde därför ingen 

bedömning av var hans faktiska hemvist var. Rätten fann inte heller att formuleringen i 6 § 

LVU gav upphov till någon problematik. När Mustafas mor överklagade beslutet kom dock 

kammarrätten inte fram till samma slutsats i det avseendet. 

                                                
151 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-04-15, mål nr 7171-16. 
152 ”C-fallet”, se avsnitt 3.2.2. 
153 ”A-fallet”, se avsnitt 3.3.2. 
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5.1.3  Kammarrättens bedömning 

I kammarrätten yrkade Mustafas mor att det omedelbara omhändertagandet skulle undanröjas. 

Som grund för sin talan anförde hon att varken hon eller Mustafa kunde betraktas som 

hemmahörande i Sverige utan hade sin hemvist i Rumänien. Det skulle medföra att svensk 

domstol inte var behörig att pröva förutsättningarna för fortsatt vårt med stöd av LVU. Med 

anledning av detta borde inte heller svensk domstol vara behörig att pröva ett interimistiskt 

beslut med stöd av 6 §, eftersom lagstiftningen ska tolkas på sådant sätt att ett omedelbart 

omhändertagande måste föregås av en prövning om det är sannolikt att barnet kommer behöva 

beredas vård med stöd av lagen. Eftersom Mustafa inte kan beredas vård med stöd av LVU, 

kan han inte heller omedelbart omhändertas. 

Kammarrätten meddelade dom i målet den 21 april 2016 och biföll överklagandet. Det 

omedelbara omhändertagandet förordnades därmed att upphöra. Kammarrätten fann att i det 

fall där barnet inte bedöms ha hemvist i landet saknas förutsättningar för att ta ett beslut om 

omedelbart omhändertagande. 

Kammarrätten gick först igenom, precis som förvaltningsrätten, Bryssel II-förordningens 

tillämpningsområde och påtalade att nationella domstolar är behöriga i mål om föräldraansvar 

för ett barn som har hemvist i den medlemsstaten vid den tidpunkt då talan väcks. Därefter 

hänvisade domstolen till EU-domstolens avgöranden i mål C-523/07154 och C-497/10155 

angående hemvistbegreppets definition. Efter en genomgång av dessa fall gick domstolen 

vidare till interimistiska åtgärder enligt förordningens artikel 20.1. Där framhöll domstolen att 

ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU är att jämställa med en sådan interimistisk 

åtgärd som avses i artikeln. Av 6 § LVU framgår det att ett av rekvisiten som ska vara uppfyllt 

för att besluta om omedelbart omhändertagande är att det är sannolikt att den unge behöver 

beredas vård med stöd av lagen. Domstolen hänvisade till SOU 2015:71, Barn och ungas rätt 

vid tvångsvård. Förslag till ny LVU samt till ett beslut och ett remissyttrande från JO156. Vidare 

hänvisade även domstolen till SOU 2016:6 Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella 

samordnaren för utsatta EU-medborgare. Vad som framkommer av dessa behandlas närmare 

i uppsatsens avsnitt 5.4. 

Kammarrätten konstaterade därefter att det av EU-domstolens praxis framgår att frågan 

om svensk domsrätt avgörs med utgångspunkt om Mustafa och föräldrarna har hemvist i 

Sverige. Om familjen har så stark anknytning till Sverige att socialnämnden i en kommun är 

                                                
154 ”A-fallet”, se avsnitt 3.3.2. 
155 ”Mercredi-fallet”, se avsnitt 3.3.3. 
156 Beslut av den 21 oktober 2015, dnr 229-2013 samt yttrande av den 14 december 2015, R 107-2015. 
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behörig att tillgodose familjens behov av olika insatser, så bör svensk domsrätt föreligga. Här 

refererade domstolen till RÅ 2006 ref. 36157 där HFD uttalade att en helhetsbedömning ska 

göras av sådana omständigheter som hur länge familjens vistats i det ena respektive det andra 

landet, vilka sociala och andra bindningar som familjen har till respektive land och vad som 

orsakat flyttningen till det andra landet. Kriterier av mer formell natur, såsom medborgarskap 

och folkbokföring, bör däremot tillmätas underordnad betydelse.158 Domstolen konstaterade att 

Mustafa fötts i Sverige, men att han hade två bröder och övrigt socialt nätverk i Rumänien. 

Familjen saknade sociala och andra bindningar till Sverige. Därmed fann domstolen, med 

hänsyn till familjens ringa anknytning till Sverige, att Mustafa inte kunde sägas ha hemvist i 

Sverige i den mening som avses i Bryssel II-förordningen. Domstolen var därför inte behörig i 

mål om föräldraansvar beträffande Mustafa. 

Därefter framhöll kammarrätten att Bryssel II-förordningen dock inte hindrar att 

interimistiska åtgärder vidtas i brådskande fall. Av 6 § LVU framgår att ett omedelbart 

omhändertagande förutsätter att det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av 

lagen. Domstolen anförde att det som framkommit i socialnämndens utredning i målet var 

allvarligt och ingav oro samt gav stöd för bedömningen att Mustafa hade ett vårdbehov, särskilt 

med tanke på att han var ett litet spädbarn. Domstolen gjorde därför bedömningen att det var 

sannolikt att Mustafa var i behov av vård. Domstolen kom dock fram till slutsatsen att uttrycket 

”sannolikt att den unge behöver beredas vård” i 6 § LVU rimligen måste förstås så att en svensk 

domstol också ska ha behörighet att besluta om vård enligt LVU. Kammarrätten ansåg därmed 

att svensk domstol inte har behörighet att besluta om vård om barnet har hemvist i en annan 

medlemsstat. Frågan ska då istället prövas i hemviststaten. 

