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1 Inledning 

1.1 Fall från verkligheten 

En pojke föds i Sverige till två rumänska föräldrar som tigger för att tjäna 

pengar. Sjukhuset i den svenska kommun familjen vistas i slår larm, när pojken 

efter två veckor gått ned för mycket i vikt. Han placeras i jourhem men det blir 

tydligt att mamman har svårt att läsa barnets signaler och hon hanterar honom 

ovarsamt. Pojken insjuknar vid tre månaders ålder i RS-virus och blir inlagd på 

sjukhus. När han är medicinskt färdigbehandlad samplaceras familjen på ett 

familjecentrum, men pappan avviker och mamman uttrycker sig oförmögen att se 

efter barnet. I en socialutredning fastslås att pojken, trots sin ringa ålder, visat på 

försämrad fysisk och psykisk hälsa och att han inte har haft möjlighet att påbörja 

en anknytningsprocess till sina föräldrar. Socialnämnden i kommunen beslutar 

med stöd av 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) att omedelbart omhänderta barnet. Socialnämnden påpekar att föräldrarna 

brister i den praktiska omvårdnaden och sin känslomässiga tillgänglighet. 

Förvaltningsrätten fastställer beslutet,1 men kammarrätten uttrycker att det saknas 

förutsättningar för svenska myndigheter att med stöd av LVU omedelbart 

omhänderta barn i fall där barnet bedöms ha hemvist i en annan EU-medlemsstat. 

Pojken bedöms ha hemvist i Rumänien, och omhändertagandet upphävs.2 

En 8-årig flicka har på grund av förhållanden i föräldrahemmet placerats av 

franska myndigheter på ett familjehem i Frankrike. Flickan bortförs från 

familjehemmet och påträffas i en bil i Sverige av svensk gränspolis. I hennes 

sällskap finns två vuxna personer som påstår sig vara flickans föräldrar, men det 

råder viss oklarhet om så är fallet. Socialnämnden i den svenska kommun där 

flickan påträffas beslutar om att omedelbart omhänderta henne med stöd av  

6 § LVU. Detta motiveras delvis av flickans internationella efterlysning, men 

även av att flickan är brännskadad över delar av kroppen. Nämnden bedömer att 

                                                
 
1 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 7171-16. 
2 Kammarrätten i Stockholm, mål 2740-16. 
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det finns en stor risk för att hennes hälsa och utveckling skadas.3 När 

förvaltningsrätten prövar om beslutet ska bestå finner domstolen att det saknas 

förutsättningar för att besluta om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU, 

då flickan bedöms ha hemvist i Frankrike. Samtidigt påpekar domstolen att det 

inte ifrågasätts att barnet har behov av omvårdnad med anledning av situationen 

hon befinner sig i.4 

1.2 Bakgrund 

En följd av samarbetet inom den Europeiska unionen (EU) är att det blivit mer 

lättillgängligt att förflytta sig mellan länder inom unionen. Det har medfört att 

bland annat familjer av olika anledningar väljer att röra på sig över 

nationsgränserna. Familjerättsliga frågor som tidigare reglerats genom nationell 

rätt för de egna medborgarna, har nu allt oftare en internationell anknytning i 

fråga om övriga unionsmedborgare. För att hantera dessa gränsöverskridande 

frågor på ett enhetligt sätt inom unionen har flertalet familjerättsliga regler satts 

upp inom ramen för EU:s internationella privat- och processrätt. Vissa 

familjerättsliga frågor regleras i Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 

november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet 

av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av 

förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel IIa-förordningen). Inom Bryssel IIa-

förordningens tillämpningsområde faller bland annat frågor om vilken 

medlemsstats domstol som är behörig att pröva mål om föräldraansvar. Inom 

ramen för föräldraansvar faller i sin tur frågor om omedelbart omhändertagande 

av barn, varför förordningen är relevant i förhållande till fallen ovan. 

I gränsöverskridande situationer reglerar Bryssel IIa-förordningen behörighet 

för domstolarna i en medlemsstat att fatta beslut i mål om föräldraansvar. Sådana 

beslut kan omfatta vård av barn utan samtycke från barnets vårdnadshavare, 

vilket i Sveriges fall innebär beredande av vård enligt 1-3 §§ LVU. Förordningen 

                                                
 
3 Kammarrätten i Göteborg, mål 3558-16. 
4 Förvaltningsrätten i Malmö, mål 5881-16. 
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öppnar även upp för myndigheterna i en medlemsstat att i brådskande fall vidta 

interimistiska åtgärder avseende personer som befinner sig i landet, i enlighet 

med nationell lagstiftning. Sådana åtgärder kan bland annat omfatta omedelbara 

omhändertaganden av barn som far illa i sina föräldrars vård. I Sveriges fall ska 

omedelbara omhändertaganden av barn vidtas i enlighet med 6 § LVU. Ett 

problem som uppdagats för svenska myndigheter är att 6 § LVU kan tolkas så att 

det krävs att den svenska domstolen även ska vara internationellt behörig att fatta 

beslut om beredande av vård enligt LVU. En sådan allmän behörighet kräver 

enligt huvudregeln i artikel 8 i Bryssel IIa-förordningen att barnet har hemvist i 

Sverige. Kravet på hemvist föranleder då problem för barn som är i behov av att 

omhändertas men saknar hemvist i Sverige. 

Under 2012 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppgiften att göra 

en översyn av LVU. I uppgiften ingick att undersöka behovet av tidsenliga 

förändringar och förtydliganden i LVU, med syftet att bland annat ytterligare 

stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn.5 Utredningen 

presenterade i sitt slutbetänkande (SOU 2015:71) Barns och ungas rätt vid 

tvångsvård – Förslag till ny LVU att den bland annat funnit att LVU inte 

tillhandahåller någon möjlighet att fatta interimistiska beslut i enlighet med 

Bryssel IIa-förordningen. Utredningen uttryckte att detta givetvis inte är 

tillfredsställande, beaktat att fler familjer rör sig över nationsgränserna idag.6 Det 

föreslogs därför att en särskild bestämmelse skulle införas i LVU, för att 

möjliggöra vidtagandet av omedelbara omhändertaganden av barn i situationer 

som omfattas av Bryssel IIa-förordningen.7 Under remissförfarandet framfördes 

många synpunkter, varför regeringen beslutade att särskilt utreda de rättsliga 

förutsättningarna för att med stöd av LVU omedelbart omhänderta barn som 

saknar hemvist i Sverige.8 Denna särskilda utredning resulterade i 

departementspromemorian (Ds 2017:49) Omedelbart omhändertagande av barn 

                                                
 
5 SOU 2015:71, s. 125. 
6 SOU 2015:71, s. 386. 
7 SOU 2015:71, s. 385 ff. 
8 Ds 2017:49, s. 17. 
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och unga i vissa internationella situationer. Promemorian skickades på 

remissrunda och omarbetades därefter till en lagrådsremiss, som i skrivande 

stund (månadsskiftet mars/april 2019) är föremål för Lagrådets granskning.  

Arbetet med framtagandet av ett förslag på ändring av LVU avseende 

omedelbara omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige omfattar en 

ändring av svensk nationell rätt. Rättsförhållandet faller dock fortfarande inom 

den internationella privat- och processrätten, vars effekter regeringen måste 

förhålla sig till vid framtagandet av en proposition om ändringar av LVU i nu 

aktuellt hänseende. Frågan är i vilken mån och hur detta krav efterlevs i de 

framlagda förslagen? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen kan hänföras till tre olika punkter: 

• Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån den internationella 

privat- och processrätten har beaktats vid framtagandet av förslag på 

ändring av LVU, i fråga om omedelbart omhändertagande av barn som 

saknar hemvist i Sverige men förmodas ha hemvist i en annan  

EU-medlemsstat. Här avses även att undersöka konsekvenserna av 

eventuella brister i regeringens analys i förslagen. De aktuella förslagen 

finns i lagrådsremissen, vilken således utgör utgångspunkten för denna 

uppsats.  

• Syftet är att undersöka om den i lagrådsremissen föreslagna lagåtgärden 

leder till en tillfredsställande ändring av LVU. 

• Det faller även inom ramen för syftet att utröna vilken befogenhet svenska 

myndigheter har att agera när ett barn som saknar hemvist i Sverige far 

illa i sina föräldrars vård.  

1.4 Avgränsningar och förtydliganden 

I uppsatsen avses endast omedelbara omhändertaganden av barn med hemvist 

inom EU studeras. Av den anledningen har denna uppsats sin utgångspunkt i 
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Bryssel IIa-förordningen. I vissa fall lämnar Bryssel IIa-förordningen utrymme 

för att tillämpa den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om 

behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om 

föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention). Detta 

regelverk kommer endast beröras i de delar det är relevant för omedelbara 

omhändertaganden av barn som har hemvist inom EU. 

Uppsatsen begränsas till att handla om barn som avses bli placerade av 

myndigheter utanför det egna hemmet9 utan föräldrarnas samtycke, på grund av 

att de far illa i sina föräldrars vård. Följaktligen kommer placeringar på grund av 

barnets eget beteende inte att behandlas. Vidare begränsas uppsatsen till att 

omfatta barn under 15 år eftersom barn från den åldern i enlighet med LVU 

själva kan samtycka till vård.10 Avsikten med avgränsningen är att fokusera på 

barn som befinner sig i en situation de inte själva rår över och där myndigheters 

möjlighet att ingripa är avgörande för att erbjuda barnet vård. Av min 

avgränsning följer att bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) endast 

kommer att användas i begränsad omfattning, i de delar det är av relevans för 

placering av barn under 15 år enligt LVU. 

Likaså ska förtydligas att av min avgränsning följer att med ”barn som saknar 

hemvist i Sverige” avses barn som har hemvist i en annan EU-medlemsstat. 

Härifrån undantas alltså flyktingbarn och barn som saknar hemvist helt och 

hållet. Det ska även förtydligas att i Bryssel IIa-förordningen avses med 

”domstol” både domstolar och myndigheter, vilket framgår av artikel 2 i  

Bryssel IIa-förordningen. I uppsatsen kommer därför dessa begrepp att användas 

synonymt. Om en åtskillnad görs kommer detta att tydliggöras.  

I skrivande stund (månadsskiftet mars/april 2019) pågår det som ovan nämnts 

en översyn av LVU. Likaså pågår det en översyn av Bryssel IIa-förordningen.11 

                                                
 
9 Begreppet ”hemmet” har en abstrakt betydelse. Det kan således avse inte bara den fysiska 

bostaden utan alla situationer då barnet direkt eller indirekt står under vårdnadshavarens 
inflytande, se prop. 1989/90:28, s. 108. 

10 Se 1 § 2 st. LVU. 
11 EU-kommissionen meddelade den 30 juni 2016 att en översyn av Bryssel IIa-förordningen ska 

ske, se COM (2016) 411 final. 
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Slutliga ändringar av dessa regelverk kan komma att påverka slutsatserna i denna 

uppsats. Då utgången av eventuella ändringar ännu inte är klar förhåller jag mig 

till nu gällande regleringar för att fastställa och problematisera gällande rätt, och 

till offentliggjorda förslag på ändringar för diskussionens skull. 

1.5 Metod och material 

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod. Med en rättsdogmatisk metod 

avses att gällande rätt fastställs och problematiseras genom att tolka de 

traditionella rättskällorna. Dessa utgörs av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin.12 

Ämnet aktualiserar en tillämpning av EU:s internationella privat- och 

processrätt vilket kräver att även en EU-rättslig metod tillämpas. Vid 

tillämpningen av en EU-rättslig metod ska vissa av EU-rättens särdrag särskilt 

beaktas. Inom EU-rätten görs en åtskillnad mellan primärrätt och sekundärrätt. 

Primärrätten består av EU:s fördrag och sekundärrätten består i första hand av 

förordningar, direktiv och beslut. Sekundärrätten bygger på de mål och principer 

som kommer till uttryck i fördragen.13 Förordningar, såsom Bryssel IIa-

förordningen, är enligt artikel 288 FEUF allmänt giltiga och bindande för 

medlemsstaterna och har således företräde framför nationell rätt. I artikeln 

stipuleras även att EU:s förordningar är direkt tillämpliga i varje medlemsstat. 

Bestämmelser och begreppsbildningar i förordningar ska i sin tur tolkas  

EU-autonomt inom unionen, om inte annat uttryckligen anges. Syftet med en 

EU-autonom tolkning är att ge en enhetlig tillämpning.14 EU-domstolen har med 

stöd av artikel 267 FEUF behörighet att meddela förhandsavgöranden avseende 

tolkningen av rättsakter såsom förordningar, på begäran av en medlemsstats 

domstol. Dessa tolkningar bidrar till att möjliggöra en autonom tolkning av 

bestämmelser och begreppsbildningar.  

                                                
 
12 Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod, i Korling, F & Zamboni, M (red.), Juridisk metodlära,  

s. 21. 
13 Se artikel 7 FEUF. 
14 Reichel, J, EU-rättslig metod, i Korling, F & Zamboni, M (red.), Juridisk metodlära, s. 121 ff. 
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De valda metoderna medför att det material som ligger till grund för denna 

uppsats består av nationella rättskällor, EU-rätt och i viss mån övernationell rätt 

grundad på internationella konventioner. De rättskällor som främst används vid 

sidan av lagregleringar är svenska förarbeten och praxis från EU-domstolen. 

Användningen av doktrin är begränsad med anledning av att det inte finns 

mycket skrivet om den problematik denna uppsats avser behandla. I begränsad 

utsträckning används därför även källor som inte vanligtvis räknas till den strikta 

rättskälleläran, såsom icke-refererade svenska rättsfall från underinstanser, beslut 

från JO och lagkommentarer på juridiska internethemsidor.  

Härutöver används vid tolkningen av Bryssel IIa-förordningen i viss mån den 

handbok som publicerats av EU-kommissionen, ”Handledning för tillämpning av 

Bryssel IIa-förordningen”. Det ska noteras att denna skrift endast har en 

vägledande funktion, då endast EU-domstolen har kompetens att på ett bindande 

sätt tolka EU:s förordningar. Vid tolkningen av 1996 års Haagkonvention 

används främst Haagkonferensens handbok ”Practical Handbook on the 

Operation of the 1996 Hague Child Protection Convention” samt Paul Lagardes 

”Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention”. Varken 

handboken eller rapporten utgör officiella dokument och är således inte bindande 

för konventionsstaterna, utan har endast en vägledande funktion.15 

1.6 Disposition 
För att föra en givande analys kring de spörsmål som aktualiseras i denna uppsats 

krävs en grundläggande förståelse för relevant svensk barnskyddslagstiftning, 

varför det inledningsvis ges en introduktion till denna (kapitel 2). Därefter 

redogörs för förhållandet mellan Bryssel IIa-förordningen och LVU, och den för 

uppsatsen aktuella tillämpningssvårigheten regelverken emellan (kapitel 3). 

Därpå presenteras översynen av LVU och den i lagrådsremissen föreslagna 

ändringen av LVU (kapitel 4). Därefter analyseras effekterna av den föreslagna 

lagändringen (kapitel 5), vilket följs av avslutande reflektioner (kapitel 6). 

                                                
 
15 SOU 2005:111, s. 129; Haagkonferensens handbok, s. 14. 
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2 Tillämpliga regelverk vid placering av barn 

2.1 Inledning 

För att förstå systematiken mellan relevant svensk barnskyddslagstiftning och 

Bryssel IIa-förordningen finner jag det lämpligt att ge en introduktion till de 

regelverk som är aktuella vid omedelbara omhändertaganden av barn som saknar 

hemvist i Sverige. Nedan kommer därför en redogörelse för relevanta 

bestämmelser i socialtjänstlagen och LVU samt aktuella artiklar i Bryssel IIa-

förordningen. Om nödvändigt tillkommer en kommentar om bestämmelserna 

eller särskilda rekvisit.  

2.2 Socialtjänstlagen 

Med socialtjänst avses primärt den verksamhet som i Sverige regleras genom 

socialtjänstlagen, LVU, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM).16 I 2 kap. 1 § SoL anges att varje kommun svarar för socialtjänsten 

inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att alla enskilda i kommunen17 

får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är den kommun där den enskilde 

vistas som bär detta ansvar (2 a kap. 1 § SoL). I 2 kap. 4 § SoL anges att 

socialtjänstens ansvar inom respektive kommun fullgörs av den eller de nämnder 

som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunerna är således fria att utforma 

sina nämnder efter egna önskemål, så länge de obligatoriska uppgifterna inom 

socialtjänsten fullgörs.18 I lagen har namnet ”socialnämnd” använts för att 

beskriva den nämnd som ansvarar för socialtjänsten. Namnet kan komma att 

variera beroende på vad respektive kommunfullmäktige beslutar. För 

tydlighetens skull kommer hädanefter namnet ”socialnämnd” att användas. 

                                                
 
16 Hollander, A, Socialtjänst, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 111. 
17 Med detta avses att alla individer som vistas i Sverige omfattas av kommunens yttersta ansvar. 
18 Hollander, A, Socialtjänst, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 111. 
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Insatser inom socialtjänsten är ämnade att riktas mot kommuninvånare som 

har ett särskilt behov av stöd och hjälp. Det innebär att kommunerna måste 

uppmärksamma att vissa grupper har ett större hjälpbehov.19 Av denna anledning 

återfinns i socialtjänstlagen särskilda bestämmelser för olika grupper. En av 

dessa grupper är barn och unga. Det är i första hand barnets vårdnadshavare som 

ska tillgodose barnets behov av en god omsorg. Vårdnadshavarna har dock inte 

alltid den möjligheten eller förmågan.20 I sådana fall har kommunen ett särskilt 

ansvar för barn och unga. Härav följer av 5 kap. 1 § SoL att socialnämnden har 

ett allmänt ansvar för omsorger om barn och unga. Begreppet ”omsorger om barn 

och unga” är en beteckning för all verksamhet som socialtjänsten ska bedriva för 

målgruppen.21  

I 5 kap. 1 § SoL anges bland annat att socialnämnden ska verka för att barn 

och unga växer upp under trygga och goda förhållanden (p. 1). Det anges även att 

i nära samarbete med det egna hemmet ska en gynnsam fysisk och social 

utveckling främjas hos barn och unga (p. 2). I nära samarbete med det egna 

hemmet ska likaså skydd och stöd erbjudas för barn och unga som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt. Om barnets bästa motiverar det ska vård och fostran 

utanför det egna hemmet erbjudas (p. 8). Socialnämnden ska även i sin omsorg 

av barn och unga tillgodose ett eventuellt behov av stöd och hjälp efter det att 

vård utanför det egna hemmet upphört (p. 10). Det följer av 1 kap. 2 § SoL att 

när åtgärder som rör barn och unga vidtas ska barnets bästa särskilt beaktas. I 

bestämmelsen anges även att vid beslut eller åtgärder som rör vård- eller 

behandlingsinsatser för barn och unga ska barnets bästa vara avgörande. 

Som ett led i vård av barn och unga kan som nämnts en placering utanför det 

egna hemmet vara nödvändig. Med hänvisning till avgränsningarna för denna 

uppsats kommer särskilda regler vid placering av unga över 15 år inte att 

behandlas. Således behandlas hädanefter endast placeringar av barn, och inte 

placeringar av unga. En placering av barn utanför det egna hemmet kan med 

                                                
 
19 Hollander, A, Socialtjänst, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 129. 
20 Hollander, A, Socialtjänst, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 130. 
21 Hollander, A, Socialtjänst, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 129. 
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hjälp av socialnämnden ske på tre olika sätt. Det första sättet är genom en så 

kallad privatplacering i enlighet med 6 kap. 5 § SoL. Med detta avses att vid en 

placering utanför det egna hemmet ska i första hand övervägas om barnet kan tas 

emot av någon anhörig eller närstående. Det andra sättet som möjliggör en 

placering utanför det egna hemmet är genom en placering i familjehem eller hem 

för vård eller boende (HVB-hem) i enlighet med 6 kap. 1 § SoL. Gemensamt för 

båda lösningarna är att de sker under frivilliga former och samtycke måste 

lämnas av barnets vårdnadshavare.22 Hela socialtjänstens verksamhet ska 

nämligen bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet  

(1 kap. 1 § 3 st. SoL). Socialnämndens insatser ska utformas och genomföras 

tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan, organisationer och andra föreningar (3 kap. 5 § SoL). Det tredje 

sättet som möjliggör en placering av barn utanför det egna hemmet bygger dock 

inte på samtycke, utan utgörs istället av tvångsomhändertaganden i enlighet med  

1-3 §§ LVU. 

2.3 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

2.3.1 Lagen som tvångsvårdslagstiftning 
Det anges i 1 § 1 st. LVU att insatser för barn inom socialtjänsten i första hand 

ska utföras i samförstånd med barnets vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen. Inom ramen för socialnämndens ansvar för omsorger av barn 

och unga faller dock att ansöka om vård av barn utan samtycke, i de fall detta 

anses nödvändigt.23 Vård av barn utan samtycke regleras i LVU, som utgör 

tvångsvårdslagstiftning. LVU och annan tvångsvårdslagstiftning finns till för att 

möjliggöra behövlig vård i situationer där den enskilde eller dess vårdnadshavare 

inte medverkar till frivillig vård, men ett visst angeläget skyddsintresse bör 

tillgodoses.24 I det fall vård av barn anses nödvändigt men inte kan genomföras 

med samtycke från vårdnadshavarna tillämpas därför LVU (1 § 2 st. LVU och  

                                                
 
22 SOU 2004:80, s. 38. 
23 Lerwall, L, Tvångsvård, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 173. 
24 Lerwall, L, Tvångsvård, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 174 f. 
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1 kap. 3 § SoL), i syfte att skydda barnet.25 LVU ska därför ses som ett 

komplement till socialtjänstlagen.26 För tillämpningen av LVU förutsätts att 

behovet av vård inte kan tillgodoses på något annat sätt, exempelvis genom en 

tillämpning av socialtjänstlagen.27 Detta kan anses ge uttryck för att LVU ska 

användas som en yttersta åtgärd. 