Kammarrätten fann alltså att formuleringen i 6 § LVU kräver att domstolen också är 

behörig enligt 2 eller 3 §§ LVU för att kunna besluta om omedelbart omhändertagande. 

Eftersom domstolen ansåg att Mustafas hemvist var i Rumänien var domstolen inte behörig i 

frågan. Domen överklagades av Mustafas ställföreträdare och offentliga biträde, dock 

meddelades i beslut159 den 31 augusti 2016 att HFD inte gav prövningstillstånd. Kammarrättens 

avgörande stod därmed fast. 

 

                                                
157 Högsta Förvaltningsdomstolen, dom 2006-06-20, mål nr 6230-05. 
158 Detta rättsfall bör dock tillmätas underordnad betydelse då det avgjordes innan ”C-fallet” från 2007 och som 
klargjorde att tvångsvård med stöd av LVU omfattas av Bryssel II-förordningens tillämpningsområde. 
Kriterierna som fastställts av HFD bör därmed inte längre vara tillämpliga eftersom det är praxis från EU-
domstolen som ska vara vägledande i förhållande till hemvistbegreppet, och inte nationell rätt. 
159 Högsta Förvaltningsdomstolen, beslut 2016-08-31, mål nr 2210-16. 
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5.2   Andra kammarrätters hantering av problematiken 

5.2.1  Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3558-16160 

I detta fall hade en åttaårig flicka omhändertagits av gränspolisen i Trelleborg den 11 juni 2016. 

Eftersom flickan bedömdes vara i behov av vård, skydd och omsorg beslutade socialnämnden 

att samma dag omedelbart omhänderta henne. Beslutet underställdes förvaltningsrättens 

prövning den 13 juni och dom meddelades en vecka senare. 

 Förvaltningsrätten i Malmö anförde i sin dom161, med hänvisning till avgörandet från 

Kammarrätten i Stockholm som har redogjorts för i avsnittet ovan, att svensk domstol inte har 

behörighet att besluta om vård enligt LVU om barnet har hemvist i en annan medlemsstat. 

Frågan ska då istället prövas i hemviststaten. Det saknas därför förutsättningar för att besluta 

om ett omedelbart omhändertagande när barnet inte bedöms ha hemvist i Sverige. 

Förvaltningsrätten ansåg att flickan inte hade sin hemvist i Sverige och att det i och med detta 

inte var sannolikt att hon behövde beredas vård med stöd av LVU. Detta medförde att det inte 

heller fanns förutsättningar för ett omedelbart omhändertagande enligt 6 §. Förvaltningsrätten 

kom fram till denna slutsats trots att domstolen inte ifrågasatte att flickan hade ett vårdbehov. 

 Domen överklagades av socialnämnden och kammarrätten anförde i sin dom att den 

delade förvaltningsrätten bedömning att uttrycket ”sannolikt att den unge behöver beredas 

vård” i 6 § LVU måste förstås så att svensk domstol också ska ha behörighet att besluta om 

vård med stöd av lagen. Detta medför att svensk domstol inte har behörighet att besluta om vård 

om barnet har hemvist i en annan medlemsstat. I det aktuella fallet kom dock domstolen fram 

till att flickans hemvist inte kunde fastställas och att artikel 13 i Bryssel II-förordningen i sådana 

fall ger behörighet till den domstol i den medlemsstat där barnet befinner sig. Med hänsyn till 

att LVU är en skyddslagstiftning och att det är barnets skyddsintresse och behov som är det 

centrala för om vård ska ges med stöd av LVU, fann kammarrätten att det omedelbara 

omhändertagandet skulle fastställas. 

 

5.2.2  Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 584-18162 

Bakgrunden till detta fall var att tre ungdomar, alla födda i början av 2000-talet, omedelbart 

omhändertogs av socialnämnden i Borlänge kommun den 17 respektive 20 februari 2018 då 

deras vårdnadshavare satt häktade för människosmuggling. Besluten underställdes 

                                                
160 Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-06-27, mål nr 3558-16. 
161 Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2016-06-20, mål nr 5881-16. 
162 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2018-03-08, mål nr 584-18. 
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förvaltningsrättens prövning den 20 och 21 februari. Förvaltningsrätten fastställde nämndens 

beslut utan att beröra problematiken angående formuleringen i 6 § LVU och dess förhållande 

till artikel 20 i Bryssel II-förordningen.163 

 En av vårdnadshavarna samt en av ungdomarna överklagade förvaltningsrättens dom. 

Angående den aktuella problematiken anförde kammarrätten följande. Ordalydelsen i 6 § LVU 

utesluter inte att den tillämpas även i situationer då den unges vårdbehov i praktiken inte 

kommer leda till att han eller hon bereds vård med stöd av LVU p.g.a. att en utländsk myndighet 

är behörig. Eftersom syftet med LVU är att den utgör en skyddslagstiftning framstår det som 

motsägelsefullt att låta den aktuella skrivningen hindra en tillämpning av det undantag från de 

allmänna behörighetsreglerna som görs i artikel 20 i Bryssel II-förordningen. Detta särskilt med 

beaktande av att det är just Bryssel II-förordningen som stadgar att huvudregeln är att 

domstolarna i den stat där barnet har hemvist är behöriga. Kammarrätten fann därmed i det 

aktuella fallet att domstolen hade behörighet att besluta om omedelbart omhändertagande enligt 

LVU, oavsett var ungdomarna hade sin hemvist. Överklagandena avslogs och de omedelbara 

omhändertagandena fastställdes eftersom kammarrätten gjorde samma bedömning angående 

deras vårdbehov som förvaltningsrätten. 

 

5.3   Slutsatser avseende rättstillämpningen 

Efter en genomgång av hur olika kammarrätter har hanterat den aktuella problematiken kan det 

konstateras att domstolarna inte är överens om hur 6 § LVU ska tolkas. Kammarrätterna i 

Stockholm och Göteborg kom fram till samma slutsats, nämligen att uttrycket ”sannolikt att 

den unge behöver beredas vård” i 6 § LVU ska förstås så att en svensk domstol också ska ha 

behörighet att besluta om vård enligt lagen. Kammarrätten i Sundsvall kom dock i mars 2018 

fram till den motsatta slutsatsen och ansåg att ordalydelsen i bestämmelsen inte utesluter att 

den tillämpas då den unges vårdbehov i praktiken inte kommer leda till vård med stöd av LVU 

p.g.a. att en myndighet i utlandet är behörig. Med denna tolkning av bestämmelsen skulle 

svensk socialtjänst och domstol vara behörig att besluta om omedelbart omhändertagande 

oavsett om barnet har hemvist i Sverige eller i en annan medlemsstat. 

Hur 6 § LVU ska tolkas har inte bara splittrat domstolarna, utan frågan har också 

behandlats i olika utredningar, promemorior och av JO. Detta behandlas i följande avsnitt. 

                                                
163 Förvaltningsrätten i Falun, dom 2018-02-27, mål nr 733-18. 
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5.4   Vidare tolkning av problematiken 

I SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU, vilken Kammarrätten 

i Stockholm hänvisade till i sin dom, framhålls att ett omedelbart omhändertagande förutsätter 

att fortsatt vård ska beredas enligt LVU och att detta kolliderar med Bryssel II-förordningen 

eftersom den utgår ifrån att den fortsatta vården ska beslutas och ges i hemlandet. Enligt 

utredningen tillhandahåller därmed inte svensk rätt någon möjlighet att fatta ett interimistiskt 

beslut trots att förordningen i och för sig möjliggör det. Utredningen föreslår därför att en 

klargörande bestämmelse införs i lagen som innebär att ett omedelbart omhändertagande ska 

kunna vidtas även i situationer som faller in under artikel 20 i Bryssel II-förordningen.164 

I Kammarrätten i Stockholms dom hänvisades dessutom till JO:s remissvar beträffande 

ovan nämnda utredning. I denna anför JO att det är positivt att det införs en bestämmelse som 

klargör att ett beslut om omedelbart omhändertagande ska kunna fattas även i en situation när 

barnet har hemvist i en annan EU-medlemsstat. JO är dock av åsikten att det är en knapphändig 

analys som ligger bakom slutsatsen att svensk domstol inte kan fatta ett beslut om omedelbart 

omhändertagande i det fall att svensk domstol inte är behörig att besluta om vård med stöd av 

LVU. JO kritiserar att slutsatsen inte understöds av någon underrättspraxis på området och att 

inte heller EU-domstolens avgöranden angående interimistiska åtgärder analyserats.165 Även i 

ett beslut uttalar sig JO angående detta förhållande, men gör inte någon djupare analys än att 

frågan inte är helt enkel att svara på och vidare hänvisar till SOU:n.166 

SKL anser att formuleringen ”sannolikt att den unge behöver beredas vård” ska tolkas så 

att barnets behov av vård ska vara av sådan allvarlig grad att tvångsvård är motiverat. Det ska 

vara barnets vårdbehov vid den aktuella tidpunkten för det omedelbara omhändertagandet som 

måste vara avgörande. Bestämmelsen förutsätter inte nödvändigtvis att vård med stöd av LVU 

faktiskt kommer till stånd. Under dessa förhållanden måste bestämmelsen tolkas i enlighet med 

principen om barnets bästa och mot bakgrund av att LVU är en skyddslagstiftning.167 Då HFD 

beslutat att inte pröva frågan anser SKL att det är angeläget att lagstiftaren prioriterar frågan 

och skyndsamt tydliggör lagstiftningen. I väntan på detta menar SKL att barn som har hemvist 

i en annan medlemsstat måste kunna omhändertas omedelbart med stöd av 6 § LVU för att 

motverka att de far illa.168 

                                                
164 SOU 2015:71, s. 386. 
165 Dnr R 107-2015, s. 12. 
166 Dnr 229-2013, s. 6. 
167 Sveriges Kommuner och Landsting, Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare, 2016-09-01, s. 6. 
168 Ibid., s. 5. 
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Så sent som i september 2017 publicerades dessutom en utredning som återfinns i 