I 1 § 1 st. LVU anges att insatser enligt lagen ska präglas av respekt för 

barnets människovärde och integritet. I förarbetena till LVU uttrycks att ett 

viktigt budskap i den av Sverige ratificerade Förenta Nationernas konvention om 

barnets rättigheter (FN:s barnkonvention)28 är att barn har rätt att betraktas som 

självständiga individer med egna rättigheter. Det ansågs därför motiverat med 

införandet av bestämmelsen i 1 § 1 st. LVU,29 som således ska prägla den 

tvångsvård lagen innebär. I sammanhanget ska tydliggöras att det följer av  

artikel 2 i FN:s barnkonvention att konventionsstaterna ska respektera och 

tillförsäkra samtliga barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som stipuleras i 

konventionen. Ingen åtskillnad av något slag ska göras barn emellan.  

I förarbetena till LVU hänvisas till artikel 3.2 i FN:s barnkonvention, vari det 

anges att det är konventionsstaternas ansvar att tillförsäkra varje barn det skydd 

och den omvårdnad som behövs för barnets välfärd. I svensk rätt kommer sådana 

grundläggande rättigheter till uttryck i 6 kap. 1 § föräldrabalken (FB).30 Av 

bestämmelsen framgår att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. Barn ska även behandlas med aktning för sin person och egenart, och 

inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Av 

artikel 3.2 i FN:s barnkonvention framgår att tillförsäkrandet av barnets välfärd 

ska ske med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

barnets vårdnadshavare eller andra personer med juridiskt ansvar för barnet. Det 

framgår av 6 kap. 2 § FB att det är barnets vårdnadshavare som är skyldiga att  

                                                
 
25 Prop. 1979/80:1, s. 499 f. och 581. 
26 Ds 2017:49, s. 21. 
27 Lerwall, L, Tvångsvård, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 178. 
28 I juni 2018 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om att göra FN:s barnkonvention till 

svensk lag, se riksdagsskrivelse 2017/18:389. Lagen föreslås gälla från och med 1 januari 2020. 
29 Prop. 2002/03:53, s. 78. 
30 Prop. 2002/03:53, s. 78. 
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tillgodose barnets grundläggande rättigheter i 6 kap. 1 § FB. Av förarbetena 

framgår att bestämmelsen i 1 § dock är avsedd att fungera som ledning även för 

andra än vårdnadshavarna. Det framhålls att när ett barn bereds vård med stöd av 

LVU övergår ansvaret i 6 kap. 1 § FB till socialnämnden, eller den som 

uppdragits att genomföra vården. Barnet har således rätt att få sina 

grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda även vid tvångsvård.31 

2.3.2 I förhållande till principen om barnets bästa 
I 1 § 5 st. LVU anges att barnets bästa ska vara avgörande vid beslutsfattande i 

enlighet med LVU. Syftet med bestämmelsen om barnets bästa i 1 § 5 st. LVU är 

att anpassa lagen till artikel 3 i FN:s barnkonvention.32 Detsamma gäller för den 

ovan nämnda bestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 2 § SoL.33 I artikel 3.1 i 

FN:s barnkonvention stipuleras att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de 

vidtas av offentliga eller privata myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första 

hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Ytterligare ett syfte med 

bestämmelserna om barnets bästa i LVU och SoL är att stärka barnets ställning 

inom den svenska socialtjänsten.34 Det anges i förarbetena till LVU att det inte 

bör finnas några andra intressen som bär samma tyngd vid bedömningen av vilka 

åtgärder som ska vidtas, som barnets intresse. Istället anges att vid en konflikt 

mellan motstående intressen ska hänsyn till barnets bästa alltid ges företräde.35 

Det ska i sammanhanget nämnas att trots att det i förarbetena endast hänvisas 

till FN:s barnkonvention, ska Sverige såsom EU-medlemsstat även förhålla sig 

till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan).36 

Stadgan är tillämplig när EU:s medlemsstater tillämpar unionsrätten (artikel 51 i 

stadgan). Som EU-rättslig förordning utgör Bryssel IIa-förordningen en del av  

 

                                                
 
31 Prop. 2002/03:53, s. 78. 
32 Prop. 2002/03:53, s. 77 f. 
33 Prop. 1996/97:124 del 2, s. 98. 
34 Prop. 1996/97:124 del 2, s. 98; Prop. 2002/03:53, s. 77 f. 
35 Prop. 2012/13:10, s. 36 ff. 
36 Stadgan utgör enligt artikel 6 FEU en del av EU:s primärrätt, och är således inom den högsta 

nivån i EU:s normhierarki. 
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unionsrätten, och är som inledningsvis nämnts aktuell i fråga om placering av 

barn utanför det egna hemmet enligt LVU i de fall barnet saknar hemvist i 

Sverige. Samspelet mellan Bryssel IIa-förordningen och LVU ska redogöras för 

utförligt i avsnitt 3.2. Vad som här ska sägas är att stadgan är tillämplig när 

svenska myndigheter tillämpar Bryssel IIa-förordningen.  

I artikel 24 i stadgan anges att vid åtgärder som vidtas av offentliga 

myndigheter eller privata institutioner som rör barn, ska barnets bästa komma i 

främsta rummet. I artikel 53 i stadgan anges att ingen av dess artiklar får tolkas 

på sådant sätt att de inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter som erkänns inom unionsrätten, internationell rätt och de 

internationella konventioner i vilka EU eller samtliga medlemsstater är parter, 

samt i medlemsstaternas författningar. Det innebär exempelvis att stadgan inte 

får tolkas på ett sätt som resulterar i en sämre skyddsnivå än den som garanteras i 

FN:s barnkonvention, vilken tillträtts av samtliga EU-medlemsstater.  

2.3.3 Beredande av vård 
Ett beslut om vård enligt LVU benämns ”beredande av vård”. Som ovan angetts 

förutsätts för tillämpningen av LVU att en nödvändig vårdinsats för barnet inte 

kan utföras med samtycke. Härutöver förutsätts för beredande av vård enligt 

LVU att någon av situationerna som anges i 2 eller 3 §§ föreligger 

(1 § 2 st. LVU). Det krävs att det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa 

eller utveckling skadas på grund av sådana omständigheter som anges i de två 

bestämmelserna. I förarbetena anges att med ”påtaglig risk för skada” menas att 

det inte ska vara fråga om någon ringa risk för att barnet skadas. Det ska kunna 

fastställas att risken för skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller 

utveckling att barnet har ett klart vårdbehov. Vidare anges att risken ska bedömas 

utifrån konkreta omständigheter och inte utifrån subjektiva antaganden eller 

ovidkommande omständigheter som till exempel allmänna samhällsvärderingar.37 

I 2 § LVU uppställs ett vårdbehov på grund av förhållandena i barnets hem, de 

så kallade ”miljöfallen”. I bestämmelsen anges att det föreligger ett vårdbehov 

                                                
 
37 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
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om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 

brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 

för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Det är i dessa fall yttre 

omständigheter i hemmet som utgör den påtagliga risken för barnet,38 och det är 

möjligt att det i det enskilda fallet går att hänföra rådande missförhållanden till 

flera av de uppräknade situationerna.39 I uttrycket ”hälsa eller utveckling” avses 

med hälsa barnets fysiska eller psykiska hälsa, och med utveckling barnets 

sociala utveckling. Annorlunda uttryckt kan det vara fråga om att barnet riskerar 

att få sin fysiska eller psykiska hälsa eller sociala utveckling skadad på grund av 

brister i hemmiljön.40  

Det ska sägas något kort om vad som avses med de uppräknade situationerna, 

i syfte att ge en godare förståelse för vad som kan utgöra ett ”miljöfall”. Med 

”fysisk misshandel” avses vad som vanligtvis faller under brottsbalkens 

bestämmelser om misshandel. Redan vid ringa misshandel kan det föreligga en 

påtaglig risk för barnet. Är misshandeln av allvarligare art bör barnet generellt 

beredas vård utanför det egna hemmet, särskilt om det gäller ett yngre barn. 

”Psykisk misshandel” är svårare att definiera då det sällan är fråga om enskilda 

händelser. Denna typ av misshandel kan innebära att barnet utsätts för 

systematiska kränkningar, nedvärdering eller terrorisering.41 

Under uttrycket ”otillbörligt utnyttjande” faller i första hand att barnet 

utnyttjas sexuellt av föräldrarna. Det kan även avse situationer då barnet används 

i pornografiskt syfte, då det tvingas utföra ansträngande kroppsarbete eller om 

det måste ta för stort självständigt ansvar för övriga familjemedlemmar.42 Med 

”brister i omsorgen” avses i sin tur situationer då barnet vanvårdas i fråga om 

hygien, kläder eller mat, samt underlåtenhet att ge barnet lämplig sjukvård.43 

Likaså avses situationer där barnets behov av känslomässig trygghet och 

                                                
 
38 Lerwall, L, Tvångsvård, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 181. 
39 Prop. 1989/90:28, s. 108. 
40 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
41 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
42 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
43 Prop. 1989/90:28, s. 107 f. 
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stimulans allvarligt åsidosätts, eller då föräldrarna överlåter ansvaret för barnet 

på någon annan som inte kan erbjuda barnet en trygg uppväxtmiljö. Sist avses 

med ”något annat förhållande i hemmet” bland annat fall då missförhållanden i 

hemmet beror på förhållanden som kan härledas till exempelvis en sambo till 

vårdnadshavaren. Vidare kan det vara fråga om situationer där föräldern inte alls 

knyter an till barnet, eller där föräldern lever i en anormal symbios med barnet.44 

Det bör betonas att problem hos föräldrarna i sig inte ska föranleda beredande av 

vård, utan avgörande är de följder som dessa problem för med sig för barnet.45 I 

vissa fall kan det även vara så att barnet har särskilda behov som dess föräldrar 

inte klarar av att tillgodose, trots att de kanske skulle ha klarat det om barnet haft 

normalbehov.46 

Som ovan nämnts ska en objektiv riskbedömning göras för att fastställa om det 

föreligger ett tydligt vårdbehov för barnet. För att utröna om omständigheterna i 

det enskilda fallet är sådana att de kan föranleda beredande av vård enligt LVU 

krävs att riskbedömningen görs utifrån det enskilda barnet i det aktuella 

hemmet.47 Det följer av 4 § LVU att det vidkommer socialnämnden att ansöka 

om beredande av vård hos förvaltningsrätten. Domstolen har därefter i uppgift att 

fatta ett beslut om beredande av vård enligt LVU. 

I 3 § LVU uppställs ett vårdbehov på grund av barnets eget beteende, de så 

kallade ”beteendefallen”.48 Som angetts i avgränsningen ska denna uppsats inte 

beröra den typen av vårdbehov, varför ingen närmare redogörelse lämnas för 

vilka situationer som omfattas. 

2.3.4 Omedelbart omhändertagande 
Frågan om vård enligt LVU prövas av förvaltningsrätten på ansökan av 

socialnämnden. I vissa situationer kan barnets vårdbehov vara så brådskande att  

 

                                                
 
44 Prop. 1989/90:28, s. 108. 
45 Prop. 1989/90:28, s. 108 f. 
46 Lerwall, L Tvångsvård, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 181 f. 
47 Forsman, M, Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, s. 165. 
48 Lerwall, L, Tvångsvård, i Lerwall, L (red.), Makt, myndighet, människa, s. 181. 
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det inte går att invänta att ansökan om beredande av vård ska avgöras i 

domstolen. Det är fråga om akuta situationer där åtgärder måste vidtas skyndsamt 

för att säkerställa barnets omedelbara skydd. I sådana situationer finns det därför 

en möjlighet för socialnämnden att besluta om ett omedelbart omhändertagande 

av barnet med stöd av 6 § LVU. På grund av åtgärdens brådskande natur har det 

för denna åtgärd ansetts nödvändigt att socialnämnden ges en större flexibilitet 

vid sitt beslutsfattande än i ordinarie fall.49 Enligt bestämmelsen medges därför 

att socialnämndens ordförande eller en av nämnden förordnad ledamot får besluta 

om ett omedelbart omhändertagande, om socialnämndens beslut inte kan 

avvaktas. Ordförandens eller ledamotens beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. Gemensamt för beslut enligt 6 § LVU är att de är interimistiska i 

väntan på förvaltningsrättens beslut avseende ansökan om beredande av vård. 

I 6 § LVU stipuleras två kumulativa krav som ska vara uppfyllda för att ett 

omedelbart omhändertagande ska kunna vidtas. Det första kravet är att det är 

sannolikt att barnet behöver beredas vård med stöd av LVU (p. 1). Sannolikhet 

innebär allmänt ett antagande om att ett visst framtida förhållande ska inträffa.50 I 

fråga om 6 § LVU är det framtida förhållandet att ett barn ska beredas vård med 

stöd av LVU. Styrkan på ett sannolikhetskrav kan variera, och avgörande är 

därför vilken grad av styrka antagandet i 6 § LVU måste anses ha uppnått. 

Omständigheterna i det enskilda fallet ska vara sådana att de tyder på att de i  

1 och 2 §§ LVU angivna rekvisiten är uppfyllda, men det behöver inte vara helt 

klarlagt att så är fallet. Å ena sidan kan inte krävas att beslutsfattaren är helt 

övertygad om att beredande av vård kommer att ske. Å andra sidan bör det anses 

otillräckligt att det vid en objektiv bedömning inte framstår som att beredande av 

vård kommer ske. Enbart ett antagande om att beredande av vård kommer ske 

godtas inte.51 Sannolikhetsbedömningen rörande barnets vårdbehov måste 

sålunda göras på goda grunder, men beviskravet kan komma att variera beroende 

på omständigheterna i det enskilda fallet. I en akut situation måste det finnas 

                                                
 
49 Mattsson, T, kommentaren till 6 § LVU, avsnitt 2, Lexino den 1 oktober 2017. 
50 Clevesköld, L kommentaren till 6 § LVU, Karnov den 10 juli 2016. 
51 Clevesköld, L kommentaren till 6 § LVU, Karnov den 10 juli 2016. 
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större utrymme för att vidta en åtgärd. Motsatsvis bör gälla att beslut som fattas 

efter en slutförd socialutredning gällande barnet kommer att kräva en högre grad 

av sannolikhet för att åtgärden ska vara påkallad.52 

Det andra kravet som uppställs för tillämpningen av 6 § LVU är att 

förvaltningsrättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till antingen den 

risk som föreligger för barnets hälsa eller utveckling, eller till att den fortsatta 

utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras (p. 2). Här avses 

situationer där risken är så påtaglig att det är uppenbart att socialnämnden måste 

kunna ta hand om ett barn i avvaktan på den fortsatta utredningen. Likaså avses 

situationer där det föreligger en risk för att vårdnadshavarna inte vill medverka 

vid utredningen om barnets vårdbehov. Som exempel kan nämnas att föräldrarna 

motsätter sig en läkarundersökning som socialnämnden anser nödvändig för 

barnet, eller att de avviker med barnet.53 

Det anges i 7 § LVU att ett beslut om omedelbart omhändertagande ska 

underställas förvaltningsrätten, som därefter har att pröva om beslutet ska bestå. 

Efter att förvaltningsrätten beslutat om det omedelbara omhändertagandet prövar 

domstolen om huruvida barnet ska beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU.  

I avsnitt 4.3 nedan förs en mer djupgående diskussion om handläggningen av 

omedelbara omhändertaganden. 

2.4 Bryssel IIa-förordningen 

I Bryssel IIa-förordningen regleras domstolars behörighet samt erkännande och 

verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, i situationer 

med utlandsanknytning. Förordningen tillämpas inom EU sedan i mars 2005 och 

är bindande och direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater utom Danmark 

(artikel 2.3 och artikel 72 Bryssel IIa-förordningen). Bryssel IIa-förordningen är 

                                                
 
52 Lundgren, L & Sunesson, P-A, Nya sociallagarna, kommentaren till 6 § LVU, Zeteo den 1 

januari 2019. 
53 Lundgren, L & Sunesson, P-A, Nya sociallagarna, kommentaren till 6 § LVU, Zeteo den 1 

januari 2019. 
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resultatet av en omarbetning av den tidigare Bryssel II-förordningen54, som var 

tillämplig mellan EU:s medlemsstater sedan 2001. Bryssel II-förordningen 

reglerade i de flesta avseenden samma frågor som Bryssel IIa-förordningen. En 

omarbetning motiverades dock av att tillämpningsområdet i Bryssel II-

förordningen ansågs obefogat snävt.55 Den dåvarande förordningen var endast 

tillämplig på frågor om föräldraansvar där det fanns en koppling till 

äktenskapsmål och då det gällde makars gemensamma barn. I den nyare  

Bryssel IIa-förordningen omfattas istället alla situationer av föräldraansvar, utan 

krav på en koppling till äktenskapsmål eller makars gemensamma barn. Genom  

Bryssel IIa-förordningen upphävdes den tidigare Bryssel II-förordningen (se  

artikel 71 Bryssel IIa-förordningen). 

Det följer av artikel 1.1 Bryssel IIa-förordningen att förordningen ska 

tillämpas på civilrättsliga frågor. I artikel 1.1 b) anges att bland civilrättsliga 

frågor inräknas frågor om tillerkännande, utövande, delegering, upphörande eller 

begränsande av föräldraansvar. Med begreppet ”föräldraansvar” avses alla 

rättigheter och skyldigheter som en fysisk eller juridisk person har tillerkänts 

genom en dom, på grund av lag eller genom en överenskommelse med rättslig 

verkan, med avseende på ett barn eller dess egendom (artikel 2.7). Det framgår 

vidare av artikel 1.2 a) och d) att frågor om föräldraansvar bland annat kan avse 

frågor om vårdnad och umgänge, samt placering av ett barn i familjehem eller på 

en institution. Med ”vårdnad” avses de rättigheter och skyldigheter som hänför 

sig till omvårdnaden av barnets person, särskilt rätten att bestämma vart barnet 

ska bo (artikel 2.9). Det ska i sammanhanget tydliggöras att EU-domstolen i ett 

antal rättsfall har uttalat att åtgärder enligt LVU, vilka i svensk inhemsk rätt 

betraktas som offentligrättsliga, faller in under civilrättsliga frågor. Detta 

utvecklas ingående i avsnitt 3.2 nedan. Vad som här kan sägas är att åtgärder 

enligt LVU således omfattas av förordningen. 

                                                
 
54 Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars 
gemensamma barn. 

55 Magnus, U & Mankowski, P, Introduction, i Magnus, U & Mankowski, P (red.), Brussels IIbis 
Regulation, s. 19. 
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Det följer även av artikel 1.1 Bryssel IIa-förordningen att förordningen ska 

tillämpas på civilrättsliga frågor, oberoende av domstolstyp. Med ”domstol” 

avses i förordningen samtliga myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga i 

frågor som omfattas av förordningens tillämpningsområde (artikel 2.1). På 

motsvarande vis avses med ”domare” en domare eller en tjänsteman med 

befogenheter som motsvarar en domares i sådana frågor som omfattas av 

förordningens tillämpningsområde (artikel 2.2). 

I kapitel II avsnitt 2 Bryssel IIa-förordningen återfinns ett antal artiklar som 

reglerar domstolars internationella behörighet i fråga om föräldraansvar. Genom 

dessa behörighetsregler fastställs vilken medlemsstats domstolar som får avgöra i 

ett mål om föräldraansvar i en gränsöverskridande situation. Detta kallas även för 

att medlemsstatens domstolar har domsrätt. Vilken specifik nationell domstol 

som sedan har att avgöra i det enskilda målet fastställs genom nationell rätt. Den 

utpekade domstolen kallas för laga forum. Frågan om behörighet i Bryssel IIa-

förordningen ska alltid bedömas utifrån rådande förhållanden vid tidpunkten då 

talan väcks.56 

För domstols behörighet i mål om föräldraansvar gäller enligt förordningen 

som huvudregel att allmän behörighet tillfaller domstolarna i den medlemsstat 

där barnet har hemvist vid tidpunkten då talan väcks (artikel 8). Detta ger uttryck 

för den så kallade hemvistprincipen,57 och reglerar exempelvis att svenska 

myndigheter är behöriga att pröva en fråga om beredande av vård enligt  

1-3 §§ LVU avseende ett barn som har hemvist i Sverige. Från huvudregeln finns 

vissa undantag i artiklarna 9, 10 och 12. I artiklarna regleras behörighetsfrågor i 

situationer som inte avses behandlas i denna uppsats. Av den anledningen lämnas 

inte någon redogörelse för artiklarnas innehåll. I artikel 13 däremot återfinns en 

kompletterande bestämmelse om behörighet grundad på barnets närvaro. Om 

barnets hemvist inte kan fastställas och behörighet inte kan bestämmas genom ett 

                                                
 
56 EU-kommissionens handbok, s. 27. 
57 Walin, G, Vängby, S, Singer, A & Jänterä-Jareborg, M, Föräldrabalken: En kommentar, Del II: 

Internationella rättsförhållanden, Avd. 1 V, kommentaren till artikel 1 Bryssel IIa-förordningen, 
Zeteo den 5 juni 2018. 
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avtal om domstols behörighet enligt artikel 12, ska domstolarna i den 

medlemsstat där barnet befinner sig vara behöriga. 

Vidare möjliggörs genom artikel 15 att ett mål om föräldraansvar kan 

överföras till en domstol i en annan EU-medlemsstat. En sådan överföring kan 

ske om domstolarna som är behöriga att pröva målet i sak finner att en domstol i 

en annan medlemsstat är bättre lämpad att pröva målet. Domstolarna som är 

behöriga att pröva målet i sak kan då låta handläggningen vila och ge parterna 

tillfälle att väcka talan i den andra medlemsstaten, eller anmoda domstolen i den 

andra medlemsstaten att utöva sin behörighet. Lämplighetsbedömningen görs 

utifrån om barnet har en särskild anknytning till den andra staten och om 

överföringen anses vara till barnets bästa. Det framgår av artikel 15.3 att barnet 

bland annat anses ha en särskild anknytning till en medlemsstat om a) barnet har 

förvärvat hemvist där efter det att talan väcktes vid domstolen som är behörig att 

pröva målet i sak, b) om barnet tidigare haft hemvist i medlemsstaten, c) om 

barnet är medborgare i medlemsstaten eller d) om någon av personerna med 

föräldraansvar har hemvist i medlemsstaten. Varför artiklarna 8, 13 och 15 är 

relevanta för frågan om omedelbara omhändertaganden diskuteras ytterligare i 

avsnitt 5.2.3. 

I kapitel II avsnitt 3 Bryssel IIa-förordningen återfinns gemensamma 

bestämmelser för kapitel II. I artikel 17 anges att om talan som väcks vid en 

medlemsstats domstol avser ett fall som en annan medlemsstats domstol enligt 

förordningen är behörig att pröva, ska den förstnämnda domstolen självmant 

förklara sig obehörig. Domstolarna är således skyldiga att pröva sin behörighet 

ex officio.58 Ytterligare en gemensam bestämmelse är artikel 20. Genom artikeln 

möjliggörs för domstolarna i en medlemsstat att i brådskande situationer vidta 

interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, avseende personer som 

befinner sig i landet. Som ovan nämnts utgör 6 § LVU en interimistisk åtgärd, 

varför artikel 20 blir relevant i förhållande till omedelbara omhändertaganden av 

barn. I det följande ska redogöras för innebörden av och tillämpningsområdet för 

                                                
 
58 Ds 2017:49, s. 25. 
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artikel 20 Bryssel IIa-förordningen. Likaså ska redogöras för samspelet mellan 

Bryssel IIa-förordningen och LVU i fråga om omedelbara omhändertaganden av 

barn som saknar hemvist i Sverige. 

3 Förhållandet mellan Bryssel IIa-förordningen 
och LVU 

3.1 Inledning 

I detta avsnitt avses aktuella artiklar i Bryssel IIa-förordningen och relevanta 

bestämmelser i LVU sättas i relation till varandra, avseende omedelbara 

omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige. Särskild fokus kommer 

att läggas på att förklara förhållandet mellan Bryssel IIa-förordningen och LVU. 

Detta kräver även en introduktion till vissa artiklar i 1996 års Haagkonvention, 

vilken således kommer ges. Om nödvändigt tillkommer en kommentar om 

bestämmelserna eller särskilda rekvisit. Särskild fokus kommer även att läggas 

på att redogöra för den behörighetsproblematik som uppstått vid tillämpningen av 

6 § LVU i situationer där barn bedömts ha hemvist i en annan EU-medlemsstat. 

3.2 Omfattningen av begreppet civilrättsliga frågor 
Bryssel IIa-förordningen ska tillämpas på civilrättsliga frågor. Varken begreppets 

innehåll eller räckvidd definieras dock i förordningen. Åtgärder enligt LVU anses 

enligt svensk rätt vara offentligrättsliga åtgärder. I Bryssel IIa-förordningen 

framgår det emellertid av artikel 1.2 d) att förordningen är tillämplig på frågor 

om placering av barn i familjehem eller på en institution. Vidare framgår av  

skäl 10 i förordningens preambel att förordningen inte är avsedd att tillämpas på 

frågor som bland annat rör offentligrättsliga åtgärder av allmän karaktär för 

utbildning och hälsa. Undantaget som stipuleras i skäl 10 får anses ligga långt 

ifrån individuella placeringar av barn, inklusive tvångsplaceringar, vilket istället 



 
 

 
 

28 

talar för ett vidsträckt tillämpningsområde för förordningen.59 Härutöver framgår 

dock inget ytterligare förtydligande om innehållet och räckvidden av begreppet i 

Bryssel IIa-förordningen. 

I förarbetena till lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till 

Bryssel II-förordningen påminns om att avsaknaden av en begreppsdefinition i en 

förordning från EU inte innebär en hänvisning till nationell rätt. Istället ska 

frågor om begreppets räckvidd tolkas av EU-domstolen utifrån en självständig, 

EU-autonom tolkning.60 Det innebär att tolkningen av ett begrepp i Bryssel IIa-

förordningen ska göras av EU-domstolen mot bakgrund av förordningens syfte 

och systematik.61 I samma förarbeten tas särskilt upp frågan om huruvida 

placeringar av barn utanför det egna hemmet i enlighet med LVU omfattas av 

Bryssel IIa-förordningen. Denna fråga hade dittills inte besvarats av  

EU-domstolen. I avsaknad av en uttalad begreppstolkning gjorde utredningen 

bedömningen att tvångsomhändertaganden inte bör omfattas av förordningen. 

Det påpekades dock att genom den tolkning som EU-domstolen har att göra kan 

en åtgärd som enligt inhemsk rätt definieras som offentligrättslig, ändå komma 

att omfattas av förordningen.62 Efter det att utredningen avslutat sitt 

beredningsarbete blev tolkningsfrågan avseende tvångsomhändertaganden 

föremål för EU-domstolens prövning. 

I EU-domstolens mål C-435/06 ”C” hade en socialnämnd i Sverige beslutat att 

med stöd av LVU omedelbart omhänderta två barn som var bosatta i den aktuella 

kommunen. Båda barnen var finländska medborgare. Beslutet fastställdes av 

länsrätten (numera förvaltningsrätten), men två dagar dessförinnan hade barnens  

 

                                                
 
59 Walin, G, Vängby, S, Singer, A & Jänterä-Jareborg, M, Föräldrabalken: En kommentar, Del II: 

Internationella rättsförhållanden, Avd. 1 V, kommentaren till artikel 1 Bryssel IIa-förordningen, 
Zeteo den 5 juni 2018. 

60 Prop. 2007/08:98, s. 17; Se även Bogdan, M, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 57 
och Magnus, U & Mankowski, P, Introduction, i Magnus, U & Mankowski, P (red.), Brussels 
IIbis Regulation, s. 31. 

61 EU-domstolens mål C-435/06 p. 46; Magnus, U & Mankowski, P, Introduction, i Magnus U & 
Mankowski, P (red.), Brussels IIbis Regulation, s. 31 f. 

62 Prop. 2007/08:98, s. 17. 
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mamma flyttat till Finland med barnen. Socialnämnden i den svenska kommunen 

ansökte om beredande av vård av barnen med stöd av LVU, vilket bifölls av 

länsrätten. Mamman gjorde i överklagande till kammarrätten gällande att 

länsrättens dom skulle upphävas och socialnämndens ansökan avvisas, då 

svenska domstolar saknade domsrätt. Kammarrätten fann att svensk domsrätt 

förelåg och avgjorde målet i sak, varvid mammans överklagande avslogs. Den 

svenska polisen begärde därefter handräckning av den finländska polisen med att 

verkställa vårdbeslutet. Begäran om utlämning skedde med stöd av den finska lag 

vari det ges uttryck för de harmoniserade nordiska reglerna om frihetsberövande 

åtgärder inom förvaltningsrätt.63 Den finska polisen beslutade att barnen skulle 

utlämnas till Sverige. Mamman överklagade utlämningsbeslutet vid finsk 

domstol och ärendet prövades slutligen av Högsta förvaltningsdomstolen i 

Finland. Domstolen ställde då en hänskjutande fråga till EU-domstolen om 

huruvida omhändertagande av samt placering av barn i familjehem omfattas av 

begreppet ”civilrättsliga frågor” i Bryssel IIa-förordningen. 

EU-domstolen understryker i målet att artikel 1.2 Bryssel IIa-förordningen om 

förordningens tillämpningsområde inte är uttömmande. Det understryks även att 

det av skäl 5 i förordningens preambel krävs att förordningen omfattar alla 

avgöranden om föräldraansvar, inklusive skyddsåtgärder för barn, för att 

säkerställa att alla barn behandlas lika.64 EU-domstolen betonar dess 

medvetenhet om att åtgärder enligt LVU av naturliga skäl faller inom ramen för 

offentliga åtgärder i medlemsstaterna. Begreppet ”civilrättsliga frågor” ska 

emellertid enligt domstolen tolkas självständigt, mot bakgrund av målen och 

syftet med Bryssel IIa-förordningen.65 Vidare uttalar domstolen att endast genom 

en enhetlig tillämpning av förordningen är det möjligt att uppfylla de mål som 

eftersträvas, däribland likabehandling av samtliga berörda barn i skäl 5. En sådan 

enhetlig tillämpning kräver att tillämpningsområdet definieras i EU-rätten och 

                                                
 
63 I Sverige regleras dessa regler i lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller 

Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling. 
64 Mål C-435/06 p. 30 och 31. 
65 Mål C-435/06 p. 32, 45 och 46. 
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inte genom nationell rätt.66 Likaså kräver likabehandlingen i skäl 5 att alla 

avgöranden om föräldraansvar omfattas av förordningens tillämpningsområde.67 

Domstolen konstaterar att begreppet ”föräldraansvar” i artikel 2.7 har getts en vid 

definition och att det är utan betydelse om ansvaret som sådant påverkas av en 

statlig skyddsåtgärd eller av ett beslut som fattats av vårdnadshavarna.68 

Begreppet ”civilrättsliga frågor” i Bryssel IIa-förordningen ska därför tolkas så 

att det även omfattar beslut om omhändertagande och placering av barn utanför 

det egna hemmet, om beslutet har fattats med stöd av nationella offentligrättsliga 

skyddsbestämmelser för barn.69 

EU-domstolens tolkning av begreppet ”civilrättsliga frågor” i målet ”C” 

förvånade många jurister i Sverige och har beskrivits som både radikal sett till 

begreppets normala innebörd, samt uppseendeväckande.70 Varken Sverige eller 

Finland hade under förhandlingarna vid framtagandet av Bryssel IIa-

förordningen en tanke om den tolkning EU-domstolen skulle komma att göra i 

målet C-435/06. Vetskapen eller ens en misstanke om en sådan tolkning hade 

möjligtvis givit länderna anledning att be om ett undantag, till förmån för att 

fortsättningsvis kunna tillämpa de ovan nämnda harmoniserade nordiska reglerna 

på området.71 EU-domstolen uttalade nämligen även i målet ”C” att de svenska 

och finska inhemska reglerna som antagits med stöd av det nordiska samarbetet 

inte kan tillämpas på ett beslut om omhändertagande av barn som omfattas av 

Bryssel IIa-förordningens tillämpningsområde.7273 Istället ska principerna i 

                                                
 
66 Mål C-435/06 p. 47. 
67 Mål C-435/06 p. 48. 
68 Mål C-435/06 p. 49 och 50. 
69 Mål C-435/06 p. 53. 
70 Se Otken Eriksson, I, Schalin, F & Öberg, U, Avgöranden från EG-domstolen – andra halvåret 

2007, SvJT 2008 s. 208 och Jänterä-Jareborg, M, Den internationella familjerätten i Europa,  
SvJT 2014 s. 240. 

71 Jänterä-Jareborg, M, Den internationella familjerätten i Europa, SvJT 2014 s. 240. 
72 Mål C-435/06 p. 66. 
73 Professor Maarit Jänterä-Jareborg har uttryckt att det genom tolkningen i bland annat mål  

C-435/06 går att påstå att en särskild standard för barnets bästa har införts i EU-sammanhang, som 
bland annat innebär att alla barn inom EU-medlemsstaterna ska behandlas lika vid tillämpningen 
av en förordning. Med ett sådant formalistiskt tankesätt är det omöjligt att ge företräde för 
tillämpningen av exempelvis de harmoniserade nordiska reglerna på området, se  
Jänterä-Jareborg, M, Den internationella familjerätten i Europa, SvJT 2014 s. 240. 
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unionens rättsordning iakttas inom det nordiska samarbetet,74 då det följer av fast 

rättspraxis från EU-domstolen att de nationella domstolarna, inom ramen för sin 

behörighet, ska säkerställa att EU-rättsliga bestämmelser ges full verkan.75 

EU-domstolens tolkning fastställdes ännu en gång i målet C-523/07 ”A”. 

Även i detta fall hade Högsta förvaltningsdomstolen i Finland begärt ett 

förhandsavgörande i ett mål med anknytning till Sverige. Omständigheterna i 

målet var sådana att år 2001 flyttade tre barn tillsammans med sin mamma och 

styvpappa från Finland till Sverige. Barnen hade tidigare omhändertagits av 

finska myndigheter med anledning av styvpappans våldsamma beteende. Det 

förordnades i ett senare skede att omhändertagandet tills vidare inte skulle gälla. 

Under sommaren 2005 åkte familjen till Finland på semester. Familjen återvände 

inte till Sverige utan stannade kvar i Finland och bodde i husvagn på olika 

campingplatser, utan att barnen hade möjlighet att gå i skola. Under hösten 

ansökte familjen om bostad hos socialtjänsten i Finland. Drygt två veckor 

därefter fattade finländska grundskyddsnämnden beslut om att omedelbart 

omhänderta barnen och placera dem i familjehem, då de troddes ha blivit 

övergivna.  

Mamman och styvpappan överklagade beslutet men överklagandet avslogs 

och barnen omhändertogs och placerades sedermera i ungdomshem. Även detta 

beslut överklagades av mamman och styvpappan och ärendet blev slutligen 

föremål för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Föräldrarna 

gjorde där gällande att de finländska myndigheterna saknade behörighet då 

barnen sedan 2007 var svenska medborgare och de under en lång tid varit bosatta 

i Sverige. Istället ansåg mamman och styvpappan att svenska domstolar var 

behöriga. Högsta förvaltningsdomstolen i Finland ställde återigen en 

hänskjutande fråga till EU-domstolen om huruvida begreppet ”civilrättsliga 

åtgärder” i Bryssel IIa-förordningen omfattar beslut om att omedelbart  

 

                                                
 
74 Mål C-435/06 p. 65. 
75 Mål C-435/06 p. 57. 
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omhänderta och placera barn utanför det egna hemmet. Frågan avsåg beslut som 

meddelats med stöd av offentligrättsliga bestämmelser om skydd för barn.  

EU-domstolen uttalade att med anledning av frågans likhet till den i ”C-målet”, 

skulle frågan i det aktuella målet besvaras likadant.76 

Trots den kritik som av svenska jurister har riktats mot EU-domstolens 

tolkning, har rättstillämpare inom EU att säkerställa att EU-rättsliga 

bestämmelser ges full verkan. Åtgärder vidtagna med stöd av LVU är enligt 

svensk rätt att se som offentligrättsliga skyddsåtgärder för barn. Dessa åtgärder 

faller genom en EU-rättslig tolkning inom ramen för begreppet ”civilrättsliga 

frågor” i Bryssel IIa-förordningen och därmed även inom förordningens 

tillämpningsområde. Denna tolkning av begreppet innebär likaledes att  

artikel 20 Bryssel IIa-förordningen om interimistiska åtgärder blir tillämplig i 

fråga om omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU. I det följande ska 

redogöras för samspelet mellan dessa två bestämmelser och varför tillämpningen 

av artikel 20 gett upphov till svårigheter för svenska myndigheter vid omedelbara 

omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige. 

3.3 Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder 
Det framgår av artikel 20.1 Bryssel IIa-förordningen att bestämmelserna i 

förordningen inte ska hindra domstolarna i medlemsstaterna från att i brådskande 

fall vidta interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, avseende personer 

eller tillgångar som finns i landet. Dessa åtgärder ska vidtas i enlighet med den 

medlemsstatens lagstiftning, även om en domstol i en annan medlemsstat i och 

för sig är behörig att pröva målet i sak enligt förordningen. Med ”brådskande” 

åsyftas dels barnets situation och dels att det är praktiskt omöjligt att få frågan 

prövad vid den domstol som är behörig i sak.77 Detta kan exempelvis innebära att 

svenska myndigheter har möjlighet att omedelbart omhänderta ett barn som 

befinner sig i Sverige trots att barnet har hemvist i en annan medlemsstat, vars 

                                                
 
76 Mål C-523/07 p. 22 och 29. 
77 Mål C-403/09 p. 42. 
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myndigheter är behöriga att pröva frågan om vård i sak enligt reglerna i  

Bryssel IIa-förordningen. 

Vidare framgår det av artikel 20.2 att åtgärder som vidtas enligt punkt 1 ska 

upphöra att gälla när den domstol som enligt förordningen är behörig att pröva 

målet i sak har vidtagit de åtgärder den bedömer lämpliga. Detta tydliggör att 

åtgärder enligt punkt 1 är interimistiska.78 För bestämmelsens tillämpning krävs 

dock inte att det pågår ett ärende avseende barnet hos domstolen i den 

medlemsstat som är behörig att pröva frågan i sak. Istället öppnar artikeln upp för 

domstolarna i medlemsstaterna att kunna vidta interimistiska åtgärder när så 

bedöms vara nödvändigt för barn som befinner sig inom landets territorium.79 

Det ska i sammanhanget särskilt betonas att artikel 20 inte är en 

behörighetsgrundande bestämmelse för domstolarna i medlemsstaterna, i den 

mening som avses i förordningen. Det förtydligades i EU-domstolens dom i 

målet C-256/09 ”Purrucker” att bestämmelsen innebär en hänvisning till 

nationella regler om domsrätt för domstolar i medlemsstaterna i brådskande 

fall.80 Denna hänvisning kommer att utvecklas i slutet av detta avsnitt. I det 

närmaste ska först tydliggöras vilka situationer som omfattas av artikel 20 i 

Bryssel IIa-förordningen. 

Den hänskjutande domstolen i det ovan redovisade målet C-523/07 ”A” ställde 

en andra tolkningsfråga gällande under vilka förutsättningar säkerhetsåtgärder 

kan vidtas med stöd av artikel 20 Bryssel IIa-förordningen. EU-domstolen 

erinrade om att det i artikel 20.1 finns tre kumulativa villkor som måste vara 

uppfyllda för att myndigheter i en medlemsstat, som inte är behöriga att pröva 

målet i sak, ska kunna vidta säkerhetsåtgärder. Åtgärden ska (1) vara brådskande, 

(2) avse personer eller tillgångar i den medlemsstat där den domstol finns vid 

vilken talan väckts och (3) vara interimistisk.81 Vidare uttalade EU-domstolen att 

                                                
 
78 Mål C-523/07 p. 48. 
79 Walin, G, Vängby, S, Singer, A & Jänterä-Jareborg, M, Föräldrabalken: En kommentar, Del II: 

Internationella rättsförhållanden, Avd. 1 V, kommentaren till artikel 20 Bryssel IIa-förordningen, 
Zeteo den 5 juni 2018. 

80 Mål C-256/09 p. 61 och 63. 
81 Mål C-523/07 p. 47. 
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åtgärder enligt artikel 20.1 får vidtas mot barn som tillfälligt eller sporadiskt 

vistas i en medlemsstat men har hemvist i en annan medlemsstat. Barnet ska 

befinna sig i en situation som allvarligt kan äventyra barnets välbefinnande, 

såsom dess hälsa eller utveckling.82 Det anges inte i förordningen vilka åtgärder 

som avses, endast att dessa ska överensstämma med nationell lag. EU-domstolen 

uttryckte att det istället ankommer på den nationella lagstiftaren att ange de 

åtgärder som ska vidtas för att säkerställa barnets bästa. Den lagstiftaren ska även 

fastställa de bestämmelser som reglerar genomförandet av åtgärderna.83 

Det betonades även i EU-domstolens mål C-403/09 PPU ”Detiček” att de tre 

kumulativa villkoren måste vara uppfyllda för att artikel 20 ska vara tillämplig. 

Brister det i någon av dessa villkor omfattas således inte åtgärden av artikeln.84 

Likaså uttalade även EU-domstolen att då artikel 20 öppnar för ett undantag från 

behörighetsreglerna i kapitel II avsnitt 2 ska artikeln tolkas restriktivt.85 I målet 

hade en italiensk domstol tillerkänt pappan till ett barn interimistisk vårdnad, 

varpå mamman olovligen tog barnet till Slovenien. Slovensk domstol förklarade 

det interimistiska vårdnadsbeslutet verkställbart i Slovenien. I ett försök att 

hindra verkställigheten ansökte mamman hos slovensk domstol om att hon 

interimistiskt skulle tillerkännas vårdnaden, som en säkerhetsåtgärd i enlighet 

med artikel 20 Bryssel IIa-förordningen. Den slovenska domstolen biföll 

mammans ansökan och tillerkände henne interimistisk vårdnad med stöd i artikel 

20 Bryssel IIa-förordningen, och hänvisade bland annat till att barnet funnit sig 

till rätta i sin nya sociala miljö varför det var barnets bästa att kvarbli i Slovenien. 