promemorian DS 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa 

internationella situationer. I denna utredning framhålls att formuleringen å ena sidan ger 

intrycket av att bestämmelsen endast ska tillämpas i sådana fall då den unges vårdbehov 

sannolikt kommer att kunna tillgodoses med stöd av den svenska lagstiftningen, å andra sidan 

medger bestämmelsen att beslut om omedelbart omhändertagande fattas i Sverige även om den 

unges vårdbehov i praktiken inte kommer leda till ett omhändertagande med stöd av LVU utan 

enligt beslut av en utländsk behörig myndighet.169 Det konstateras därmed att rättsläget får 

anses vara oklart, vilket enligt utredningen bekräftas av att domstolarna har tillämpat 

bestämmelsen på olika sätt.170 Vidare framhålls att det med hänsyn till att ett omedelbart 

omhändertagande är en ingripande åtgärd mot en enskild så är det av rättssäkerhetsskäl viktigt 

att lagstiftningen klart och entydigt anger myndigheternas befogenheter. Det framförs därför i 

utredningen att det bör föreslås att det i LVU förtydligas att socialnämnden i sådana 

internationella situationer kan besluta om omedelbart omhändertagande.171 

 

5.5   Avslutande kommentar 

Vad som presenterats i avsnittet ovan visar tydligt tillsammans med kammarrättsavgörandena 

att det finns utrymme att tolka 6 § LVU på två olika sätt. Mot bakgrund av att HFD valt att inte 

meddela prövningstillstånd får rättsläget ses som oklart. Tolkningen som förutsätter att svensk 

domstol ska ha faktisk behörighet att besluta om vård enligt LVU för att 6 § ska kunna tillämpas 

kan framförallt kritiseras då den får till följd att barn som befinner sig i Sverige, men har 

hemvist i en annan medlemsstat, riskerar att stå skyddslösa. Det är dessutom motsägelsefullt, 

precis som Kammarrätten i Sundsvall påpekade, att den aktuella formuleringen ska hindra en 

tillämpning av artikel 20 i Bryssel II-förordningen och det undantag från de allmänna 

behörighetsreglerna som artikeln medger. Behovet av klargörande lagstiftning får därmed ses 

som angeläget och brådskande. Mot bakgrund av 1 § LVU där det stadgas att vad som är bäst 

för barnet ska vara avgörande vid beslut enligt lagen och mot Sveriges internationella 

förpliktelser enligt barnkonventionen och rättighetsstadgan, bör tills sådan klargörande 

lagstiftning trätt i kraft den tolkning som är mest fördelaktig för det enskilda barnet göras.172 

                                                
169 DS 2017:49, s. 39 f. 
170 I promemorian hänvisas till avgörandet från Kammarrätten i Stockholm och till ett äldre avgörande från 2011 
från Kammarrätten i Sundsvall, beslut den 20 juni 2011 i mål nr 1467-11. Se fotnot 21, s. 40. 
171 DS 2017:49, s. 41. 
172 Här kan det noteras att barnets bästa även nämns i Bryssel II-förordningens skäl 12 och 13. 
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6  Sammanfattande diskussion och slutsatser 

6.1   Introduktion 

I detta kapitel analyseras huruvida Sverige lever upp till sina förpliktelser enligt 

barnkonventionen och rättighetsstadgan vid beslutsfattande om omedelbara omhändertaganden 

när det rör sig om utländska barn befinner sig i Sverige. Analysen görs utifrån vad som har 

framkommit i tidigare kapitel. Inledningsvis diskuteras vilket ansvar som åligger Sverige enligt 

barnkonventionen och rättighetsstadgan mot ett barn som befinner sig inom landets jurisdiktion. 

Dessutom diskuteras vad barnets bästa innebär enligt dessa internationella instrument. Härefter 

följer en analys av medlemsstaternas behörighet i gränsöverskridande frågor om tvångsvård 

enligt EU-rätt och relevanta faktorer vid fastställande av ett barns hemvist enligt Bryssel II-

förordningen. Avslutningsvis diskuteras omedelbara omhändertaganden enligt svensk rätt i 

gränsöverskridande situationer och om regleringen i 6 § LVU behöver ändras för att i sådana 

situationer bättre tillvarata barnets bästa och uppfylla Sveriges internationella åtaganden enligt 

barnkonventionen och rättighetsstadgan. 

 

6.2   Sveriges ansvar för barn inom landets jurisdiktion och barnets bästa 

I kapitel 2 har belysts att Sverige har internationella åtaganden mot barn som befinner sig inom 

landets jurisdiktion enligt både barnkonventionen och rättighetsstadgan. I detta avseende är 

dock dessa åtaganden mest tydligt uttalade i barnkonventionen. Enligt barnkonventionens 

artikel 3.2 åtar sig konventionsstaterna att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 

som behövs för dess välfärd. Därtill ska konventionsstaterna för detta ändamål vidta alla 

lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. Således innebär åtagandet en plikt för de 

anslutna staterna. Dessutom stadgas det i barnkonventionens artikel 2 att konventionsstaterna 

ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i 

konventionen utan diskriminering. I och med detta står det klart att barnkonventionens 

rättigheter omfattar alla barn som befinner sig inom ett anslutet lands territorium. 

 I rättighetsstadgan framhålls barnets rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs 

för deras välfärd endast kort i dess artikel 24.1. Det är viktigt att notera att en ytterligare skillnad 

mellan barnkonventionen och rättighetsstadgan är att stadgan bara är tillämplig såtillvida att 

EU-rätten tillämpas. Denna uppsats tar sikte på omedelbara omhändertaganden vid 

gränsöverskridande situationer inom EU varvid Bryssel II-förordningen används för att avgöra 
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om svensk behörighet föreligger. I och med att Bryssel II-förordningen är EU-rättslig blir 

därmed rättighetsstadgan tillämplig. 

Det har framhållits i uppsatsens avsnitt 2.6 att rättighetsstadgan bygger på ett begränsat 

antal artiklar från barnkonventionen. Detta ger stadgan ett snävare tillämpningsområde och mer 

begränsade skyddsplikter. Detta kan belysas med att i barnkonventionens artikel 20 stadgas 

rätten till alternativ omvårdnad. Ett barn som för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i 

sin familjemiljö har rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida och konventionsstaterna 

ska i enlighet med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ omvårdnad för ett sådant 

barn. En sådan rätt återfinns inte i rättighetsstadgan. Trots detta bör man med ett barnperspektiv, 

och mot bakgrund av att barn enligt rättighetsstadgan ändå har rätt till det skydd och den 

omvårdnad som behövs för dess välfärd, kunna dra slutsatsen att ett barn som befinner sig inom 

en EU-medlemsstats jurisdiktion har rätt till alternativ omvårdnad enligt båda nämnda 

instrument. Staterna måste med andra ord tillhandahålla skyddsmekanismer och omhänderta 

barn när de far illa, oavsett barnets rättsliga status. 

 Denna slutsats stöds också av att det enligt båda nämnda instrument är en utgångspunkt 

att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Vad som utgör 

barnets bästa finns det dock inget enkelt svar på. Av uppsatsens kapitel 2 har det framkommit 

att begreppet barnets bästa inte bara innefattar det enskilda barnet som individ utan också barn 

i allmänhet och i grupp. Det har vidare framkommit att det är en princip som varierar över tid 

och är beroende av i vilket samhälle den tillämpas. Det har också anförts att ibland måste andra 

intressen än barnets få tillåtas att väga tyngre. Även i denna fråga måste dock ett barnperspektiv 

antas och med detta bör slutsatsen rimligen bli att i fråga om tvångsvård kan inte andra intressen 

än barnets avgöra utgången. Detta beror på att ett tvångsomhändertagande är en oerhört 

ingripande åtgärd i ett barns liv och beslutas om just för att skydda barnet och se till att det inte 

far illa. 

 Går det att göra några antaganden angående barnets bästa vid tvångsomhändertaganden? 

Det kan i vart fall konstateras att vid bedömningen ska hänsyn tas till barnets eller barnens 

specifika situation, personliga sammanhang och behov. De faktorer som vägs in i bedömningen 

kan vara ålder, kön, mognad, erfarenhet eller om barnet har någon form av 

funktionsnedsättning. Även omständigheter som har att göra med sociala och kulturella 

sammanhang kan vägas in. Därtill bör fastställandet av barnets bästa inledas med en bedömning 

av vad som gör barnets ifråga unikt. 

 Ett tvångsomhändertagande ska endast ske när det är absolut nödvändigt i och med att 

barnet även har en rätt enligt artikel 9 i barnkonventionen att inte bli åtskilt från sina föräldrar. 



 50 

Ett åtskiljande ska därför ske som en sista utväg. I de fall då det ändock är nödvändigt ska det 

säkerställas att barnet kan upprätthålla en relation till föräldrar och övriga familj, såtillvida att 

en sådan relation inte strider mot barnets bästa.  

 

6.3   Behörighet vid frågor om tvångsvård och hemvistbegreppet för barn 

I kapitel 3 har Bryssel II-förordningen och EU-domstolens praxis i förhållande till 

tvångsomhändertaganden behandlats. I denna del låg fokus framförallt på förordningens 

tillämpningsområde och begreppet hemvist för barn, men även behörighet grundad på barnets 

närvaro samt interimistiska åtgärder berördes. Följande framställning kommer redogöra för när 

en medlemsstat har behörighet i gränsöverskridande frågor om tvångsvård enligt EU-rätt samt 

vilka faktorer som är relevanta vid fastställandet av ett barns hemvist. 

 Att en medlemsstats behörighet i tvångsvårdsfrågor ska avgöras med Bryssel II-

förordningen är ingen självklarhet då det i förordningens artikel 1.1(b) anges att den enbart ska 

tillämpas på civilrättsliga frågor. Vid ikraftträdandet av Bryssel II-förordningen var därför den 

svenska inställningen att bara frivillig vård av barn enligt SoL omfattades av EU-rätten. I ”C-

fallet” slog EU-domstolen trots det fast att förordningen även tillämpas på omhändertaganden 

med stöd av LVU. Detta hindrades alltså inte av att regleringen i Sverige anses vara av 

offentligrättslig natur. Med antagandet av ett barnperspektiv är det lättare att förstå EU-

domstolens resonemang, eftersom domstoladen lade barnets behov av omvårdnad till grund för 

bedömningen av vad som utgör en civilrättslig relation. Det sågs inte avgörande för definitionen 

av civilrätt om omvårdnaden utövas av en förälder eller ett samhällsorgan. 