Högsta domstolen i Slovenien ställde sedermera en hänskjutande fråga till  

EU-domstolen avseende tolkningen av artikel 20 i fråga om interimistiska 

vårdnadsbeslut. EU-domstolen uttalade att omständigheten att barnet funnit sig 

till rätta i Slovenien inte utgjorde skäl nog för att situationen skulle anses vara 

brådskande.86 Enligt domstolens mening skulle en sådan tolkning för det första 

                                                
 
82 Mål C-523/07 p. 48. 
83 Mål C-523/07 p. 51. 
84 Mål C-403/09 p. 29 och 40. 
85 Mål C-403/09 p. 38. 
86 Mål C-403/09 p. 44. 
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strida mot principen om ömsesidigt förtroende då italiensk domstol redan 

meddelat en interimistisk dom om vårdnad. Domstolen erinrar om att principen 

kommer till uttryck i skäl 21 i förordningens preambel.87 För det andra var 

förändringarna i barnets situation en följd av att barnet olovligen bortförts från 

Italien till Slovenien. Att då bedöma situationen som brådskande och medge en 

åtgärd som innebär en ändring i föräldraansvaret skulle således befästa en faktisk 

situation som följer av ett olovligt bortförande.88 

I målet C-256/09 ”Purrucker” hade föräldrarna till två tvillingar, i samband 

med att paret separerade, upprättat ett avtal om att barnen skulle bo med 

mamman i Tyskland. Familjen bodde sedan tidigare i Spanien. Innan mamman 

kunde flytta från Spanien till Tyskland uppstod medicinska komplikationer för en 

av tvillingarna och det blev nödvändigt med ett kirurgiskt ingrepp. Mamman 

flyttade då med den andra tvillingen till Tyskland, och avsåg föra den då 

sjukhusinlagda tvillingen till Tyskland när barnet tillfrisknat. Under tiden barnet 

befann sig på sjukhus ansåg sig pappan inte längre vara bunden av avtalet. Han 

motiverade detta dels med hänsyn till barnens välmående, dels till att det privata 

avtalet inte stadfästs i juridiskt hänseende och att han skulle ha förletts att 

underteckna avtalet. Pappan väckte av den anledningen talan om interimistiska 

åtgärder och vårdnaden om tvillingarna. Spansk domstol beslutade att 

interimistiskt överföra vårdnaden av båda barnen till pappan. Frågan som den 

hänskjutande domstolen sedermera ställde till EU-domstolen gällde huruvida 

regler om erkännande och verkställighet i Bryssel IIa-förordningen omfattas av 

regeln om interimistiska åtgärder i artikel 20 i förordningen. 

I ”Purrucker-målet” påpekade EU-domstolen det faktum att artikel 20  

Bryssel IIa-förordningen är placerad i kapitel 2 avsnitt III i förordningen. I 

avsnitt III återfinns enbart gemensamma bestämmelser för kapitel 2 och inte 

några bestämmelser om domstolars behörighet. EU-domstolen betonade att  

 

                                                
 
87 Mål C-403/09 p. 45. 
88 Mål C-403/09 p. 48 och 49. 
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placeringen av artikeln således innebär att den inte kan anses vara en 

bestämmelse om domstolars behörighet att pröva ett mål i sak, i den mening som 

avses i förordningen.89 Detta konstaterande kan enligt domstolen även utläsas av 

artikelns ordalydelse av vilken det framgår att bestämmelserna i förordningen 

”inte [ska] hindra” att domstolarna i en medlemsstat i brådskande fall vidtar 

interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, i enlighet med 

medlemsstatens lagstiftning, även om en domstol i en annan medlemsstat är 

behörig att pröva målet i sak enligt förordningen. Vidare påpekade domstolen att 

det även av skäl 16 i förordningens preambel framgår att förordningen ”inte [bör] 

hindra” att sådana åtgärder vidtas.90  

Därav följer att artikel 20 Bryssel IIa-förordningen ska förstås så att den 

endast omfattar åtgärder vidtagna utan grund i behörighetsreglerna i kapitel II 

avsnitt 2 i förordningen.91 Annorlunda uttryckt är artikel 20 i sig inte en 

bestämmelse om domstolars behörighet, utan en bestämmelse som skapar 

utrymme för domstolarna i medlemsstaterna att tillämpa nationella 

domsrättsregler för att kunna vidta åtgärder i brådskande fall, även om 

domstolarna i en annan medlemsstat är behöriga att pröva frågan i sak enligt 

Bryssel IIa-förordningen.92 EU-domstolen uttalade att det således inte endast är 

den interimistiska karaktären hos åtgärden som avgör om den omfattas av  

artikel 20. Av avgörande betydelse är även att åtgärderna vidtagits av en domstol 

som inte grundat sin behörighet på en bestämmelse i Bryssel IIa-förordningen.93 

Åtgärder enligt LVU omfattas som ovan nämnts av Bryssel IIa-förordningens 

tillämpningsområde. Omedelbara omhändertaganden av barn enligt 6 § LVU är i 

sin tur att se som interimistiska skyddsåtgärder av den typ som avses i  

                                                
 
89 Mål C-256/09 p. 60 och 61. 
90 Mål C-256/09 p. 62. 
91 Mål C-256/09 p. 63. 
92 Pertegás Sender, M, Article 20, i Magnus, U & Mankowski, P (red.), Brussels IIbis Regulation,  

s. 251 f.; Walin, G, Vängby, S, Singer, A & Jänterä-Jareborg, M, Föräldrabalken: En kommentar, 
Del II: Internationella rättsförhållanden, Avd. 1 V, kommentaren till artikel 20 Bryssel IIa-
förordningen, Zeteo den 5 juni 2018. 

93 Mål C-256/09 p. 64. 
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artikel 20 Bryssel IIa-förordningen,94 vilket innebär att EU-domstolens 

tolkningar som redogjorts för i detta avsnitt gäller för åtgärder enligt 6 § LVU. 

Till följd av den tolkning EU-domstolen gör i ”Purrucker-målet” krävs, för att 

omedelbart omhänderta barn som saknar hemvist i Sverige, att svenska 

myndigheter är behöriga att vidta interimistiska åtgärder genom andra 

behörighetsregler än de i Bryssel IIa-förordningen. Annorlunda uttryckt krävs det 

att det föreligger svensk domsrätt genom övriga i Sverige gällande 

domsrättsregler, det vill säga övriga regelverk inom den internationella privat- 

och processrätten som Sverige är bundet av. Ett sådant regelverk är 1996 års 

Haagkonvention. Det följer av artikel 1 a) i 1996 års Haagkonvention att 

konventionens ändamål bland annat är att fastställa vilken stats myndigheter som 

är behöriga att vidta skyddsåtgärder för barn. I enlighet med 1 § lagen (2012:318) 

om 1996 års Haagkonvention gäller 1996 års Haagkonvention som svensk lag. 

Det innebär att konventionen öppnar för svensk domsrätt i fall av omedelbara 

omhändertaganden av barn som har hemvist i en annan EU-medlemsstat, på det 

sätt som avses i artikel 20 i Bryssel IIa-förordningen. Konventionen utgör på så 

vis ett komplement till Bryssel IIa-förordningen. I det följande ska redogöras för 

vilka artiklar i 1996 års Haagkonvention som kan grunda sådan behörighet för 

svenska myndigheter. 

3.4 Förhållandet till 1996 års Haagkonvention 
Det anges i artikel 61 a) Bryssel IIa-förordningen att förordningen har företräde 

framför 1996 års Haagkonvention, när barnet i fråga har hemvist i en  

EU-medlemsstat. Med stöd i EU-domstolens mål C-256/09 ”Purrucker” får 

artikel 20 Bryssel IIa-förordningen anses öppna upp för att göra ett undantag från 

bestämmelsen om företräde, då artikel 20 möjliggör för myndigheterna i 

unionsmedlemsstaterna att vidta interimistiska åtgärder, med behörighet grundad  

 

                                                
 
94 Se exempelvis SOU 2015:71, Ds 2017:49 och Schiratzki, J, Tvångsvårdens fria rörlighet – nya 

förutsättningar för samhällsvård av barn i EU och Norden, ERT nr 3 2009, s. 490-505. 
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i övriga nationella domsrättsregler. För svenska myndigheters vidkommande 

innebär det att 1996 års Haagkonvention kan tillämpas i frågor som i och för sig 

omfattas av Bryssel IIa-förordningen, om konventionen grundar behörighet för 

myndigheter att vidta interimistiska åtgärder som omfattas av artikel 20 Bryssel 

IIa-förordningen. 

Det följer av artikel 1 a) i 1996 års Haagkonvention att ändamålet med 

konventionen bland annat är att fastställa den fördragsslutande stat vars 

myndigheter har behörighet att vidta skyddsåtgärder för barnets person eller 

egendom. De åtgärder som avses i artikel 1 kan bland annat enligt artikel 3 a) 

avse tillerkännande, utövande, upphörande eller begränsande av föräldraansvar 

liksom delegering av föräldraansvar, samt enligt artikel 3 e) placering av barn i 

familjehem eller på en institution. Definitionen av begreppet ”föräldraansvar” i 

artikel 1.2 i 1996 års Haagkonvention är relativt vid. Däri anges att med 

”föräldraansvar” avses vårdnad eller ett likartat förhållande som avgör föräldrars, 

förmyndares eller övriga rättsliga företrädares rättigheter, befogenheter och 

ansvar i förhållande till ett barns person eller egendom. Häribland omfattas 

offentligrättsliga frågor såsom omedelbart omhändertagande av barn.95 

Vid fastställandet av myndigheters behörighet gäller som huvudregel att det är 

de rättsliga eller administrativa myndigheterna i staten där barnet har sitt hemvist 

som är behöriga att vidta skyddsåtgärder för barnet (artikel 5). Från huvudregeln 

görs emellertid undantag och det anges i artikel 11.1 att myndigheterna i staten 

på vars territorium barnet befinner sig ska vara behöriga att vidta nödvändiga 

skyddsåtgärder i brådskande fall – oberoende av barnets hemvist. Bland de 

situationer som omfattas av artikeln ges som exempel att ett barn befinner sig 

med en förälder i en fördragsslutande stat, men har hemvist i en annan. Under 

vistelsen i den förstnämnda staten grips föräldern för ett brott och barnet befinner 

sig därmed i landet utan sällskap av en vårdnadshavare. Myndigheterna i staten  

 

                                                
 
95 SOU 2004:80, s. 38. 
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är då behöriga att vidta brådskande åtgärder för barnets vård.96 Ett annat exempel 

som getts är om ett barn befinner sig i en annan fördragsslutande stat än den där 

barnet har sitt hemvist, och barnet i den förstnämnda staten utsätts för fysisk 

misshandel eller sexuellt utnyttjande av sin förälder.97 Vad som avses med 

”brådskande fall” definieras inte i konventionen. Som exempel har angetts att det 

bland annat avser situationer där barn sannolikt kan lida oåterkallelig skada om 

åtgärder inväntas för att vidtas med stöd av de generella behörighetsreglerna i 

artiklarna 5-10 i konventionen. Behörighetsregeln i artikel 11 finns således till 

för att undvika att nödvändiga skyddsåtgärder fördröjs. Det är emellertid upp till 

myndigheterna i respektive stat att bedöma om en situation är brådskande,98 och 

artikel 11 ska då tolkas restriktivt.99 

Det framgår av artikel 11.2 i 1996 års Haagkonvention att de åtgärder som 

vidtas med stöd av artikel 11.1 ska upphöra att gälla så snart myndigheterna som 

är behöriga att pröva frågan i sak enligt artiklarna 5-10 har vidtagit de åtgärder 

som situationen kräver. Följaktligen är skyddsåtgärder vidtagna med stöd av  

artikel 11.1 interimistiska. Därigenom får artikel 11 i sin helhet anses utgöra en 

behörighetsgivande regel för myndigheter att vidta interimistiska skyddsåtgärder 

för barn. Artikeln grundar av den anledningen sådan behörighet för myndigheter 

att vidta interimistiska åtgärder som avses i artikel 20 Bryssel IIa-förordningen. 

För Sveriges vidkommande kan artikel 11 i 1996 års Haagkonvention således 

tillämpas för att grunda behörighet för svenska myndigheter att vidta omedelbara 

omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige, med stöd av 6 § LVU. 

Dessa omhändertaganden kan i sin tur vidtas utan hinder av bestämmelserna om 

behörighet i Bryssel IIa-förordningen, i enlighet med artikel 20 i förordningen.  

I sammanhanget ska nämnas att det i 5 § lagen om 1996 års Haagkonvention 

anges att när svenska domstolar är behöriga enligt artikel 11 eller 12 i 

konventionen, får domstolarna i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller 

                                                
 
96 Haagkonferensens handbok, s. 73. 
97 Haagkonferensens handbok, s. 70. 
98 Lagarde, P, Explanatory Report, s. 567; Haagkonferensens handbok, s. 69. 
99 Lagarde, P, Explanatory Report, s. 567. 
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förmynderskap besluta om sådana tillfälliga skyddsåtgärder som avses i 

artiklarna. Offentligrättsliga skyddsåtgärder såsom omedelbart omhändertagande 

av barn uppräknas inte i bestämmelsen. Läses bestämmelsen e contrario kan den 

således tolkas så att åtgärder enligt LVU är undantagna svenska myndigheters 

behörighet. Det understryks emellertid i förarbetena till lagen att svenska 

myndigheter har behörighet att vidta åtgärder i brådskande fall, däribland att 

omedelbart omhänderta barn. Det görs en bedömning att artikel 11 möjliggör för 

svenska myndigheter att besluta om tillfälliga skyddsåtgärder. Däremot anses det 

saknas lagstöd för svenska myndigheter att enbart besluta om tillfälliga åtgärder, 

det vill säga interimistiska åtgärder som inte utgör skyddsåtgärder. Av den 

anledningen föreslogs införandet av 5 § i lagen om 1996 års Haagkonvention, 

som en kompletterande bestämmelse.100 Bestämmelsen avses således inte ge 

uttryck för myndigheters behörighet i fråga om omedelbara omhändertaganden, 

utan i dylika fall ska artikel 11 i 1996 års Haagkonventionen tillämpas.101 

För att svenska myndigheter ska kunna omedelbart omhänderta barn som 

saknar hemvist i Sverige med stöd av 6 § LVU krävs inte enbart att 

myndigheterna är behöriga. Härutöver krävs att svensk lag, det vill säga LVU, är 

tillämplig. Det saknas lagvalsregler i Bryssel IIa-förordningen varför istället 

lagvalsreglerna i 1996 års Haagkonvention ska tillämpas.102 Det anges i  

artikel 1 b) i konventionen ett ytterligare ändamål med 1996 års Haagkonvention 

är att fastställa vilken lag myndigheterna ska tillämpa när de utövar sin 

behörighet. I artikel 15 i konventionen anges att myndigheterna ska tillämpa sin 

egen lag vid utövandet av sin behörighet enligt artikel 11. Det innebär att om  

 

                                                
 
100 Prop. 2011/12:85, s. 41 och 58. 
101 I 8 § lagen med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen återfinns en liknande 

bestämmelse hänförlig till artikel 20 Bryssel IIa-förordningen. Denna bestämmelse tycks enligt 
förarbetena ta syfte på att möjliggöra för vidtagandet av åtgärder i andra fall än när äktenskapsmål 
pågår. I övrigt hänvisas till vad om sägs om 5 § lagen om 1996 års Haagkonvention, se prop. 
2011/12:85, s. 41 f. och 72. 

102 Walin, G, Vängby, S, Singer, A & Jänterä-Jareborg, M, Föräldrabalken: En kommentar, Del II: 
Internationella rättsförhållanden, Avd. 1 V, inledning till Bryssel IIa-förordningen, Zeteo den  
5 juni 2018; Ds 2017:49, s. 32. 
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svenska myndigheter är behöriga att vidta åtgärder enligt artikel 11, ska de 

tillämpa 6 § LVU i fråga om omedelbara omhändertaganden. Vid tillämpningen 

av 6 § LVU i ifrågavarande situationer har det dock uppdagats svårigheter för 

svenska myndigheter. I flera domstolsavgöranden har 6 § LVU förklarats inte 

kunna tillämpas med anledning av bestämmelsens utformning och hur den 

förhåller sig till bestämmelsen om allmän behörighet i Bryssel IIa-förordningen.  

3.5 Svårigheter vid tillämpningen av 6 § LVU i utlandsanknutna fall 

Inledningsvis berättades om två fall från verkligheten, varav ett handlade om ett 

spädbarn som trots sitt vårdbehov inte kunde omhändertas av svenska 

myndigheter då han saknade hemvist i Sverige. Fallet är hämtat från 

Kammarrätten i Stockholm, mål 2740-16. Kammarrätten hänvisade i målet till 

slutbetänkandet (SOU 2015:71) Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till 

ny LVU, vari det uttrycks att kravet i 6 § 1 p. LVU på att det ska vara ”sannolikt 

att den unge behöver beredas vård” med stöd av LVU hamnar i konflikt med 

Bryssel IIa-förordningen. I slutbetänkandet tolkas nämligen bestämmelsen så att 

den anses ge uttryck för att ett omedelbart omhändertagande förutsätter att barnet 

ska beredas vård enligt 1-3 §§ LVU. Tolkningen uppfattas i sin tur som att 

svenska myndigheter även måste vara allmänt behöriga att besluta om beredande 

av vård av barnet i fråga, enligt Bryssel IIa-förordningen. Genom förordningen 

föreligger dock allmän domsrätt för myndigheterna i barnets hemvistland i EU. 

Det innebär att förutsättningarna för tillämpningen av 6 § LVU inte kan anses 

uppfyllda i fråga om barn som saknar hemvist i Sverige. Vid kammarrättens 

bedömning av barnets hemvist fann domstolen att barnet hade hemvist i 

Rumänien, varför han inte kunde omedelbart omhändertas. Ärendet överklagades 

till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.  

Inledningsvis berättades även om ett 8-årigt barn som befann sig i Sverige 

men som trots sitt vårdbehov inte kunde omhändertas, då hon bedömdes sakna 

hemvist i Sverige. Fallet är hämtat från Kammarrätten i Malmö, mål 5881-16. 

Detta beslut meddelades kort efter avgörandet i Kammarrätten i Stockholm. I sin 

bedömning hänvisade Förvaltningsrätten i Malmö till kammarrättens avgörande 
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samt uttalandet i slutbetänkandet (SOU 2015:71) Barns och ungas rätt vid 

tvångsvård – Förslag till ny LVU, och gav stöd till tolkningen att 6 § LVU 

hamnar i konflikt med bestämmelsen om allmän behörighet i Bryssel IIa-

förordningen. Förvaltningsrätten i Malmö uttryckte att svenska myndigheter i det 

föreliggande fallet därför saknade behörighet att omhänderta barnet eftersom hon 

bedömdes ha hemvist i Frankrike.103 

I tidigare praxis har svensk barnskyddslagstiftning bedömts vara tillämplig när 

ett barn befinner sig i Sverige.104 Den tolkning som Kammarrätten i Stockholm 

gör av 6 § LVU utgör ett avsteg från den tidigare tillämpningen, och har 

tillsammans med uttalandet i slutbetänkandet (SOU 2015:71) Barns och ungas 

rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU, legat till grund för diskussionen om 

hur svenska myndigheter ska gå tillväga för att skydda de barn som saknar 

hemvist i Sverige. Allt fler barn med hemvist i övriga EU-medlemsstater kan 

idag vistas med sina föräldrar i Sverige, på grund av den fria rörligheten. Frågan 

om hur dessa barn ska skyddas blir då angelägen, med anledning av det särskilda 

skyddsintresset barn har. I (SOU 2016:6) Framtid sökes – Slutredovisning från 

den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare uttrycks att avsikten med 

barnskyddslagstiftning inte är att göra skillnad på barn till svenska medborgare 

och barn till EU-medborgare.105 Detta tycks även vara utgångspunkten i vissa 

avgöranden där domstolar har valt att omedelbart omhänderta barn som saknar 

hemvist i Sverige, trots bedömningen som gjordes av Kammarrätten i Stockholm 

i mål 2740-16.106 

I Kammarrätten i Sundsvall, mål 584-18 hade en socialnämnd beslutat att 

omedelbart omhänderta tre barn med stöd av 6 § LVU. Barnen kom 

ursprungligen från Bulgarien och hade befunnit sig i Sverige med sina föräldrar 

under två års tid. Omhändertagandet motiverades av att barnens föräldrar inte 

                                                
 
103 Kammarrätten i Göteborg i mål 3558-16 instämde med underinstansens bedömning men 

tillämpade artikel 13 Bryssel IIa-förordningen då barnets hemvist bedömdes inte kunna fastställas. 
104 Pålsson, L, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, s. 140; SOU 2005:111, s. 99. 
105 SOU 2016:6, s. 51. 
106 Se exempelvis Förvaltningsrätten i Falun, mål 733-18 och Kammarrätten i Sundsvall, mål  

584-18. 
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kunde tillgodose barnens behov då föräldrarna var föremål för en polisutredning 

gällande människohandel och satt häktade. Föräldrarna hade dessförinnan tvingat 

barnen att tigga pengar, och åtminstone ett av barnen bestraffades med mindre 

mat om hon inte lyckades tigga tillräckligt mycket pengar. Inga av barnen hade 

möjlighet att gå i skola.  

När omhändertagandet blev föremål för kammarrättens prövning uttalade 

domstolen att tolkningen att 6 § LVU förutsätter att den unge sannolikt kommer 

att beredas vård enligt LVU inte utesluter att bestämmelsen kan tillämpas för 

barn som saknar hemvist i Sverige. Enligt kammarrättens mening utesluter 

nämligen inte bestämmelsens ordalydelse att den kan tillämpas även då barnet 

inte kommer beredas vård med stöd av LVU, på grund av att utländska 

myndigheter är behöriga i sak. Med beaktande av syftet med LVU som 

barnskyddslagstiftning vore det enligt kammarrättens mening motsägelsefullt att 

låta den aktuella ordalydelsen i 6 § LVU hindra en tillämpning av  

artikel 20 Bryssel IIa-förordningen. Detta särskilt med beaktande att det är i just 

Bryssel IIa-förordningen som huvudregeln föreskrivs om allmän domsrätt för 

myndigheterna i barnets hemviststat, vilket inte ska utgöra hinder för 

tillämpningen av artikel 20 i förordningen. Kammarrätten fann därför att svenska 

domstolar i vart fall är behöriga att besluta om interimistiska skyddsåtgärder för 

barn som har hemvist i en annan EU-medlemsstat. Högsta förvaltningsdomstolen 

meddelade inte prövningstillstånd. 

De två olika avgörandena i Kammarrätten i Stockholm, mål 2740-16 och 

Kammarrätten i Sundsvall, mål 584-18 påvisar att det finns utrymme för 

rättstillämpare att tolka 6 § LVU olika, i situationer där barnet i fråga saknar 

hemvist i Sverige. Som ovan framgått meddelade inte Högsta 

förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i något av fallen. Avsaknaden av 

prejudicerande avgöranden innebär att rättsläget i nu aktuella situationer får anses 

vara oklart. 
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Kommuner ska bedriva socialtjänst och är skyldiga att agera när barn riskerar 

att fara illa.107 Kommuner och övriga myndigheter är likväl skyldiga att förhålla 

sig till Bryssel IIa-förordningen då den utgör ett bindande EU-rättsligt regelverk. 

Å ena sidan får tolkningen som gjordes i mål 2740-16 till följd att barn som 

befinner sig i Sverige men har hemvist i en annan EU-medlemsstat inte kan 

erbjudas adekvata skyddsåtgärder. Tolkningen hindrar möjligheterna att ta 

tillvara artikel 20 Bryssel IIa-förordningen vari det explicit uttrycks att 

bestämmelserna i förordningen inte ska hindra myndigheterna i medlemsstaterna 

från att vidta interimistiska åtgärder, däribland skyddsåtgärder. Å andra sidan 

innebär myndigheternas skyldighet att förhålla sig till Bryssel IIa-förordningen 

att de inte kan tillämpa 6 § LVU i det fall bestämmelsen strider mot regeln om 

allmän behörighet i artikel 8 Bryssel IIa-förordningen. 

Det går inte att bortse från att rättstillämpare i vissa fall tolkat 6 § LVU på så 

vis att regeln om allmän behörighet i Bryssel IIa-förordningen utgör ett hinder 

för att omedelbart omhänderta barn som saknar hemvist i Sverige. Det vore enligt 

min mening olyckligt om barn som är i behov av interimistiskt skydd och vård 

faller mellan stolarna på grund av att de har hemvist i en annan EU-medlemsstat 

och det aktuella rättsläget är oklart. Detta kan som nämnts inte vara tanken med 

skyddslagstiftning för barn. Behovet av ett klargörande får därav anses som 

särskilt angeläget. Likaså får ett sådan klargörande anses angeläget i syfte att ge 

Bryssel IIa-förordningen som EU-rättslig förordning genomslag i Sverige. 

Förordningen är bindande och direkt tillämplig för medlemsstaterna och ska 

således kunna tillämpas av svenska myndigheter utan att åtgärder står i strid med 

förordningen. Denna oeniga tolkning av 6 § LVU har uppmärksammats av 

regeringen under den pågående översynen av LVU. I det följande ska redogöras 

för de ändringar i LVU som föreslagits, för att möjliggöra omedelbara 

omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige 

 

                                                
 
107 SOU 2016:6, s. 51. 
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4 Den pågående översynen av LVU 

4.1 Bakgrund 

Som inledningsvis redogjordes för tillkallade regeringen under 2012 en särskild 

utredare med uppgiften att göra en översyn av LVU. I uppgiften ingick att 

undersöka behovet av eventuella förändringar och förtydliganden i LVU.108 

Utredningen förklarade i sitt slutbetänkande (SOU 2015:71) Barns och ungas rätt 

vid tvångsvård – Förslag till ny LVU att den bland annat funnit att LVU inte 

tillhandahåller någon reell möjlighet att vidta interimistiska skyddsåtgärder 

avseende barn i gränsöverskridande situationer i enlighet med artikel 20 i  

Bryssel IIa-förordningen. Detta trots att Bryssel IIa-förordningen i sig möjliggör 

vidtagandet av sådana åtgärder. Utredningen föreslog därför att en särskild 

bestämmelse skulle införas i LVU för att åtgärda problematiken.109 Under 

remissbehandlingen av förslaget framfördes flera synpunkter. Majoriteten av 

remissinstanserna var positiva till utredningens förslag, men vissa instanser 

framförde också kritik. Som exempel kan nämnas att JO ansåg att den rättsliga 

analys som redovisats i betänkandet var knapphändig. Det hade enligt JO:s 

mening bland annat varit värdefullt med en närmare analys av EU-domstolens 

avgöranden avseende interimistiska beslut.110  

Mot bakgrund av remissinstansernas synpunkter beslutade regeringen att 

särskilt utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av LVU omedelbart 

omhänderta barn som saknar hemvist i Sverige. Denna särskilda utredning 

resulterade i (Ds 2017:49) Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa 

internationella situationer. De situationer som avsågs var när Bryssel IIa-

förordningen och 1996 års Haagkonvention är tillämpliga.111 Promemorian 

skickades på remissrunda och omarbetades sedermera till en lagrådsremiss 

                                                
 
108 SOU 2015:71, s. 125. 
109 SOU 2015:71, s. 385 ff. 
110 Ds 2017:49, s. 76. 
111 Ds 2017:49, s. 17 f. 
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(hädanefter lagrådsremissen), som offentliggjordes den 18 februari 2019.112 

Lagrådsremissen utgör det senast offentliggjorda förslaget till ändringar i LVU 

för att möjliggöra omedelbara omhändertaganden av barn som saknar hemvist i 

Sverige. I det följande ska lagförslaget och analysen i lagrådsremissen diskuteras. 

4.2 Den föreslagna lagändringen i lagrådsremissen 
Syftet med analysen bakom lagrådsremissen var att utreda de rättsliga 

förutsättningarna för att med stöd av LVU omedelbart omhänderta barn i vissa 

gränsöverskridande situationer. Syftet var även att föreslå eventuella ändringar i 

LVU för att möjliggöra sådana omedelbara omhändertaganden. I lagrådsremissen 

dras slutsatsen att svenska myndigheter är behöriga att omedelbart omhänderta 

barn som saknar hemvist i Sverige, med stöd i Bryssel IIa-förordningen och den 

hänvisning som för svenskt vidkommande görs till 1996 års Haagkonvention 

genom EU-domstolens mål C-256/09 ”Purrucker”.113  

I lagrådsremissen framhålls att ett omedelbart omhändertagande av barn som 

saknar hemvist i Sverige kräver stöd i den nationella rätten, vilket genom 

lagvalsreglerna i 1996 års Haagkonvention innebär ett krav på lagstöd i  

6 § LVU.114 I lagrådsremissen konstateras att 6 § LVU i vissa fall gett upphov till 

tillämpningsproblem. Skälet till detta är den osäkerhet som uppkommit på grund 

av tolkningen som gjorts av kravet på att barnet ”sannolikt behöver beredas vård” 

med stöd av LVU.115 Det påvisas att det även förekommer varierade tolkningar 

av 6 § LVU varför det i lagrådsremissen uttrycks att rättsläget är oklart.116 Ur ett 

barnskyddsperspektiv och av rättssäkerhetsskäl är det enligt regeringens mening 

angeläget med ett förtydligande avseende vilka befogenheter svenska 

myndigheter de facto har. I lagrådsremissen lämnas därför förslag på ändringar i 

LVU. Avsikten med de föreslagna lagändringarna är att klargöra att samtliga 

                                                
 
112 Lagrådsremiss Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer, 

tillgänglig på https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2019/02/omedelbart-
omhandertagande-av-barn-i-vissa-internationella-situationer/. 

113 Lagrådsremissen, s. 12 och 14. 
114 Lagrådsremissen, s. 14. 
115 Lagrådsremissen, s. 15. 
116 Lagrådsremissen, s. 39 f. 
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barn som vistas i Sverige kan erbjudas skydd enligt LVU, om förutsättningarna 

för tvångsvård är uppfyllda.117 

4.2.1 Omedelbart omhändertagande av barn utan hemvist i Sverige 
Den primära lagändring som föreslås är införandet av ett nytt stycke i  

6 § LVU. Av stycket framgår att svenska myndigheter är behöriga att omedelbart 

omhänderta barn som saknar hemvist i Sverige, i sådana gränsöverskridande 

situationer då svenska myndigheter inte är behöriga att besluta om beredande av 

vård av barnet. För bestämmelsens tillämpning krävs att det är sannolikt att 

barnet skulle ha behövt beredas vård enligt LVU, och att åtgärder av behörig 

utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets hälsa 

eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller 

vidare åtgärder hindras.118 Den sannolikhetsbedömning som ska göras är 

densamma som vid omhändertaganden av barn med hemvist i Sverige (se avsnitt 

2.3.3), med skillnaden att socialnämnden i föreliggande fall får utgå ifrån ett 

hypotetiskt antagande om att svensk domstol är behörig att fatta beslut om 

beredande av vård.119 När behörig utländsk myndighet vidtar egna åtgärder vilka 

den anser tillräckliga, ska det svenska beslutet upphöra.120 

Det omedelbara omhändertagandet ska få fortsätta i högst fyra veckor från den 

dag då det verkställdes. I lagrådsremissen understryks att socialnämnden ska 

handlägga omedelbara omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige 

skyndsamt (se 33 § LVU). Socialnämnden har ett ansvar för att kontinuerligt 

pröva om ett omedelbart omhändertagande är befogat eller om det ska upphöra. 

Anses det då föreligga ett behov av att omhänderta barnet under en längre period 

kan socialnämnden inom fyraveckorsperioden ansöka om att omhändertagandet 

därefter ska förlängas. Om ansökan inkommer efter de fyra veckorna, upphör 

istället beslutet om omedelbart omhändertagande. Förvaltningsrätten får medge 

förlängning av de fyra veckorna om ytterligare utredning eller någon annan 

                                                
 
117 Lagrådsremissen, s. 1 och 15. 
118 Lagrådsremissen, s. 15; Se s. 4 för författningsförslag. 
119 Lagrådsremissen, s. 19. 
120 Lagrådsremissen, s. 30. 
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särskild omständighet är nödvändig.121 Förvaltningsrätten bör dock vara restriktiv 

vid medgivande av en sådan förlängning.122  

4.2.2 Fortsatt omhändertagande av barn utan hemvist i Sverige 
Om det formella ansvaret för barnet i fråga efter en viss tid inte tas över av 

behörig utländsk myndighet och om omhändertagandet fortfarande är befogat 

kan, som nämnts, socialnämnden enligt den föreslagna lagändringen ansöka hos 

förvaltningsrätten om att omhändertagandet ska förlängas. Detta kallas i 

lagrådsremissen för ett ”fortsatt omhändertagande”. När domstolen beslutar om 

ett fortsatt omhändertagande upphör det dittills gällande omedelbara 

omhändertagandet.123 Förvaltningsrätten får lämna ett medgivande om fortsatt 

omhändertagande för högst två månader åt gången, om förutsättningarna för ett 

omedelbart omhändertagande enligt det nya stycket i 6 § LVU ännu föreligger. 

Socialnämnden ska i sin ansökan ange hur lång tid omhändertagandet beräknas 

fortsätta samt vilka omständigheter nämnden åberopar till stöd för ansökan.124 

Förvaltningsrätten har därefter att bedöma längden av förlängningen utifrån en 

individuell bedömning av barnets behov och omständigheterna i övrigt. 

Ett fortsatt omhändertagande får sammantaget pågå under högst ett år i följd. 

Skälet till en bortre tidsgräns är enligt förslaget i lagrådsremissen att säkerställa 

rättssäkerheten för barnet, då omhändertaganden av barn som saknar hemvist i 

Sverige i vissa fall kan pågå under en lång tidsperiod. Likaså uppmärksammas i 

lagrådsremissen att ett omhändertagande är ett interimistiskt beslut och ska 

således inte bestå längre än vad som är påkallat utifrån barnets vårdbehov.125 

Socialnämnden måste innan dess att det gällande beslutet om fortsatt 

omhändertagande löpt ut ansöka om en förlängning av det fortsatta 

omhändertagandet. I annat fall upphör beslutet om fortsatt omhändertagande att 

gälla.126 

                                                
 
121 Lagrådsremissen, s. 24 ff.; Se s. 5 för författningsförslag. 
122 Lagrådsremissen, s. 44. 
123 Lagrådsremissen, s. 22 och 26; Se s. 5 f. för författningsförslag. 
124 Lagrådsremissen, s. 27; Se s. 6 för författningsförslag. 
125 Lagrådsremissen, s. 27 ff. 
126 Lagrådsremissen, s. 29 f.; Se s. 6 för författningsförslag. 
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I lagrådsremissen föreslås att förvaltningsrättens prövning av ett fortsatt 

omhändertagande ska leva upp till kravet på den skyndsamhet som anges i  

34 § LVU – det vill säga att förvaltningsrätten ska ta upp målet till avgörande 

inom två veckor från den dag ansökan om fortsatt omhändertagande inkom. 

Tidsperioden kan förlängas om påkallat av ytterligare utredning eller någon 

annan särskild omständighet. En sådan förlängning ska endast tillämpas i 

sällsynta fall.127 I övrigt ska befintliga bestämmelser avseende bland annat 

vården, handläggningen och beslutsfattandet gälla.128 

4.2.3 Om handläggningstiden i den aktuella typen av ärenden 
I lagrådsremissen uppmärksammas att omhändertaganden av barn som saknar 

hemvist i Sverige kan fortsätta under en relativt lång tid.129 Det påpekas att det 

för den aktuella ärendetypen ”ofta kan förekomma olika hinder som försenar 

handläggningen”.130 Det kan exempelvis ta tid att identifiera behörig utländsk 

myndighet och upprätta adekvata kontaktvägar.131 I andra fall kan det vara svårt 

att bedöma barnets hemvist.132 I egenskap av remissinstans påtalar JO att det 

även kan uppstå situationer där hemvistlandet inte agerar skyndsamt för att 

barnet ska överföras från Sverige. Även regeringen påtalar att längden på 

omhändertagandet i Sverige beror på när den behöriga utländska myndigheten 

vidtar åtgärder i ärendet, vilket svenska myndigheter generellt har svårt att 

påverka. Vidare uttrycks att det således i vissa fall finns anledning att låta 

omhändertagandet ”pågå under en längre tidsperiod”.133 

I lagrådsremissen nämns att om barnet är föremål för ett fortsatt 

omhändertagande i Sverige under en längre tid kan, sett tillsammans med övriga 

omständigheter, barnets hemvist övergå till Sverige. Härvid uttrycks att om  

 

                                                
 
127 Lagrådsremissen, s. 34 och 47; Se s. 7 för författningsförslag. 
128 Lagrådsremissen, s. 4 ff. 
129 Lagrådsremissen, s. 28. 
130 Lagrådsremissen, s. 34. 
131 Lagrådsremissen, s. 26. 
132 Lagrådsremissen, s. 18. 
133 Lagrådsremissen, s. 28. 
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svenska myndigheter i det fallet anser sig vara behöriga att besluta om beredande 

av vård enligt 1-3 §§ LVU, föreligger inget hinder för en sådan ansökan. Både 

socialnämnden och förvaltningsrätten har att pröva sin behörighet vid varje 

ansökan om fortsatt omhändertagande.134 

4.3 En kommentar 

Införandet av det föreslagna nya stycket i 6 § LVU skulle enligt min mening 

innebära ett förtydligande av den behörighet svenska myndigheter har vid 

omedelbara omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige. I 

gränsöverskridande situationer skulle svenska myndigheter, som ovan 

tydliggjorts, endast behöva utgå från ett hypotetiskt antagande att det föreligger 

svensk domsrätt i fråga om beredande av vård av barnet. Ett sådant antagande 

skulle innebära att den tolkning av 6 § LVU som bland annat gjorts av 

Kammarrätten i Stockholm i mål 2740-16 blir inaktuell, då den avser och är 

begränsad till den nuvarande lydelsen i 6 § LVU. På så vis skulle 1-3 §§ LVU, 

tillsammans med bestämmelsen om allmän behörighet i Bryssel IIa-förordningen, 

inte kunna anses utgöra ett hinder för tillämpningen av artikel 20 i förordningen. 

Den föreslagna lagändringen kan således ses som ett möjliggörande för de 

aktuella artiklarna 8 och 20 i Bryssel IIa-förordningen att kunna tillämpas i 

Sverige utan hinder i den nationella rätten. Avsikten med förslaget i 

lagrådsremissen att tydliggöra svenska myndigheters behörighet kan även 

betraktas som försvarbar sett till barns skyddsintresse och särskilt utsatta 

ställning. 

Det är emellertid inte endast i 6 § LVU som en lagändring föreslås i 

lagrådsremissen. Ytterligare en central föreslagen lagändring är införandet av en 

ny bestämmelse om fortsatt omhändertagande. Regeringen har vid framtagandet 

av en lagändring i uppgift att beakta den internationella privat- och processrätt 

Sverige är bunden av. Kombinationen av materiell rätt och internationell privat- 

och processrätt är emellertid inte alltid enkel. Är lagstiftaren inte noggrann i sin 

                                                
 
134 Lagrådsremissen, s. 28 ff. 
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analys av vilka effekter den internationella privat- och processrätten har, kan det 

få allvarliga, ibland oförutsägbara konsekvenser vid tillämpning av den 

materiella rätten. I lagrådsremissen lyfts det flera gånger fram att 

omhändertaganden av det aktuella slaget kan komma att bli utdragna på grund av 

faktorer utom socialnämndens kontroll. I lagrådsremissen nämns som hastigast 

vid tre tillfällen att barnets hemvist kan komma att övergå till Sverige om 

omhändertagandet drar ut på tiden och barnet kvarblir i landet. Vid samtliga 

tillfällen sätts detta iakttagande enbart i relation till att svenska myndigheter 

därmed kan bli behöriga att fatta beslut om beredande av vård.135 Inte en enda 

gång lyfts det fram eventuella övriga konsekvenser som ett långdraget 

omedelbart omhändertagande och övergången av hemvistet kan ha för barnet. 

 Enligt nuvarande lydelse i 7 § LVU ska socialnämnden underställa 

förvaltningsrätten ett beslut om omedelbart omhändertagande inom en vecka från 

den dag beslutet fattades.136 Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så snart det kan 

ske. Föreligger inga synnerliga hinder ska prövningen ske inom en vecka från 

den dag beslutet inkom till domstolen. Om domstolen fastställer beslutet ska 

socialnämnden därefter enligt 8 § LVU ansöka om beredande av vård hos 

förvaltningsrätten inom fyra veckor från dagen det omedelbara 

omhändertagandet verkställdes. Annorlunda uttryckt kan ett omedelbart 

omhändertagande i regel pågå i fyra veckor och under denna tid ska 

socialnämnden underställa förvaltningsrätten sitt beslut, och domstolen ska pröva 

om beslutet ska fastställas. Förvaltningsrätten får medge förlängning av tiden på 

fyra veckor om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör 

det nödvändigt. I förarbetena understryks att omedelbara omhändertaganden är 

tillfälliga åtgärder och därför inte ska bestå längre än påkallat, tidsfristen på fyra 

veckor bör därför i regel hållas. En förlängning av tiden kan medges vid känsliga 

och komplicerade ärenden, till exempel då barnet utsätts för sexuella övergrepp 

eller då barnet avviker och håller sig undan. Förlängningen bör normalt inte 

                                                
 
135 Se lagrådsremissen, s. 29, 30 och 46. 
136 Veckofristen kan anses något förlegad med dagens teknologi. Beslutet bör lämnas in snarast 

möjligt, gärna samma dag som det fattades, se JO 1994/95 s. 356 och JO 1999/00 s. 264. 
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medges med längre än någon eller ett fåtal veckor.137 Av 34 § LVU framgår att 

förvaltningsrätten ska ta upp ett mål om beredande av vård till avgörande inom 

två veckor från den dag då ansökan inkom. Det framgår av förarbetena till 

bestämmelsen att förvaltningsrätten får förlänga tiden om det är påkallat av 

ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet. Undantagsregeln 

är dock avsedd att tillämpas i sällsynta fall.138 Som generell utgångspunkt ska 

ärenden enligt LVU handläggas skyndsamt (33 § LVU). 

De nuvarande handläggningsreglerna innebär att barn med hemvist i Sverige i 

regel kan vara omedelbart omhändertagna i fyra veckor innan en ansökan om 

beredande av vård görs till förvaltningsrätten, förutsatt att det inte föreligger skäl 

för en förlängning av någon tidsfrist. Sammantaget innebär det att barn med 

hemvist i Sverige i regel får frågan om beredande av vård prövad inom sex 

veckor från tillfället för omhändertagandet. Att perioden är förhållandevis kort 

kan motiveras av åtgärdens interimistiska karaktär och att kommunerna ska 

kunna erbjuda barn som vistas där adekvat stöd och skydd. I den föreslagna 

lagändringen uttrycks dock att barn som vistas i Sverige men som saknar svensk 

hemvist kan komma att vara omhändertagna under ”en längre tidsperiod”. Det 

föreslås ingen lagändring i 7 § LVU varför bestämmelsen ska gälla även för 

omedelbara omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige.139 

Följaktligen innebär det att även omedelbara omhändertaganden av barn som 

saknar hemvist i Sverige i regel är avsedda att pågå i upp till fyra veckor. Om 

socialnämnden ansöker om ett fortsatt omhändertagande inom de fyra veckorna 

kan emellertid omhändertagandet förlängas med två månader åt gången, i högst 

ett år i följd. I jämförelse med omedelbara omhändertaganden av barn som har 

hemvist i Sverige utgör den förlängning av omhändertagandet som nu föreslås en 

avsevärd skillnad i fråga om när barnet kan komma att få frågan om vård prövad 

av domstol. 