 I Bryssel II-förordningens artikel 8 behandlas allmän behörighet i frågor om 

föräldraansvar. I denna stadgas att domstolarna i en medlemsstat är behöriga i sådana mål om 

barnet har sin hemvist i den medlemsstaten vid tidpunkten då talan väcks. I förordningen finns 

dock ingen definition av begreppet hemvist, utan hemvisten måste fastställas i varje enskilt fall. 

EU-domstolen har i flera rättsfall uttalat sig angående begreppets definition för barn och slagit 

fast vilka faktorer som är av vikt i bedömningen. Dessa är bl.a. fallen ”A”, ”Mercerdi” och 

”OL”, av vilka följande har framkommit. 

Begreppet hemvist ges en autonom innebörd i Bryssel II-förordningen och det är de 

faktiska omständigheterna som ska vara avgörande i bedömningen. Förutom barnets fysiska 

närvaro i en medlemsstat ska hänsyn tas till andra omständigheter som kan visa att närvaron 

inte är tillfällig och att barnet i viss utsträckning är integrerat i socialt hänseende och 

familjehänseende. Omständigheter som vid detta ska beaktas är bl.a. hur varaktig och 
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regelbunden vistelsen i en medlemsstat är, skälen för vistelsen, barnets nationalitet, barnets 

språkkunskaper samt dess familjeförhållanden och sociala band i medlemsstaten. Även barnets 

ålder kan beaktas eftersom dess sociala förhållanden och familjeförhållanden varierar med 

denna. I och med detta kan man, när det rör sig om ett spädbarn, beakta var den eller de som 

tar hand om barnet är integrerat socialt och med familj. Vidare förefaller det vara så att 

domstolen har kommit fram till att den fysiska närvaron i en medlemsstat är en förutsättning 

för att fastställa barnets hemvist till den staten. Med en sådan tolkning kan ett barn inte ha 

hemvist i en stat där det aldrig befunnit sig. Att detta inte får anses helt klart beror på att EU-

domstolen, i vanlig ordning, inte uttryckte sig alldeles entydigt i ”OL-fallet”. 

Den tolkning där ett barn inte kan ha hemvist i en stat där det aldrig befunnit sig finner 

stöd i mål C-499/15 ”W och V”173. I detta mål, som avgjordes ett par månader innan ”OL-

fallet”, fann domstolen att vid fastställandet av ett barns hemvist till en viss medlemsstat så 

måste barnet i vart fall fysiskt ha befunnit sig i den medlemsstaten.174 I det fallet hade barnet 

aldrig varit i den medlemsstat där denne hade ett av sina medborgarskap, varvid 

medborgarskapet inte räckte för att fastställa barnets hemvist dit.175 Vidare poängterades i 

generaladvokatens förslag till avgörande i ”OL-fallet”176, med hänvisning till rättsfallen ”A”, 

”Mercredi” och ovan nämnda ”W och V”, att bland de kriterier som gör det möjligt att fastställa 

ett barns hemvist är barnets fysiska närvaro i den berörda medlemsstaten av särskild 

betydelse.177 Generaladvokaten anförde att det hade fastställts i ”W och V” att det krävs att 

barnet fysiskt har befunnit sig i en viss medlemsstat för att det ska kunna fastställas att barnet 

har hemvist i den medlemsstaten.178 Generaladvokaten var därmed av åsikten att det klart 

framgår av EU-domstolens rättspraxis att det för att ett barn ska anses ha hemvist i en bestämd 

medlemsstat krävs åtminstone att barnet har befunnit sig i den, varvid de andra omständigheter 

som ska beaktas kan variera på de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.179 

Generaladvokaten uteslöt dock inte att det kunde finnas särskilda undantagsfall där det kan 

tänkas vara aktuellt att inte tillämpa villkoret om barnets fysiska närvaro.180 Avslutningsvis 

                                                
173 Dom av den 15 februari 2017, W och V mot X, C-499/15, ECLI:EU:C:2017:118. 
174 Domstolens dom, p. 61. Den svenska översättningen är dock olyckligt formulerad. I denna står det ”För att 
det ska fastställas att ett barn har sin hemvist i en viss medlemsstat måste åtminstone barnet fysiskt befinna sig i 
den medlemsstaten”, medan det i den engelska versionen anges såsom ”… the determination of a child’s habitual 
residence in a given Member State requires at least that the child has been physically present in that Member 
State”. 
175 Domstolens dom, p. 62-63. 
176 Generaladvokatens förslag i OL mot PQ, C-111/17, ECLI:EU:C:2017:436 (Nils Wahl). 
177 Generaladvokatens förslag, p. 56. 
178 Ibid., p. 57. 
179 Ibid., p. 61. 
180 Ibid., p. 81. 
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påpekade generaladvokaten att barnets bästa skulle kunna äventyras om man tillämpade ett 

kriterium som bygger på föräldrarnas avsikt av var barnet ska ha hemvist, eftersom behörig 

domstol då skulle vara en domstol i en medlemsstat som inte befinner sig i barnets geografiska 

närhet. Detta är något som enligt generaladvokaten klart står i strid med förordningens syfte, 

vilket är att fastställa behörig domstol i mål om föräldraansvar på grundval av just närhet.181 