                                                
 
137 Prop. 1989/90:28, s. 111. 
138 Prop. 1979/80:1, s. 594. 
139 Se även lagrådsremissen, s. 23 f. 
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I departementspromemorian som föregick lagrådsremissen uttrycks att 

socialnämndens möjlighet att ansöka om fortsatt omhändertagande ”bara ska 

behöva användas i undantagsfall”. Detta påstående tas upp i lagrådsremissen, 

men bemöts inte.140 I lagrådsremissen uttrycks istället varierande påståenden som 

går att hänföra till hur frekvent omhändertagandena kan behöva förlängas. I 

lagrådsremissen anges att ansvaret för barnet i vissa fall kan överföras till 

hemvistlandet så gott som omgående, medan det i andra fall kan ta ”relativt lång 

tid”. Det uttrycks emellertid att det ofta kan förekomma olika hinder som 

försenar handläggningen och därmed även överförandet av barnet. Samtidigt 

uttrycks att omedelbara omhändertaganden av det aktuella slaget ”normalt 

innebä[r] att ansvaret för barnet snabbt överförs till behörig utländsk 

myndighet”.141 Det anges att ansvaret för barnet ”i flertalet ärenden torde […] 

kunna föras över inom ett år” från det att barnet omedelbart omhändertogs.142  

Jag ifrågasätter om inte ett påstående om att ärenden av det aktuella slaget 

normalt överförs snabbt till myndigheterna i hemviststaten utgår från att 

utländska myndigheter i regel kommer att vidta tillräckliga åtgärder inom en 

förhållandevis kort tid. Att samtidigt uppskatta att flertalet ärenden kan överföras 

inom åtminstone ett år från dagen beslutet fattades kan enligt min mening inte 

anses ge uttryck för att det normala är att ärendena överförs snabbt – åtminstone 

inte i termer av interimistiska ärenden i brådskande situationer. I lagrådsremissen 

betonas vikten av att kunna förlänga omhändertagandena i upp till ett år, då 

handläggningstiden ofta kan bli lång på grund av omständigheter utom 

socialnämndens kontroll. Det är tänkbar att den nya regleringen således skulle 

kunna komma att tillämpas frekvent, snarare än i undantagsfall. Detta kan enligt 

min mening inte anses vara förenligt med tanken om att tidsperioden för det 

omedelbara omhändertagandet ska vara förhållandevis kort, som den beskrivs i 

förarbetena vad gäller barn med hemvist i Sverige. 

                                                
 
140 Lagrådsremissen, s. 20; Se Ds 2017:49, s. 69. 
141 Lagrådsremissen, s. 39. 
142 Lagrådsremissen, s. 28. 
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Avsikten bakom den föreslagna lagändringen är i förlängningen att de 

utländska myndigheterna ska vidta tillräckliga åtgärder för barn som har hemvist 

i det landet. På så vis fungerar omedelbart omhändertagande av barn som saknar 

hemvist i Sverige på samma vis som för barn som har svensk hemvist. Tanken är 

att barn ska erbjudas tillfälligt skydd i väntan på långvariga skyddsåtgärder. För 

barn som saknar hemvist i Sverige rör det sig dock om ett gränsöverskridande 

rättsförhållande, med fler aspekter att beakta än erbjudandet av skydd. Då 

ärenden av det aktuella slaget ofta kan dra ut på tiden är det angeläget att 

analysera eventuella effekter ett långdraget omhändertagande kan ha på barnet i 

fråga. Förslaget i lagrådsremissen har inte belyst eventuella effekter av att 

omhändertaganden i praktiken kan komma att bli långa, annat än att kort nämna 

att hemvistet kan övergå. I lagrådsremissen har heller inte analyserats om ett 

fortsatt omhändertagande är förenligt med artikel 20 i Bryssel IIa-förordningen. 

Detta ska analyseras i det följande. 

5 Effekterna av den föreslagna lagändringen 

5.1 Hemvistbegreppet 

Innan frågor som hänför sig till barnets hemvist analyseras, anser jag det 

nödvändigt att förklara innebörden av hemvistbegreppet inom EU-rätten. 

Hemvistbegreppet är ett autonomt EU-rättsligt begrepp.143 Begreppet kan således 

ha en annorlunda innebörd jämförd med den enligt svensk autonom internationell 

privaträtt. I det följande ska innebörden av hemvistbegreppet inom EU-rätten 

utrönas. 

5.1.1 Hemvist enligt Bryssel IIa-förordningen 
Hemvistbegreppet definieras inte i Bryssel IIa-förordningen. Det följer av  

artikel 13 Bryssel IIa-förordningen att om barnets hemvist inte kan fastställas och 

behörighet inte kan bestämmas genom avtal enligt artikel 12, ska domstolarna i 
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den medlemsstat där barnet befinner sig vara behöriga. Artikeln ger uttryck för 

att barnets hemvist åtminstone inte är detsamma som var barnet befinner sig. 

Bortsett från artikel 13 finns det inga klargöranden i förordningen för hur 

hemvistbegreppet ska tolkas. EU-domstolen har emellertid meddelat flera 

förhandsavgöranden vari den behandlat frågan om tolkningen av 

hemvistbegreppet i Bryssel IIa-förordningen. Domstolens avgöranden tjänar till 

att skapa en autonom tolkning av begreppet och är således av stor vikt. 

5.1.2 Hemvist enligt EU-domstolen 
I målet C-523/07 ”A” ställde Högsta förvaltningsdomstolen i Finland ytterligare 

en tolkningsfråga avseende tolkningen av begreppet ”hemvist” i artikel 8 i 

Bryssel IIa-förordningen. EU-domstolen uttalade att om det i en bestämmelse 

inte uttryckligen hänvisas till medlemsstaternas rättsordning för tolkning av dess 

betydelse, ska bestämmelsen tolkas självständigt och enhetligt inom EU. Detta 

följer av kravet på en enhetlig tillämpning och likhetsprincipen. Således ska 

hemvistbegreppet i Bryssel IIa-förordningen tolkas autonomt och mot bakgrund 

av bestämmelsernas sammanhang och målen med förordningen, däribland skäl 

12 i förordningens preambel.144 I skäl 12 anges att behörighetsreglerna är 

utformade med hänsyn till barnets bästa och i synnerhet till närhetskriteriet. 

Definitionen av hemvistbegreppet i andra delar av unionsrätten kan inte direkt 

överföras på bedömningen för Bryssel IIa-förordningen.145 

EU-domstolen uttalade i målet att barnets hemvist ska bestämmas mot 

bakgrund av de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall. Barnets fysiska 

närvaro i ett land kan vara av vikt, men det krävs att barnet inte är där tillfälligt 

eller sporadiskt. Barnet ska i viss utsträckning vara integrerat i socialt hänseende 

och i familjehänseende för att anses ha hemvist i landet.146 Vid bedömningen av 

barnets hemvist ska även beaktas skälen till barnets vistelse, förhållandena och 

skälen till att familjen flyttat dit, barnets nationalitet, platsen och 

förutsättningarna för skolgång, barnets språkkunskaper samt barnets 
                                                
 
144 Mål C-523/07 p. 34. 
145 Mål C-523/07 p. 36. 
146 Mål C-523/07 p. 38. 
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familjeförhållanden och sociala band i landet.147 Om föräldrarna förvärvar eller 

hyr en bostad i den nya medlemsstaten kan detta ses som en indikation på att 

hemvistet flyttats, liksom om föräldrarna ansöker om bostad genom 

socialtjänsten.148 Motsatsvis kan det vara en indikation på att barnet inte har 

hemvist i en medlemsstat om barnet endast vistas där under en kort period utan 

fast bostad.149 De ovan angivna kriterierna ska tillsammans med en 

helhetsbedömning ligga till grund för den nationella domstolens bedömning av 

barnets hemvist.150 

I målet C-497/10 PPU ”Mercredi” tolkade EU-domstolen hemvistbegreppet i 

fråga om spädbarn. I målet hade en fransk mor lovligen fört sitt barn till 

Frankrike från England och vistats i Frankrike i endast några dagar.  

EU-domstolen hänvisade till ”A-målet” och uttryckte att domstolen däri redan 

fastställt en grundläggande tolkning av hemvistbegreppet, nämligen att barnet i 

viss utsträckning ska vara integrerat i socialt hänseende och i familjehänseende. 

Domstolen hänvisade därefter till de övriga bedömningskriterierna i  

”A-målet”.151 Därefter uttalade domstolen att för att vistelsen ska anses 

tillräckligt stadigvarande måste den vanligtvis vara under en viss tid. Det har 

dock framför allt betydelse om individen i fråga har önskat, permanent eller 

åtminstone stadigvarande, att etablera centrum för sina intressen i den nya 

medlemsstaten. Vistelsens varaktighet utgör således enbart en indikation vid 

bedömning hemvistet. I varje enskilt fall ska en bedömning företas mot bakgrund 

av samtliga faktiska omständigheter.152 

EU-domstolen uttalade att barnets ålder måste anses spela en särskilt stor roll i 

målet vid den nationella domstolen.153 Ett barns sociala förhållanden och 

familjeförhållanden består av faktorer som varierar beroende på barnets ålder. De 

faktorer som ska beaktas kommer således att skilja sig åt när det gäller ett 

                                                
 
147 Mål C-523/07 p. 39. 
148 Mål C-523/07 p. 40. 
149 Mål C-523/07 p. 41. 
150 Mål C-523/07 p. 42. 
151 Mål C-497/10 p. 47. 
152 Mål C-497/10 p. 51. 
153 Mål C-497/10 p. 52. 
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spädbarn, ett barn i skolålder och ett barn som avslutat sina studier.154 För ett litet 

barn är det vanligtvis familjemiljön som är av störst relevans, vilken bestäms av 

de personer som barnet bor tillsammans med och som ser efter barnet och sörjer 

för dess omvårdnad.155 EU-domstolen uttalade att spädbarn med nödvändighet 

lever under samma sociala miljö och familjemiljö som de personer barnet står i 

ett beroendeförhållande till. I det föreliggande fallet levde barnet tillsammans 

med sin mamma i en annan medlemsstat än den vari pappan befann sig. Vid 

bedömningen av barnets hemvist skulle därför en bedömning av mammans 

integration i socialt hänseende och familjehänseende göras. EU-domstolen 

hänvisade härvid till tidigare praxis och uttalade att den nationella domstolen i 

sin bedömning kan beakta kriterier såsom skälet till att mammans flytt, hennes 

språkkunskaper samt geografiska ursprung och familjeursprung.156 

Även i målet C-111/17 PPU ”OL” tolkade EU-domstolen hemvistbegreppet i 

fråga om spädbarn. I målet hade två makar bosatta i Italien kommit överens om 

att deras barn skulle födas i Grekland, där mamman skulle kunna få hjälp av sin 

släkt. Barnet skulle därefter återvända till makarnas gemensamma hem i Italien. 

Mamman födde barnet i Grekland som planerat, men återvände emellertid aldrig 

till Italien utan kvarblev med barnet i Grekland. Pappan begärde att barnet skulle 

återlämnas till Italien med anledning av föräldrarnas tidigare överenskommelse. 

Efter en hänvisning till kriterierna i ”A-målet” och ”Mercredi-målet” uttalade 

EU-domstolen att föräldrarnas avsikt inte är avgörande vid fastställandet av 

barnets hemvist, utan den utgör endast ett indicium avsedd att komplettera andra 

samstämmiga uppgifter i varje enskilt fall.157 EU-domstolen fann att ett 

tillvägagångssätt varigenom föräldrarnas tidigare avsikt att mamman skulle 

återvända till Italien tillmäts avgörande betydelse, skapar en abstrakt huvudregel 

om att ett spädbarns hemvist per automatik är detsamma som föräldrarnas. En 

sådan regel skulle överträda gränserna för hemvistbegreppet i den mening som 
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155 Mål C-497/10 p. 54. 
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157 Mål C-111/17 p. 47. 



 
 

 
 

58 

avses i Bryssel IIa-förordningen. Hemvistbegreppet ska återspegla faktiska 

förhållanden. Av den anledningen är det EU-domstolens mening att en sådan 

abstrakt huvudregel inte är påkallad utifrån barnets bästa.158 

I målet C-393/18 PPU ”UD” hade en kvinna, som var bangladeshisk 

medborgare, flyttat till Storbritannien för att leva tillsammans med sin make, som 

var brittisk medborgare. I Storbritannien beviljades kvinnan visering, i egenskap 

av utländsk maka. Efter några månader reste paret till Bangladesh och kvinnan 

var vid denna tidpunkt höggravid. Hon födde parets gemensamma barn i 

Bangladesh och efter ett års vistelse i landet återvände pappan till Storbritannien, 

medan mamman och barnet kvarblev i Bangladesh. En tid därefter ansökte 

mamman vid brittisk domstol om att barnet skulle placeras under brittisk 

domstols förmynderskap och anförde att brittisk domstol var behörig då barnet 

hade hemvist i Storbritannien. Pappan bestred domstolens behörighet och gjorde 

gällande att brittisk domstol inte fick fatta några beslut beträffande barnet. 

Den hänskjutande domstolen beslutade att inte inledningsvis göra någon 

utredning av de faktiska omständigheterna i det nationella målet, utan sökte först 

utröna huruvida domstolen var behörig. Domstolen ställde därför en 

tolkningsfråga till EU-domstolen avseende tolkningen av begreppet ”hemvist” i 

föreliggande fall. Vid tillfället för EU-domstolens prövning hade barnet aldrig 

vistats i Storbritannien. EU-domstolen uttalade att fysisk närvaro i den 

medlemsstat barnet påstås ha integrerats i är en nödvändig förutsättning för att 

kunna bedöma om barnets närvaro är stabil. Det krävs därför att barnet någon 

gång har befunnit sig fysiskt i en viss medlemsstat för att kunna anses ha hemvist 

där.159 
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5.2 Den föreslagna lagändringens påverkan på hemvistet 

I lagrådsremissen nämns att barnets hemvist kan övergå till Sverige om 

omhändertagandet drar ut på tiden. Likaså framgår det att det inte är ovanligt att 

handläggningen av de aktuella ärendena drar ut på tiden och att barnet därför kan 

kvarbli i Sverige under en längre tidsperiod. Det följer som ovan nämnts av 

artikel 3.2 i FN:s barnkonvention och 6 kap. 2 § FB att det i Sverige är barnets 

vårdnadshavare som ansvarar för att barnets grundläggande rättigheter i  

6 kap. 1 § FB tillgodoses. Vidare följer det av 11 § 5 st. LVU att när ett barn 

omhändertas enligt LVU övergår detta ansvar till socialnämnden eller den som 

uppdragits att genomföra vården. Det framgår av 10 § 2 st. LVU att för vårdens 

innehåll och utformning gäller föreskrifterna i 11-20 §§ LVU samt 

bestämmelserna i socialtjänstlagen. Beaktat de tolkningskriterier för begreppet 

”hemvist” som EU-domstolen uppställt i de ovan redogjorda målen, får vårdens 

innehåll och utformning betydelse vid bedömningen av om barnets hemvist kan 

anses ha övergått under den tid barnet kvarblir i Sverige. 

5.2.1 Vårdens innehåll och utformning 
Av 11 § 1 st. LVU framgår att socialnämnden bestämmer hur vården av barnet 

ska ordnas och var barnet under vårdtiden ska vistas. Vidare framgår det av  

11 § 4 st. LVU att socialnämnden, eller den åt vilken nämnden har uppdragit 

vården, ska bestämma över barnets personliga förhållanden i den utsträckning 

som krävs för att genomföra vården. Socialnämnden ska således utifrån det 

enskilda barnets behov och situation besluta om vårdens innehåll och utformning. 

I lagrådsremissen hänvisas till artikel 20 i FN:s barnkonvention där det anges 

att barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö har rätt till särskilt 

skydd och stöd samt alternativ omvårdnad av staten. Det föranleder enligt 

analysen i lagrådsremissen att trots att omhändertaganden av barn som saknar 

hemvist i Sverige är tillfälliga åtgärder, måste vården anpassas efter hur lång tid  
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omhändertagandet pågår.160 Det kan således sägas att vården vid 

omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige ska präglas av adekvat 

skydd och stöd i förhållande till vårdens längd, och inte anpassas till det faktum 

att åtgärden endast är interimistisk. I egenskap av remissinstans understryker 

Socialstyrelsen att det vid vårdens utformande är viktigt att barn som saknar 

hemvist i Sverige inte särbehandlas jämfört med barn som har hemvist i Sverige. 

I lagrådsremissen framhålls att utgångspunkten alltid ska vara vad som är bäst för 

barnet,161 då åtgärder enligt LVU ska präglas av barnets bästa. 

För att socialnämnden ska kunna tillgodose barnets grundläggande rättigheter i 

6 kap. 1 § FB upprättas vård- och behandlingsplaner. Genom dessa ska säkras att 

barnet får leva under uppväxtförhållanden som i möjligaste mån påminner om 

andra barns tillvaro.162 För vårdens innehåll och utformning gäller som nämnts 

bestämmelserna i socialtjänsten. Det innebär att barnet i regel ska placeras i ett 

familjehem eller ett HVB-hem enligt 6 kap. 1 § SoL.163 Placeringsformen ska 

primärt bestämmas utifrån det enskilda barnets vårdbehov samt kravet på god 

vård i 6 kap. 1 § 3 st. SoL.  

I kravet på god vård ingår att erbjuda barnet insatser av god kvalitet (3 kap. 3 

§ SoL). Vidare följer det av 6 kap. 7 § SoL att barnet ska få god omvårdnad och 

fostran samt i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden (p. 1). Likaså anges att 

socialnämnden ska verka för att barnet får en lämplig utbildning (p. 2) och den 

hälso- och sjukvård det behöver (p. 3). Allra mest grundläggande vid 

upprättandet av vård- och behandlingsplaner är barnets rätt till hälso- och 

sjukvård samt möjlighet till skolgång.164 Avseende barnets möjlighet att gå i 

skola har JO riktat kritik mot att en socialnämnd tillät ett 11-årigt barn att bli utan 

ordnad undervisning under en hel termin, eftersom det var omhändertaget. JO 

uttryckte att socialnämnden aktivt borde ha sökt lösa frågan om skolgång under 

                                                
 
160 Lagrådsremissen, s. 40. 
161 Lagrådsremissen, s. 29. 
162 Mattsson, T, Kommentaren till 11 § LVU, Lexino den 1 oktober 2017. 
163 Lagrådsremissen, s. 39. 
164 Mattsson, T, Kommentaren till 11 § LVU, Lexino den 1 oktober 2017. 
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tiden nämnden letade efter ett nytt familjehem åt barnet. En tillfällig skolgång 

eller hemundervisning hade varit bättre än helt utebliven skolgång.165 

5.2.2 Möjligheten att hemvistet övergår till Sverige 
Av vad som ovan framgått kan sammanfattningsvis sägas att handläggningen av 

omhändertaganden av barn som saknar hemvist i Sverige ofta präglas av hinder. 

Exempelvis kan identifieringen av behörig utländsk myndighet eller upprättandet 

av adekvata kontaktvägar ta tid. Likaså kan det i vissa fall vara svårt att bedöma 

barnets hemvist, men det kan även vara så att det identifierade hemvistlandet inte 

bidrar till att påskynda processen att överföra barnet från Sverige. Detta innebär 

att barnet kan kvarbli i Sverige under en längre tidsperiod. Vården av ett barn 

måste alltid utformas efter barnets bästa, och därmed anpassas efter den långa tid 

barnet kvarblir i Sverige. När socialnämnden övertar ansvaret för barnets 

grundläggande rättigheter ska barnet erbjudas god vård och uppväxtförhållanden 

som påminner om andra barns tillvaro. När barn som saknar hemvist i Sverige 

placeras i familjehem eller HVB-hem i Sverige ska de således inte missgynnas i 

jämförelse med barn som har svensk hemvist. Det är av särskild vikt att barnet 

får gå i skolan. 

Trots att socialnämnden enligt 14 § LVU så långt möjligt ska söka tillgodose 

barnets behov av umgänge med sina föräldrar, kommer barn som är placerade 

utanför det egna hemmet spendera merparten av sin tid i den sociala miljö och 

familjemiljö som finns i familjehemmet eller HVB-hemmet. Såvida 

socialnämnden inte har placeringsmöjligheter i hem med individer från samma 

land som barnets familj ursprungligen kommer från, kommer placeringen präglas 

av en miljö och kultur olik den i ursprungsstaten. Uppväxtförhållandena ska även 

påminna om den tillvaro andra barn i Sverige har. Barnet kommer också att gå i 

skolan i Sverige, där barnet bland annat kan få jämnåriga vänner samt utveckla 

sina kunskaper i det svenska språket. Barnet knyter således sociala kontakter i 

Sverige och lever i en familjemiljö med individerna i familjehemmet eller  

HVB-hemmet. Om barnet är fortsatt omhändertaget under en längre tidsperiod, 
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låt säga nästan ett år, kan det innebära att barnet integreras i Sverige i ett socialt 

hänseende och i ett familjehänseende. I sammanhanget ska beaktas att barnet 

innan omhändertagandet redan kan ha spenderat viss tid i Sverige. 

Särskilt aktuell bör en integration i socialt hänseende eller i familjehänseende 

bli för små barn. Det framgår av EU-domstolens uttalande i ”Mercredi-målet” att 

barns sociala förhållanden och familjeförhållanden varierar med ålder, och att 

vikten av familjeförhållanden är större om barnet är av ringa ålder. Barn lever 

med nödvändighet under samma sociala miljö och familjemiljö som de personer 

barnet står i beroendeförhållande till, vilket för barn i de aktuella fallen är 

personerna i familjehemmen eller HVB-hemmen. Vid en bedömning av dessa 

personers integrering i socialt hänseende och i familjehänseende får de som 

generell utgångspunkt anses vara integrerade i Sverige och ha svensk hemvist. 

Genom det beroendeförhållande små barn står i samt den emotionella och sociala 

anknytning dessa barn skapar till personerna i familjehemmen eller HVB-

hemmen är jag av den mening att de efter en längre tidsperiod bör anses 

integrerade i Sverige. Särskilt avgörande bör detta vara för spädbarn. Motsatsvis 

kan det krävas att en längre tid måste passera för att barn i stigande skolålder ska 

anses integrerade. Det ska i sammanhanget beaktas att den sociala integration 

barnen erhåller genom sin skolgång kan vara av betydelse. Likaså ska 

uppmärksammas att om barnet tidigare inte haft möjlighet till skolgång i 

ursprungsstaten, bör enligt bedömningskriterierna i ”A-målet” istället skolgången 

i Sverige vara av betydelse i hemvistbedömningen. 

En faktor som talar emot att hemvistet skulle övergå till Sverige för 

omhändertagna barn som saknar hemvist i Sverige är skälet till barnets vistelse i 

Sverige. Skälet till att barnet befann sig i Sverige vid tillfället för 

omhändertagandet kan variera. I de svenska rättsfall som ovan återgetts hade 

vissa familjer befunnit sig i Sverige bland annat för att tigga pengar, men det kan 

även vara så att en familj befinner sig i Sverige på semester. Dylika situationer 

bör inte kunna anses som incitament för att familjen avsåg eller ens hade rätt att 

etablera centrum för sina intressen i Sverige, utan snarare att barnet skulle vistas i 

Sverige endast tillfälligt eller sporadiskt. Som klargörs i ”OL-målet” spelar det 
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emellertid ingen roll om barnets föräldrar avsåg att barnet efter en viss tids 

vistelse i Sverige skulle återvända till ursprungslandet, utan hemvistbegreppet 

ska återspegla de faktiska förhållandena. Det förhållande som blir avgörande för 

hemvistbedömning i de aktuella fallen är att barnet kvarblivit i Sverige under en 

längre tid. Det finns enligt min mening anledning att beakta att barnen spenderat 

denna tid i Sverige utan att kunna överföras till hemviststaten för behövlig vård 

av den anledning att ett interimistiskt tvångsomhändertagande fördröjts. 

I varje enskilt fall ska hemvistbedömningen företas mot bakgrund av samtliga 

faktiska omständigheter i ärendet. Av vad som ovan framgår utgör då barnets 

integration i socialt hänseende och familjehänseende en grundläggande tolkning 

av barnets hemvist. Möjligheten för en sådan integration får anses öka i takt med 

att barnet spenderar längre tid i Sverige. I lagrådsremissen framhålls att 

handläggningen hos svenska myndigheter i aktuella ärenden ofta fördröjs och det 

framstår inte som ovanligt att barnen kvarblir i Sverige under en längre 

tidsperiod. I lagrådsremissen har som nämnts iakttagits det faktum att barnets 

hemvist vid förlängda omhändertaganden kan övergå till Sverige, och att svenska 

myndigheter då blir allmänt behöriga. Jag ifrågasätter dock om inte ett sådant 

iakttagande kräver en djupare analys av hur frekvent barns hemvist i aktuella 

ärenden övergår, samt vilka effekter en övergång av hemvistet har för barnet. 

Utan att fastslå vilka effekterna är och i vilken utsträckning barn kan påverkas av 

dessa, kan det ifrågasättas om det går att göra en fruktbar analys av vad som är 

bäst för barnet. 

Det ska framhållas att det i slutändan ankommer på EU-domstolen att tolka 

frågan om huruvida hemvistet kan anses övergå för barn som är föremål för 

interimistiska skyddsåtgärder i en medlemsstat. Detta följer av kravet på en  

EU-autonom tolkning av begrepp i EU:s förordningar, vilket inte framhålls i 

lagrådsremissen när möjligheten att barnets hemvist kan övergå lyfts fram. 

Tolkningen av huruvida ett barns hemvist kan övergå när barnet är föremål för 

interimistiska skyddsåtgärder i en annan medlemsstat än sin hemviststat, har 

ännu inte blivit föremål för EU-domstolens prövning. Då EU-domstolen utgör en 
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av unionens institutioner ska den i sin verksamhet säkerställa kontinuitet.166 Det 

innebär att EU-domstolen vid en eventuell prövning av en dylik tolkningsfråga 

ska utveckla sin tolkning utifrån vad som uttalats i tidigare avgöranden. Av den 

anledningen kommer nu gällande praxis från EU-domstolen avseende barns 

hemvist vara grundläggande. I väntan på ett klargörande, och enligt min mening 

välbehövt, förhandsavgörande får nu gällande praxis avseende barns hemvist 

således vara vägledande. 

5.2.3 Effekten av att barnet kvarblir i Sverige under en längre tid 
Om barnets hemvist övergår till Sverige får svenska myndigheter allmän 

behörighet att vidta åtgärder enligt artikel 8 Bryssel IIa-förordningen. Svenska 

myndigheter får då fatta beslut i frågor om föräldraansvar, vilket bland annat kan 

innebära beslut om beredande av vård enligt LVU. Det anges i 13 § 1 st. LVU att 

när ett barn beretts vård med stöd av 2 § LVU ska socialnämnden var sjätte 

månad överväga om vården fortfarande är nödvändig samt hur vården bör 

inriktas och utformas. Vidare anges det i 21 § LVU att när vård med stöd av 

LVU inte längre behövs, ska vården upphöra. En grundprincip för svensk 

samhällsvård, oavsett om den ges med samtycke eller genom tvångslagstiftning, 

är nämligen den så kallade återföreningsprincipen. Den innebär i fråga om 

beredande av vård enligt LVU att barnet så snart det är möjligt ska återförenas 

med sin familj.167 Om föräldrarnas förmåga att se efter sitt barn förändras till det 

bättre kan således barnet återförenas med sina föräldrar. Är så inte fallet kvarblir 

istället barnet i den svenska statens vård, och svenska myndigheter får besluta om 

att barnet fortsättningsvis ska kvarbli i Sverige. 

Med stöd i 6 kap. 11 b § SoL kan socialnämnden placera ett omhändertaget 

barn i ett annat land om vissa i bestämmelsen angivna förutsättningar är 

uppfyllda. Placeringen ska vara bäst för barnet, med beaktande av barnets 

anknytning till landet (p. 1). Barnets egen inställning ska sökas klargöras (p. 2) 

och barnets vårdnadshavare ska samtycka till placeringen (p. 3). Vidare ska 

                                                
 
166 Se artikel 13 FEU. 
167 Prop. 2012/13:10, s. 84. 
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socialnämnden samarbeta med myndigheterna i det andra landet för att 

möjliggöra en uppföljning av placeringen (p. 4) och det mottagande landet ska 

även ha en tillfredställande ordning i fråga om tillsyn (p. 5). Det framgår även av  

artikel 56 Bryssel IIa-förordningen att en placering av ett barn i en annan 

unionsmedlemsstat är möjlig, förutsatt att den mottagande medlemsstaten 

godkänt en sådan placering. Genom detta förfarande finns det en möjlighet för ett 

barn som omhändertagits i Sverige och senare fått svensk hemvist, att placeras i 

det land barnet ursprungligen kom ifrån. Vid en bedömning av vad som är bäst 

för barnet bör barnets relation till ursprungslandet beaktas och huruvida det är 

önskvärt att placera ett barn i ett land om det som självständig individ inte har en 

personlig relation till landet. Likaså bör beaktas hur barnet kan påverkas av ett 

uppryckande från sin invanda hemmiljö, vilket jag återkommer till i avsnitt 5.3.2. 

Om en placering av barnet i ursprungsstaten anses olämplig eller ogenomförbar 

kvarblir således barnet i Sverige. 

Det framgår av 13 § 3 st. LVU att om ett barn har varit placerat i samma 

familjehem under tre år ska socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka 

om en överflyttning av vårdnaden om barnet enligt 6 kap. 8 § FB. Således kan en 

effekt av omhändertagandet i förlängningen vara att barnets föräldrar inte 

kvarstår som vårdnadshavare med alla rättigheter och skyldigheter som därtill 

hör. Om ett barn har varit placerat i ett familjehem under en sådan lång tid utan 

att utsikterna för att en återförening med föräldrarna har förändrats, bör en 

överföring av vårdnaden om barnet inte nödvändigtvis ses som olämplig. 

Ytterligare en effekt av att barnet kvarblir i Sverige under en längre tid är den 

behörighet som kan uppstå för svenska myndigheter med stöd av artikel 13 i 

Bryssel IIa-förordningen. Denna behörighetsregel kräver inte att barnets hemvist 

har övergått till Sverige, utan regeln grundar behörighet för myndigheterna i den 

medlemsstat där barnet befinner sig om hemvistet inte kan fastställas. Artikeln 

kan tillämpas i situationen där ett barn har flyttat från en medlemsstat till en 

annan och myndigheterna i utflyttningsstaten anser att hemvistet inte längre finns 

där, medan myndigheterna i inflyttningsstaten anser att barnet ännu inte har 
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förvärvat ny hemvist i det landet.168 Således kan artikeln aktualiseras i ett tidigare 

skede än vid övergången av allmän behörighet enligt artikel 8 Bryssel IIa-

förordningen. Omhändertaganden som vidtas av svenska myndigheter med stöd 

av artikel 13 avseende barn som saknar hemvist i Sverige kräver således inte att 

barnets hemvist har övergått till Sverige. Istället räcker att barnet kvarblivit i 

Sverige under en tillräckligt lång tid för att hamna i ett gränsområde där 

hemvistet inte kan fastställas.169 Följden av tillämpningen av artikel 13 är 

densamma som den ovan angivna följden av tillämpningen av artikel 8. 

Kortfattat ska beröras att enligt den tolkning som görs i EU-kommissionens 

handbok ska den domstol varvid en talan först väckts, fortsatt vara behörig även 

om barnet i ett senare skede förvärvar nytt hemvist i en annan medlemsstat. Har 

en talan om vård av barn väckts i ursprungsstaten fortsätter således 

myndigheterna där att vara behöriga, oavsett om barnet i ett senare skede 

förvärvar hemvist i Sverige. Detta följer av principen om ärendes anknytning till 

den domstol som först var behörig, även kallad perpetuatio fori.170 

Beträffande prövningen av mål om föräldraansvar i ursprungslandet ska även 

påminnas om att det finns en möjlighet att överföra mål till en bättre lämpad 

domstol i en annan medlemsstat, enligt artikel 15 Bryssel IIa-förordningen. Om 

svenska myndigheter anses behöriga att pröva ett mål om föräldraansvar i sak 

med stöd av artikel 8 eller artikel 13, kan svenska myndigheter överföra målet till 

en domstol som anses bättre lämpad att pröva målet. Förutsatt att en sådan 

överföring bedöms lämplig, kan det innebära en möjlighet för domstolarna i 

ursprungsstaten att fatta beslut i fråga om det enskilda barnet. Överflyttningen 

ska inte riskera att få en menlig inverkan på barnet.171 Likaså ska domstolen som 

är behörig att pröva frågan i sak söka uppskatta vilken eventuell negativ 

påverkan en överföring kan ha på barnets emotionella, familjemässiga och 

                                                
 
168 Walin, G, Vängby, S, Singer, A & Jänterä-Jareborg, M, Föräldrabalken: En kommentar, Del II: 

Internationella rättsförhållanden, Avd. 1 V, kommentaren till artikel 13 Bryssel IIa-förordningen, 
Zeteo den 5 juni 2018. 

169 Se exempelvis bedömningen gjord av Kammarrätten i Göteborg i mål 3558-16. 
170 EU-kommissionens handbok, s. 27. 
171 Mål C-428/15 p. 58. 
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sociala relationer, eller på barnets materiella situation.172 Detta kan inte anses 

vara en direkt konsekvens av att ett omhändertaget barn kvarblir i Sverige under 

en längre tidsperiod. Ett överförande enligt artikel 15 utgör istället en åtgärd som 

svenska myndigheter har möjlighet att vidta med anledning av att de får allmän 

behörighet enligt artikel 8 Bryssel IIa-förordningen. 

5.3 Den föreslagna lagändringens påverkan på barnet 

Ovan har fastställts de rättsliga effekterna av omhändertaganden som drar ut på 

tiden, samt i vilken utsträckning barn kan komma att påverkas av dessa effekter. 

Som tidigare klargjorts i denna uppsats ska insatser enligt LVU präglas av 

respekt för barnets människovärde och integritet. Barn som blir föremål för ett 

omhändertagande enligt LVU ska betraktas som självständiga individer med 

egna rättigheter. Det framhålls även, som ovan nämnts, i förarbetena till LVU att 

barn som blir föremål för omhändertaganden är några av samhällets mest utsatta 

barn varför intresset av barnets bästa alltid ska ges företräde vid beslutsfattanden 

inom ramen för LVU. Kravet på att barnets bästa ska beaktas vid 

offentligrättsliga åtgärder uttrycks explicit i bestämmelser i LVU och SoL såväl 

som i FN:s barnkonvention och EU-stadgan. Barn ska inte ses som passiva objekt 

för vuxnas omsorg och uppfostran, utan som enskilda individer med egna behov 

som ska säkerställas utifrån vad som är bäst för det enskilda barnet.173 Med 

anledning av detta är det därför även angeläget att analysera vilka effekter 

lagförslaget kan ha på barnet som individ, däribland barnets behov av kontinuitet 

i sin omvårdnad och i förhållande till sin bakgrund. 

5.3.1 Påverkan på barnets behov av kontinuitet  
Ovan nämndes att en grundläggande princip för samhällsvården av barn i Sverige 

är återföreningsprincipen. Ytterligare en grundläggande princip är den så kallade 

närhetsprincipen. Principen tar sikte på att barnet ska placeras så nära sin familj 

som möjligt, då förhoppningen är att barnet ska kunna återvända till familjen. En 

                                                
 
172 Mål C-428/15 p. 59. 
173 Prop. 2012/13:10, s. 35. 
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nära placering innebär att barnet kan upprätthålla kontakten med 

familjemedlemmarna och behålla en bekantskap med hemmiljön.174 Det 

föreligger emellertid en reell risk för att barn i de aktuella fallen inte kan placeras 

i närheten av sin familj. Såvida barnet inte kan placeras i ursprungsstaten och 

såvida familjen inte beslutar samt har möjlighet att bosätta sig i Sverige, kommer 

det inte föreligga en geografisk närhet mellan platsen för barnets placering och 

familjens hem. Detta försvårar en eventuell återförening med barnets familj. 

Av avgörande betydelse för svensk samhällsvård är dock även att vården av ett 

placerat barn ska präglas av kontinuitet.175 Barnet ska erbjudas en stabil och 

trygg tillvaro, varför det bör undvikas att barnet flyttas från dess invanda miljö 

om det inte finns starka skäl som talar för motsatsen.176 Det kan gälla ett barn 

som omhändertas i tidig ålder och tillbringar sina första levnadsår i ett 

familjehem. Om barnet har utvecklat en stark känslomässig anknytning till 

personerna i familjehemmet och samtidigt haft en bristfällig kontakt med sina 

föräldrar, skulle ett återvändande till familjen innebära att barnets behov av 

kontinuitet rubbas.177 Har således ett omhändertaget barn spenderat en längre tid 

i ett svenskt familjehem och där utvecklat starka emotionella band till personerna 

i familjehemmet, kan det inte ses som önskvärt att barnet placeras i 

ursprungsstaten – trots att den möjligheten i det enskilda fallet kan finnas.178 

Det följer av artikel 20 i FN:s barnkonvention att utöver kontinuitet i barnets 

uppfostran ska även vederbörlig hänsyn tas till barnets etniska, religiösa, 

kulturella och språkliga bakgrund vid placering av barnet. Det framgår även av 

artikel 30 i FN:s barnkonvention att barn som tillhör etniska, religiösa eller 

språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sin kultur, sin 

religion och sitt språk. Det är således av vikt att diskutera placering av barn som 

saknar hemvist i Sverige i svenska familjehem eller HVB-hem, som präglas av 

                                                
 
174 SOU 2014:3, s. 95. 
175 SOU 2014:3, s. 128. 
176 SOU 2005:43, s. 273. 
177 Prop. 2012/13:10, s. 151. 
178 Exempelvis bedömde Förvaltningsrätten i Stockholm i mål 7171-16 att spädbarnets behov av 

kontinuitet inte efterlevts då han separerats från olika vårdgivare under tre månaders tid. 
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en annan miljö och kultur än den i barnets ursprungsstat. Såvida socialnämnden 

inte har en möjlighet att placera ett barn i ett hem med individer från samma land 

som barnet ursprungligen kommer från eller som tillhör samma minoritet som 

barnet, föreligger en risk för att barnets rättigheter enligt artikel 20 och artikel 30 

i FN:s barnkonvention inte tillgodoses.  

Barnets kulturella, religiösa och språkliga bakgrund kan inte alltid tillmätas 

avgörande betydelse i en bedömning av vilken placering som är bäst för barnet. 

Barnet har emellertid rätt till att utöva sin kultur och religion samt tala sitt språk 

efter en placering. I vilken utsträckning detta är möjligt beror på socialnämndens 

möjlighet att placera barnet i ett hem med samma bakgrund som barnets.179 Då 

ärenden av det aktuella slaget omfattar barn från övriga unionsmedlemsstater 

föreligger det en risk för att barnet placeras i en familj med en annorlunda 

kulturell, religiös och språklig bakgrund. Dessa barn riskerar således att få rätten 

till sin kultur, religion och sitt språk inskränkt genom omhändertaganden som 

föreslås tillåtas pågå under en tillräckligt lång tid för att svenska myndigheter ska 

bli behöriga enligt Bryssel IIa-förordningen. Det handlar om en rättighetsaspekt 

som enligt min mening tveklöst borde ha beaktats i analysen som föregick 

lagrådsremissen. 

Vad avser unionsmedborgares hemvist som sådant syftar hemvistet till att 

sammankoppla en individen med en medlemsstats jurisdiktion. Hemvistet ska 

söka återspegla någon form av personlig integrering i landet, för att säkerställa att 

det är ett lämpligt forum för den aktuella rättstvisten. Hemvistet är flexibelt och 

förändras i takt med att omständigheterna kring individen ändras. Detta gör 

hemvistet till ett effektivt kriterium att skapa en koppling mellan en individ och 

en medlemsstats jurisdiktion, i takt med att allt fler familjer flyttar över 

nationsgränserna.180 Av den anledningen ifrågasätter jag inte att hemvistet för 

barnen i aktuella fall efter en tid övergår till Sverige. Hemvistets övergång är en 

                                                
 
179 Hofman, S & Sandberg, K, Care placements of children outside their parental home – concerns 

of culture, i Jänterä-Jareborg, M (red.), The Child’s Interest in Conflict – The intersection between 
society, family, faith and culture, s. 83 f. 

180 Lamont, R, Habitual Residence and Brussels IIbis: Developing Concepts for European Private 
International Family Law, i Journal of Private International Law, October 2007, s. 263. 
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lämplig och korrekt följd av en ej obetydlig integration och en viss längd på en 

vistelse i en annan unionsmedlemsstat.181  

Jag ifrågasätter heller inte att svenska myndigheter blir behöriga i och med 

hemvistets övergång. Detta är förenligt med tanken om att domstolarna i 

hemvisstaten tack vare sin geografiska närhet är bäst lämpade att besluta i frågor 

om barnet, med hänsyn till barnets bästa.182 Den komplicerande faktorn är enligt 

min mening att övergången av hemvistet beror på att barnet under en längre tid 

kan kvarbli omhändertaget i Sverige. Här måste barnets vårdbehov vägas mot att 

barnet kan komma att få svensk hemvist och i förlängningen eventuellt växa upp 

i Sverige. Uppväxten kan i vissa fall resultera i en försämrad relation med barnets 

familj och en förlust av barnets kulturella, religiösa och språkliga bakgrund. 

Samtliga intressen bör tillmätas betydelse i en bedömning av vad som utgör 

barnets bästa. Enligt min mening har det i analysen i lagrådsremissen misslyckats 

med att göra en allsidig avvägning av effekterna av sådana här omständigheter. 