Eftersom det var Kammarrätten i Stockholms mål som gav inspiration till uppsatsens 

syfte och frågeställningar kan det vara av intresse att diskutera hur domstolen resonerade i det 

fallet ifråga om barnets hemvist, vilket domstolen gjorde enligt följande. Barnet hade fötts i 

Sverige, men hade två bröder och övrigt socialt nätverk i Rumänien. Vidare saknade familjen 

sociala och andra bindningar till Sverige. Med hänsyn till familjens ringa anknytning i landet 

kunde barnet därför inte anses ha hemvist i Sverige i den mening som avses i Bryssel II-

förordningen. I detta fall hade barnet fötts och vistats i Sverige i hela sitt liv tillsammans med 

sina rumänska föräldrar. Dock befann sig, som nämnt, hans två bröder och föräldrarnas övriga 

sociala nätverk i Rumänien. Enligt EU-praxis kan man när det gäller ett spädbarn beakta var 

den eller de som tar hand om barnet är integrerat i socialt hänseende och familjehänseende, 

vilket i detta fall indikerar att barnets hemvist var i Rumänien. Detta var också vad 

Kammarrätten i Stockholm kom fram till. Dock hade barnet i detta fall aldrig fysiskt befunnit 

sig i Rumänien, vilket å andra sidan indikerar att hans hemvist inte skulle kunna fastställas dit. 

Eftersom de faktiska förutsättningarna i det aktuella fallet antyder att barnet kunde ha hemvist 

både i Sverige och Rumänien hade enligt min mening ett lämpligt tillvägagångssätt för 

kammarrätten ha varit att tillämpa artikel 13 i Bryssel II-förordningen. Denna artikel ger 

behörighet till den medlemsstat där barnet befinner sig i de särfall då det är omöjligt att fastställa 

barnets hemvist, vilket det med hänsyn till vad som har framkommit ter sig att ha varit i detta 

fall.  

Avslutningsvis bör det uppmärksammas att utöver artikel 8 och 13, vilka ger behörighet 

grundad på hemvist respektive närvaro, finns artikel 20 i förordningen rörande interimistiska 

åtgärder. Artikel 20 medger att en medlemsstat vidtar interimistiska åtgärder i brådskande fall 

avseende personer eller tillgångar som finns i den staten, även när en domstol i en annan 

medlemsstat är behörig att pröva målet i sak. Artikeln uppställer således inget krav på hemvist. 

Bryssel II-förordningen ger alltså svensk socialtjänst och domstol möjlighet att tillfälligt 

tvångsomhänderta ett barn trots att barnet ifråga inte har hemvist i landet. 

 

                                                
181 Generaladvokatens förslag, p. 89. 
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6.4   Omedelbart omhändertagande i gränsöverskridande situationer 

I detta avsnitt behandlas dels frågan när svenska myndigheter och domstolar enligt svensk rätt 

kan ingripa för att omedelbart omhänderta ett barn i en gränsöverskridande situation, dels 

frågan om regleringen i svensk rätt rörande omedelbara omhändertaganden behöver ändras för 

att bättre tillvarata barnets bästa och uppfylla Sveriges internationella förpliktelser enligt 

barnkonventionen och rättighetsstadgan. Detta görs med utgångspunkt i uppsatsens kapitel 4 

som behandlade regleringen i LVU och kapitel 5 där kammarrätternas rättstillämpning 

studerades. 

 I avsnitt 4.2 framkom det att två utgångspunkter för tillämpningen av LVU är att 

tvångsåtgärder inte ska användas när insatser för barnet kan ges i frivilliga former samt att vad 

som är bäst för barnet ska vara avgörande i alla beslut som rör det. Vård enligt LVU kan komma 

ifråga i två typer av fall. Tvångsvård enligt 2 § avser de s.k. miljöfallen och tar sikte på att 

skydda barnet från förhållanden i hemmet såsom misshandel och brister i omsorgen från dess 

vårdnadshavare. 3 § LVU avser de s.k. beteendefallen och syftar till att skydda den unge mot 

risker i dennes egna agerande. Båda bestämmelserna har rekvisitet att det ska föreligga en 

”påtaglig risk för skada”. Av lagens förarbeten har det framkommit att med detta åsyftas att ett 

beslut om omhändertagande ska grundas på konkreta omständigheter som talar för att det 

föreligger risk för barnets hälsa eller utveckling. Denna risk ska man kunna konstatera har en 

sådan inverkan på barnet att det finns ett tydligt vårdbehov. Beslut om vård med stöd av LVU 

meddelas av förvaltningsrätt efter ansökan av socialnämnd. 

 Det har dock framgått av avsnitt 4.3 att förhållandena ibland kan vara sådana att ett 

omhändertagande måste ske så snabbt att förvaltningsdomstolens beslut inte kan avvaktas. I 

sådana situationer kan socialnämnden ingripa akut genom ett omedelbart omhändertagande. 6 

§ LVU medger ett interimistiskt avgörande till dess att ett slutligt beslut har fattats. I 

bestämmelsen stadgas att socialnämnd får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska 

omhändertas om det dels är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av lagen, 

dels om rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa 

eller utveckling skadas eller att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare 

åtgärder hindras. Vid ett omedelbart omhändertagande måste enligt 7 § LVU beslutet 

underställas förvaltningsrättens prövning inom en vecka. 