5.3.2 Ur en rättssäkerhetsaspekt 
Ett av regeringens skäl till ett förtydligande av svenska myndigheters behörighet 

är det om rättssäkerhet. Det framhålls i lagrådsremissen att ett omedelbart 

omhändertagande utgör en ingripande åtgärd för det enskilda barnet, och att det 

därför är angeläget att det tydligt framgår att svenska myndigheter är behöriga att 

fatta sådana beslut.183 Vidare understryks att samtliga vårdinsatser enligt LVU 

utgör tvångsvård av barn och att förutsättningarna för att fatta beslut om sådana 

åtgärder tydligt bör framgå i lagstiftningen.184 

Ett förtydligande av vilken behörighet svenska myndigheter har genom  

öppningen i artikel 20 Bryssel IIa-förordningen och genom artikel 11 i 1996 års 

Haagkonvention innebär enligt min mening en välkommen ändring av LVU, i  

 

                                                
 
181 Lamont, R, Habitual Residence and Brussels IIbis: Developing Concepts for European Private 

International Family Law, i Journal of Private International Law, October 2007, s. 263 f. 
182 Mål C-403/09 p. 36; Se även mål C-428/15 p. 45. 
183 Lagrådsremissen, s. 15. 
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fråga om rättssäkerhet för den enskilde. Dels tydliggörs vilka svenska 

myndigheter som har befogenhet att fatta beslut i aktuella ärenden, dels bidrar 

förtydligandet till upprätthållandet av en enhetlig rättstillämpning inom  

EU-rätten då artikel 20 Bryssel IIa-förordningen får genomslag i den aktuella 

typen av ärenden. För den enskilde unionsmedborgarens vidkommande innebär 

en enhetlig rättstillämpning även förutsebarhet. Möjligheten att vidta 

interimistiska skyddsåtgärder med stöd av artikel 20 Bryssel IIa-förordningen 

och artikel 11 1996 års Haagkonvention är en säkerhetsventil för 

unionsmedborgarna, vilken ska vara tillämpbar i samtliga medlemsstater. I 

svensk rätt avses denna behörighet i fråga om barn som far illa avspeglas i LVU, 

varför det är avgörande att artikel 20 däri får fullt genomslag. Ett förtydligande i 

svensk lag innebär att svenska myndigheter kan tillämpa artikel 20 Bryssel IIa-

förordningen utan hinder i den nationella rätten, vilket medför att artikeln i fråga 

om åtgärder enligt LVU får genomslag i svensk rätt. 

5.3.3 Effekten på rätten till umgänge 
Det föreskrivs i artikel 24.3 i stadgan att barn har rätt att upprätthålla ett 

personligt förhållande till samt direkta kontakter med båda sina föräldrar, om 

detta inte strider mot barnets bästa. Ovan har redan klargjorts att socialnämnden 

enligt 14 § LVU har ett ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med 

sina föräldrar, så långt detta är möjligt. Likaså har klargjorts att det föreligger en 

risk för att barn med hemvist i en annan unionsmedlemsstat som blir 

omhändertagna och placerade i Sverige, kan få en försämrad kontakt med sina 

föräldrar på grund av det geografiska avståndet till föräldrarnas hemviststat. Jag 

finner det möjligt att det geografiska avståndet även kan komplicera ett frekvent 

umgänge för barnet och föräldrarna. 

Vid en bedömning i det enskilda fallet behöver dock en god kontakt med 

föräldrarna inte utgöra vad som är bäst för barnet, utan detta ska fastställas efter 

en helhetsbedömning. Anses umgänge vara bra för barnet behöver en långvarig 

placering av barnet i Sverige inte innebära att umgänget går förlorat. För att 

motverka en försämrad kontakt till barnets föräldrar och för att möjliggöra 

frekventa umgängestillfällen, kan umgänget regleras och individuellt utformas i 
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ett domstolsbeslut. Barnets rätt att upprätthålla ett förhållande till och en kontakt 

med sina föräldrar kan således skyddas i ett domstolsförfarande.185 I 

sammanhanget är det enligt min mening dock av värde att lyfta frågor om hur 

umgänget praktiskt ska genomföras. Låt säga att det i det enskilda ärendet är 

fråga om föräldrar som försörjer sig genom att tigga. Det är då tänkbart att 

föräldrarna inte har ekonomisk möjlighet att delta vid ett umgänge i Sverige, om 

de återvänt till sitt hemvistland. Även umgänge via exempelvis Skype utmynnar i 

en fråga om ekonomiska möjligheter, om inte myndigheterna i föräldrarnas 

hemvistland erbjuder sådana kontaktmöjligheter i myndigheternas egna lokaler. 

5.4 Fortsatt omhändertagande och brådskande fall 

Av artikel 20 Bryssel IIa-förordningen framgår att domstolarna i en medlemsstat 

har möjlighet att vidta interimistiska åtgärder i enlighet med medlemsstatens 

lagstiftning, i brådskande fall. Omedelbart omhändertagande av barn enligt LVU 

utgör en sådan interimistisk skyddsåtgärd som avses vidtas i en brådskande 

situation, vilket framhålls i lagrådsremissen.186 Svenska myndigheters möjlighet 

att omedelbart omhänderta barn som saknar hemvist i Sverige är således 

inskränkt till brådskande fall.  

Genom den föreslagna lagändringen i lagrådsremissen möjliggörs att ett 

omedelbart omhändertagande kan övergå till ett fortsatt omhändertagande. I 

departementspromemorian som föregick lagrådsremissen användes benämningen 

”fortsatt omedelbart omhändertagande” för att beskriva denna åtgärd.187 I 

egenskap av remissinstans uttrycker Barnombudsmannen att benämningen 

”fortsatt omedelbart omhändertagande” kan ge intrycket av att omhändertagandet 

endast kan pågå under en mycket kort och akut tid. Lagrådsremissen ansluter sig 

till Barnombudsmannens uppfattning, och det uttalas att benämningen ”fortsatt 

omhändertagande” är lämpligare. Det framhålls att benämningen ”omedelbart” 

bör vara förbehållen brådskande åtgärder, vilket i lagrådsremissen uttrycks ”inte 

                                                
 
185 Se mål C-111/17 p. 66. 
186 Lagrådsremissen, s. 14. 
187 Ds 2017:49, s. 52. 
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är fallet i de nu aktuella situationerna”.188 Detta ger enligt min mening uttryck för 

att det i lagrådsremissen menas att barnet inte befinner sig i samma akuta 

situation som vid det omedelbara omhändertagandet, och att situationen vid ett 

fortsatt omhändertagande således inte är brådskande. Jag finner att uttalandet i 

lagrådsremissen dock är anmärkningsvärt av den anledning att svenska 

myndigheters möjlighet att vida åtgärder enligt artikel 20 Bryssel IIa-

förordningen är inskränkt till brådskande fall, medan det i lagrådsremissen 

uttrycks att ett fortsatt omhändertagande inte vidtas i brådskande situationer. Det 

har i lagrådsremissen härvid inte beaktat vad som avses med brådskande fall i 

Bryssel IIa-förordningen. 

Även Kammarrätten i Göteborg utrycker, i egenskap av remissinstans, att ett 

omedelbart omhändertagande enligt LVU är en akut och tidsbegränsad åtgärd 

och att så inte är fallet vid förlängda omhändertaganden. Kammarrätten går så 

långt som att föreslå att ett fortsatt omhändertagande ska kallas ”vård i vissa 

internationella situationer”,189 vilket självfallet är en felaktig benämning då 

svenska myndigheter inte är allmänt behöriga att fatta beslut om beredande av 

vård av ett barn som saknar hemvist i Sverige innan behörigheten har övergått. 

Svenska myndigheter är istället behöriga att fatta beslut om interimistiska 

skyddsåtgärder i brådskande situationer avseende barn som saknar hemvist i 

Sverige, förutsatt att sådan behörighet följer av i Sverige gällande lag. Detta 

förutsätter att situationen anses brådskande under hela det pågående 

omhändertagandet, för att åtgärden ska vara förenlig med artikel 20 Bryssel IIa-

förordningen. 

Innebörden av ”brådskande” definieras inte i Bryssel IIa-förordningen. Som 

tidigare klargjorts ska ett icke-definierat begrepp i en förordning inte tolkas av 

medlemsstaterna själva. Denna uppgift ankommer istället på EU-domstolen, för 

att säkerställa att EU-rättsliga begrepp tolkas autonomt inom unionen. 

 

                                                
 
188 Lagrådsremissen, s. 27. 
189 Lagrådsremissen, s. 21 f. 
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EU-domstolen uttalade som ovan nämnts i ”A-målet” att en brådskande situation 

föreligger om barnet befinner sig i en situation som allvarligt kan äventyra dess 

välbefinnande, såsom barnets hälsa eller utveckling. I det senare ”Detiček-målet” 

specificerade EU-domstolen att i frågor om interimistiska åtgärder gällande 

föräldraansvar, ska ”brådskande” åsyfta dels barnets situation och dels att det är 

praktiskt omöjligt att få frågan prövad vid den domstol som är behörig i sak. Vid 

beslut om fortsatt omhändertagande enligt den föreslagna lagändringen ska 

således en bedömning göras av barnets situation och möjligheten att få frågan 

prövad av domstolen i barnets hemvistsstat, för att avgöra om situationen är 

brådskande. 

Det framgår i lagrådsremissen att situationen för barnet inte är brådskande vid 

ett beslut om fortsatt omhändertagande, såsom det i lagrådsremissen framhålls 

vara vid beslut om omedelbart omhändertagande. Detta kan enligt min mening 

stämma vad gäller situationen barnet vid tillfället för det fortsatta 

omhändertagandet befinner sig i. Då beslut om fortsatt omhändertagande ska 

fattas i väntan på att åtgärder vidtas av myndigheterna i medlemsstaten som är 

behöriga att pröva frågan i sak, bör situationen däremot enligt min mening ses 

som brådskande ur den hänsyn att det är praktiskt omöjligt att få frågan prövad 

vid den allmänt behöriga domstolen. Jag anser att situationen vid ett fortsatt 

omhändertagande således är brådskande, i den mening som avses i artikel 20 

Bryssel IIa-förordningen.  

Det ska härvid erinras om att artikel 20 hänvisar till i medlemsstaterna 

gällande behörighetsgrundande bestämmelser, vilket för svenskt vidkommande i 

aktuella fall är artikel 11 i 1996 års Haagkonvention. För vidtagande av 

nödvändiga skyddsåtgärder med stöd av artikeln krävs att det är fråga om 

brådskande fall. Vid tolkningen av en internationell konvention ska de 

fördragsslutande staterna som utgångspunkt använda den i konventionen avsedda 

begreppsbildningen.190 Som ovan angetts återfinns emellertid ingen definition av 

”brådskande fall” i 1996 års Haagkonvention, utan det har uttryckts vara upp till 
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myndigheterna i respektive stat att bedöma om en situation är brådskande. Som 

exempel har i ”the Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection 

Convention” angetts att det kan föreligga ett brådskande fall då ett barn sannolikt 

riskerar lida oåterkallelig skada om åtgärder inväntas, för att vidtas med stöd av 

de generella behörighetsreglerna i artiklarna 5-10 i konventionen. Rapporten är 

emellertid inte bindande,191 och exemplet har endast en vägledande funktion vid 

de fördragsslutna staternas enskilda tolkningar.  

I jämförelse med den tolkning som görs av EU-domstolen avseende begreppet 

i artikel 20 Bryssel IIa-förordningen, ska EU-medlemsstaterna förhålla sig till 

den tolkning som gjorts i ”A-målet” och ”Detiček-målet”. Vid tillämpningen av 

artikel 11 i 1996 års Haagkonvention åligger det istället de fördragsslutna 

staterna att själva tolka vad som anses vara en brådskande situation, vilket enligt 

slutsatserna i lagrådsremissen inte är den situation som föreligger vid beslut om 

fortsatt omhändertagande. Bedöms dylika situationer inte vara brådskande kan 

artikel 11 i 1996 års Haagkonvention inte längre tillämpas. Det innebär att 

svenska myndigheter skulle sakna en i svensk rätt behörighetsgrundande regel för 

att kunna besluta om fortsatt omhändertagande av barn, som följd av den 

tolkning som förespråkas i lagrådsremissen. Istället skulle svenska myndigheter 

enbart vara behöriga att besluta om den initiala åtgärden om omedelbart 

omhändertagande av barn som saknar hemvist i Sverige, då barnets situation i 

sådana situationer uttrycks vara brådskande i lagrådsremissen. 
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6 Avslutande reflektioner 
Barn som far illa i sina föräldrars vård är i behov av adekvat stöd och hjälp från 

sociala myndigheter. Socialtjänsten ska fungera som det svenska samhällets 

yttersta skyddsnät och det faller inom kommunernas ansvarsområde att erbjuda 

alla barn som vistas i respektive kommun det stöd och skydd som barnet 

behöver. Vårdinsatser enligt LVU ska vidtas som en yttersta åtgärd när det 

föreligger en påtaglig risk för ett barnets hälsa eller utveckling skadas på grund 

av förhållanden i det egna hemmet. En brådskande situation kan föranleda att ett 

barn behöver omhändertas omedelbart, vilket utgör en god skyddsventil för att 

barn inte ska komma till skada. En sådan skyddsventil ska kunna hjälpa samtliga 

barn som vistas i Sverige, med hänsyn till det särskilda skyddsintresse barn 

besitter samt den utsatta situation de befinner sig i. De inledande exemplen till 

denna uppsats visar två tydliga exempel på hur angeläget vårdbehovet kan vara 

för barn som befinner sig i Sverige men som har hemvist i en annan  

EU-medlemsstat. Att dessa barn inte skulle fångas upp av det skyddsnät 

socialtjänsten erbjuder för barn i Sverige finner jag synnerligen olyckligt. 

Ordalydelsen i 6 § LVU har i förarbeten och domstolsavgöranden från 

underinstanser identifierats ge upphov till de tillämpningssvårigheter som 

föreligger gällande omedelbara omhändertaganden av barn som saknar hemvist i 

Sverige. Införandet av ett nytt stycke i 6 § LVU förtydligar svenska 

myndigheters möjlighet att omedelbart omhänderta barn som saknar hemvist i 

Sverige, i enlighet med artikel 20 Bryssel IIa-förordningen. Detta är enligt min 

mening även av betydelse för att säkerställa EU-rättens genomslag i Sverige. Den 

föreslagna lagändringen vad gäller omedelbara omhändertaganden är enligt min 

mening således tillfredsställande. 

Vid framtagandet av en lagändring har regeringen i uppgift att beakta den 

internationella privat- och processrätt som Sverige är bundet av. I annat fall kan 

lagändringen komma att få allvarliga konsekvenser för enskilda, genom att dessa 

riskerar att falla i ett slags juridiskt tomrum. Kombinationen av materiell rätt och 

internationell privat- och processrätt är emellertid inte alltid enkel, vilket jag 
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finner ha påvisats i lagrådsremissen. Den föreslagna nya bestämmelsen om 

fortsatt omhändertagande utgör enligt min mening inte en tillfredsställande 

lagändring. Som följd av den tolkning som förespråkas av begreppet 

”omedelbart” i lagrådsremissen kommer svenska myndigheter sakna sådan 

behörighet som krävs genom artikel 11 i 1996 års Haagkonvention, och som 

enligt förslaget i lagrådsremissen tros föreligga i fråga om fortsatt 

omhändertagande. 

I det fall att den föreslagna bestämmelsen om fortsatt omhändertagande ändå 

skulle komma att tillämpas, kan den medföra märkbara konsekvenser för barnen i 

de aktuella fallen. Genom att den analys som gjorts i lagrådsremissen i flera 

hänseenden brister enligt min mening, har viktiga konsekvenser för barnen 

hamnat i skymundan. Lagrådsremissen analyserar inte på ett noggrant och 

tillfredsställande sätt konsekvenserna av att svenska myndigheter kan bli 

behöriga att fatta beslut i frågor om de omhändertagna barnen i den mening som 

avses i Bryssel IIa-förordningen, ifall barnets vård i Sverige blir långvarig. 

Lagstiftaren har brustit i att bli införstådd med vilka effekter som den föreslagna 

lagändringen kan få för barnet och dess föräldrar. 

Postskriptum 
Efter att detta uppsatsarbete skrivits färdigt meddelades det att Lagrådet 

färdiggranskat lagrådsremissen och en slutlig version av en propositionstext 

tagits fram av det ansvariga departementet, Socialdepartementet. Vid ett 

regeringssammanträde den 11 april 2019 beslutade regeringen om  

propositionen (prop. 2018/19:102) Omedelbart omhändertagande av barn i vissa 

internationella situationer. Regeringen har överlämnat propositionen till 

riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019. 

De framlagda förslagen och analysen i propositionen stämmer till stor del 

överens med de förslag och den analys som presenterades i lagrådsremissen, 

varför mina ovan uttryckta åsikter i dessa delar vidhålls. Som inledningsvis 

uttrycktes faller det rättsförhållande som denna uppsats behandlat inom ramen för 

internationell privat- och processrätt, vars effekter regeringen måste ha förhållit 
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sig till vid framtagandet av en proposition om ändringar av LVU i nu aktuellt 

hänseende. Vissa ändringar i propositionen bör av den anledningen särskilt 

uppmärksammas, varför dessa kortfattat ska redogöras för i det följande. 

Regeringen har valt att följa Lagrådets förslag om att samla förtydligandet om 

svenska myndigheters befogenhet att omedelbart omhänderta barn som saknar 

hemvist i Sverige i en egen reglering, en ny 6 a §.192 För att åtgärda den 

tillämpningsproblematik som råder i nuvarande 6 § LVU föreslås det i 

propositionen att det för tillämpningen av 6 a § krävs att det ”är sannolikt att 

[barnet] tillfälligt behöver vård som avses i denna lag”. Regeringen är av 

meningen att uttrycket ”tillfällig vård” markerar att det är fråga om en 

interimistisk åtgärd.193 Vidare framhålls att uttrycket ”vård som avses i denna 

lag” understryker att vårdbehovet ska vara detsamma i gränsöverskridande 

situationer som i nationella situationer.194 Som ovan uttryckts välkomnar jag ett 

förtydligande av svenska myndigheters befogenhet genom öppningen i  

artikel 20 Bryssel IIa-förordningen och artikel 11 i 1996 års Haagkonvention. 

I propositionen föreslås även att ett fjärde stycke införs i 6 a §, vari det ska 

upplysas om att samtliga nya bestämmelser om omedelbart omhändertagande av 

barn i här avsedda situationer ska ansluta sig till Bryssel IIa-förordningen och 

1996 års Haagkonvention. Lagrådet anför att detta tjänar till att bestämmelsen 

ska förstås och tillämpas på ett korrekt sätt, och uppmärksamma läsaren om att 

regleringarna i de två instrumenten ska tillämpas vid sidan av LVU. Regeringen 

ansluter sig här till Lagrådets förslag.195 

Vidare framhålls i propositionen att fortsatta omhändertaganden istället ska 

benämnas ”fortsatt omhändertagande för tillfällig vård” så att det tydligt framgår 

att åtgärden har sin grund i att barnet är i fortsatt behov av tillfällig vård.196 En 

förlängning av omhändertaganden föreslås fortfarande vara möjlig i högst ett år i 

följd. Lagrådet uttrycker att det dock framstår som ”opåkallat trubbigt” att regeln 

                                                
 
192 Prop. 2018/19:102, s. 26; Se s. 7 för författningsförslag. 
193 Prop. 2018/19:102, s. 24. 
194 Prop. 2018/19:102, s. 23. 
195 Prop. 2018/19:102, s. 27 f. 
196 Prop. 2018/19:102, s. 32 f.; Se s. 8 f. för författningsförslag. 
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föreskriver att ett omhändertagande under alla förhållanden ska upphöra efter ett 

år. Lagrådet understryker att det är tänkbart att situationer uppstår där ett år har 

passerat men där vårdbehovet fortfarande är starkt och barnet exempelvis riskerar 

att skadas om omhändertagandet plötsligt upphör. Av den anledningen bör 

bestämmelsen förses med en ”ventil” som möjliggör att omhändertagandet kan 

fortsätta efter att ettårsgränsen passerat, om så bedöms vara bäst för barnet.197 

Regeringen ansluter sig till Lagrådets förslag och uttrycker att ett medgivande av 

en sådan förlängning ska få lämnas för högst två månader åt gången.198 Det 

framhålls inte att det bör finnas en bortre tidsgräns för dessa omhändertaganden.  

I detta avseende vidhåller jag mina ovan uttryckta åsikter om konsekvenserna 

av att barnet kvarblir i Sverige under en längre tid, och önskar understryka att 

den nu föreslagna lagändringen skulle innebära att barnet kan kvarbli i Sverige 

under en ännu längre tid. Både Lagrådet och regeringen betonar att barnet i vissa 

fall kan anses ha förvärvat hemvist i Sverige om omhändertagandet pågår under 

en lång tid. Därefter nämns att detta får till följd att socialnämnden blir behörig 

att ansöka om beredande av vård.199 Likt som i lagrådsremissen beaktas här inte 

eventuella konsekvenser av att barnets hemvist övergår till Sverige. 

Vad avser den nya benämningen ”fortsatt omhändertagande för tillfällig vård” 

framhålls det även i propositionen att benämningen ”omedelbart” utelämnats då 

den bör vara förbehållen brådskande åtgärder, vilket uttrycks ”inte är fallet i de 

nu aktuella situationerna”.200 Härvid ska erinras om att vid tillämpningen av den 

behörighetsgrundande artikel 11 i 1996 års Haagkonvention åligger det de 

fördragsslutna staterna att själva tolka vad som anses vara en brådskande 

situation. Bedöms dylika situationer inte vara brådskande kan artikeln inte längre 

tillämpas. Jag vidhåller att detta medför att svenska myndigheter skulle sakna en 

i svensk rätt behörighetsgrundande regel för att kunna besluta om ett fortsatt 

omhändertagande för tillfällig vård av barn som saknar hemvist i Sverige. 

                                                
 
197 Prop. 2018/19:102, s. 36. 
198 Prop. 2018/19:102, s. 53. 
199 Prop. 2018/19:102, s. 36 f. 
200 Prop. 2018/19:102, s. 35. 
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