 Som det har redogjorts för i avsnitt 4.4 tar LVU:s reglering inte hänsyn till ett barns 

nationalitet eller hemvist. Det innebär dock inte att ett ingripande enligt LVU alltid är möjligt 

enbart för att ett barn befinner sig inom Sveriges jurisdiktion och ett vårdbehov föreligger. Ett 
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tvångsomhändertagande i en gränsöverskridande situation är mer problematisk än i det fall då 

det saknas internationell anknytning. Som har nämnts tidigare tillämpas Bryssel II-

förordningen för att avgöra svensk behörighet i mål om föräldraansvar och i detta omfattas 

frågor om tvångsvård. I Bryssel II-förordningens artikel 8 stadgas att domstolarna är behöriga 

om barnet har hemvist i den medlemsstaten vid den tidpunkt då talan väcks. I och med detta 

måste ett barn ha hemvist i Sverige för att socialtjänst och domstol ska ha behörighet att besluta 

om vård med stöd av 2 och 3 §§ LVU. Ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU utgör 

en interimistisk åtgärd i enlighet med Bryssel II-förordningens artikel 20, vilken däremot inte 

uppställer något krav på hemvist. 

 Det finns emellertid en problematik i ordalydelsen i 6 § LVU vilket har gett upphov till 

bekymmer i rättstillämpningen. Av uppsatsens kapitel 5 har det framkommit att det finns två 

olika sätt att tolka bestämmelsen på. I 6 § LVU stadgas att det ska vara sannolikt att den unge 

behöver beredas vård med stöd av lagen. Den ena tolkningen har inneburit att eftersom ett barn 

som har hemvist i en annan medlemsstat inte kan beredas vård med stöd av 2 och 3 §§ LVU, 

kan inte heller barnet omedelbart omhändertas. Det blir ett s.k. ”moment 22”. Den andra 

tolkningen har inneburit att formuleringen ”sannolikt att den unge behöver beredas vård” ska 

tolkas så att barnets behov av vård ska vara av sådan allvarlig grad att tvångsvård är motiverat. 

Ett omedelbart omhändertagande ska alltså inte hindras av att den unges vårdbehov inte 

kommer leda till ett omhändertagande med stöd av LVU utan enligt beslut av en utländsk 

behörig myndighet. 

 Eftersom HFD inte har meddelat prövningstillstånd i frågan får rättsläget ses som oklart 

angående denna problematik. LVU utgör emellertid en skyddslagstiftning och är samhällets 

yttersta garant för att förhindra att barn far illa. Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut 

enligt LVU och alla barn som vistas i Sverige måste erbjudas samma skydd i akuta situationer, 

oavsett om de har hemvist i Sverige eller inte. Det får därmed anses klarlagt att såtillvida 

socialtjänst och domstol gör den tolkning av 6 § LVU som är den mest fördelaktiga för det 

enskilda barnet så strider det inte mot principen om barnets bästa och Sverige lever då också 

upp till sina internationella förpliktelser och åtaganden enligt barnkonventionen och 

rättighetsstadgan. 

Det har dock upprepade gånger påtalats i denna uppsats att ett tvångsomhändertagande är 

en oerhört ingripande åtgärd i ett barns liv. Det är därför av yttersta vikt att lagstiftningen klart 

och entydigt anger myndigheternas befogenheter och inte skapar förutsättningar för att tolkas 

på olika sätt. Lagstiftningen ska särskilt inte möjliggöra en tolkning som är till nackdel för den 

som den har som avsikt att skydda. En tydlig lagstiftning skapar bättre förutsättningar för en 
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enhetlig och förutsägbar rättstillämpning, vilket framförallt är viktigt vid tvångsvård med tanke 

på vilka risker ett beslut om att inte omedelbart omhänderta ett utsatt barn kan få. Ett barns 

hälsa och säkerhet äventyras, vilket i de absolut värsta fallen skulle kunna leda till barnets död. 

En lagändring är därför nödvändig och angelägen både ur ett barnskyddsperspektiv och av 

rättssäkerhetsskäl.182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
182 Det är oklart om och när i så fall det lagförslag som finns gällande en ny LVU, SOU 2015:71, kommer att 
träda i kraft. I DS 2017:49 ges som förslag om en ny särskild reglering i LVU med bestämmelser om omedelbart 
omhändertagande i vissa internationella situationer. Denna innebär att barn och unga som vistas i Sverige ska 
kunna omedelbart omhändertas om det är sannolikt att barnet eller den unge skulle ha kunnat beredas vård med 
stöd av LVU om svenska domstolar hade varit behöriga och åtgärder av en behörig utländsk myndighet inte kan 
avvaktas med hänsyn till risken för barnets eller den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta 
utredningen allvarligt försvåras eller vidare åtgärder hindras, se s. 44 och 46. Det föreslogs i promemorian att 
bestämmelsen skulle träda ikraft 1 april 2018, men har i mitten av maj samma år fortfarande inte gjort det. 
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