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RF    Regeringsform (1974:152) 

Rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna 
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1 Inledning 

1.1 Inledande utgångspunkter 

Utländska tiggare är idag ett vanligt inslag på svenska gator och torg. Dessa personer, 

som ofta är romer från Rumänien, vistas i Sverige under fattigdom och misär. 

Situationen väcker starka känslor i den allmänna debatten och många ställer sig frågan 

varför staten inte gör något åt problemet. Opinionen gällande hur tiggeriet ska hanteras 

är emellertid delad. Vissa anser att staten borde hjälpa dessa utsatta människor,
1
 som 

oftast är medborgare i den Europeiska unionen (EU), härefter EU-medborgare eller 

unionsmedborgare, och andra menar att staten genom avhysningar borde städa upp gator 

och torg, kriminalisera tiggeri och utvisa de som tigger.
2
 

Det är svårt att veta hur många EU-medborgare som tigger i Sverige eftersom de inte 

registreras vid inresan samt då gruppen är rörlig och flyttar inom landet. Det har gjorts 

försök att fastställa antalet hemlösa EU-medborgare, dessvärre utan större framgång. 

Kartläggningarna visar att antalet uppskattas till mellan 370 och 2 000.
3
 Jämförelsevis 

uppskattar Stockholms stad att det i kommunen finns mellan 600 och 1 000 hemlösa 

EU-medborgare.
4
 Oaktat de olika uppskattningarna synes kommuner, myndigheter och 

organisationer vara eniga i att antalet tiggande EU-medborgare har ökat och att det finns 

skäl att befara att gruppen är större än vad som kunnat visas.
5
 

Frågan om hur det offentliga ska förhålla sig till situationen är inte enkel då 

utlänningarna som tigger ofta inte omfattas av de socialrättsliga lagar och regler som 

annars gäller i samhället. Oklarheten har gjort att hanteringen skiljer sig åt mellan de 

svenska kommunerna. Vissa kommuner erbjuder förhållandevis mycket stöd och hjälp 

medan andra låter tiggarna klara sig själva. Det finns därför ett stort behov av 

klargöranden. Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för arbetet med utsatta 

EU-medborgare som ska redovisa sitt arbete den 1 februari 2016.
6
 Min förhoppning är 

att detta examensarbete ska hjälpa till att belysa frågan om det offentligas skyldigheter 

gentemot socialt utsatta icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare. 
                                                           
1
 Jfr Calmfors, Klerfors, Markovits, Strömberg och Walden. 

2
 Jfr motion 2014/15:292 samt Ahlgren, Dragic, Ekeroth & Danielsson, Holmerson & Krantz, Modigh & 

Slottner, Tobé & Ask och Tottmar. 
3
 Socialstyrelsen s 23 och Sveriges Kommuner och Landstings enkätsvar s 2. 

4
 Tottmar, König Jerlmyr: Löfven duckar i tiggarfrågan. 

5
 Dir. 2015:9 s 2, Malmö stad s 7, Socialstyrelsen s 16 och Stockholms stad s 2. 

6
 Dir. 2015:9. 
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Utgångspunkt för uppsatsen är att det tiggeri som EU-medborgare ägnar sig åt i Sverige 

är ett resultat av fattigdom och social utsatthet. Då många, men absolut inte alla, av de 

som tigger är romer
7
 finns det ytterligare en orsakande faktor i den strukturella 

diskriminering och antiziganism som romer utsätts för. Romer, som utgör Europas 

största minoritetsgrupp med cirka tio–tolv miljoner individer, drabbas dagligen av 

fördomar, intolerans, diskriminering och social exkludering
8
 vilket har resulterat i att 

romerna återfinns inom Europas lägsta samhällsskikt avseende såväl fattigdom som 

social status. Romerna är vidare den folkgrupp i Europa som, både historiskt och i nutid, 

är mest utsatt för förföljelse och rasism i alla dess former.
9
 Sverige är inget undantag 

utan även här förekommer antiziganism, etniskt riktat våld samt utbredd diskriminering 

vilket inte minst påverkar de människor som tigger i Sverige.
10

 

I den allmänna debatten avseende tiggeri framförs ofta att det bakom tiggeriet finns 

organiserad brottslighet och människohandel.
11

 Detta är inte en rättvisande bild av 

verkligheten. Viss organisation bland tiggarna förekommer men det rör sig allt som 

oftast om samarbete snarare än att det finns en kriminell liga som lägger beslag på de 

pengar som intjänats.
12

 Det går inte att göra någon generell koppling mellan tiggeri och 

människohandel.
13 

I den mån tvång och brottsliga inslag förekommer är det givetvis 

djupt problematiskt och olyckligt men det rör sig om ett så pass fåtal misstänkta, inte 

konstaterade, fall
14

 att det inte ska tillåtas påverka diskussionen om icke-ekonomiskt 

aktiva EU-medborgares sociala rättigheter. Utgångspunkt för denna uppsats är därför att 

de EU-medborgare som befinner sig i Sverige för att tigga gör det frivilligt och på grund 

av att de inte anser sig ha några andra möjligheter till försörjning.
15

 

 

1.2 Terminologi 

EU-medborgare som försörjer sig genom att tigga i svenska städer och deras 

medföljande barn, som vanligtvis inte ägnar sig åt tiggeri, lever i stor utsträckning i akut 

                                                           
7
 Malmö stad s 7 och Socialstyrelsen s 24. 

8
 Hammarberg s 31och KOM(2011) 173 slutlig s 2. 

9
 SOU 2010:55 s 123 och s 165 och Världsbanken s 7. 

10
 Dir. 2014:47 s 4. 

11
 Se bland annat Sverigedemokraterna och Thurfjell. 

12
 Klerfors, Så kan vi bryta romernas tiggeri och utanförskap, Markovits och Thurfjell. 

13
 Länsstyrelsen s 9. 

14
 Länsstyrelsen s 9 och s 37. 

15
 Arbman, Klerfors, Malmö stad s 5 f och Socialstyrelsen s 32. 
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hemlöshet.
16

 Med akut hemlöshet avses enligt Socialstyrelsens definition en person som 

är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller skyddat boende eller en person 

som sover utomhus eller i offentliga utrymmen.
17

 

I debatten om tiggeriet i Sverige används ofta begreppet EU-migranter för att beskriva 

den berörda gruppen människor. Jag har emellertid valt att inte använda mig av termen 

eftersom det inte rör sig om traditionell migration.
18

 Människorna som idag befinner sig 

i Sverige gör det visserligen med anledning av att de utnyttjat sin rätt till fri rörlighet 

men många har inte för avsikt att stanna utan vistas här tillfälligt för att tjäna ihop medel 

för sin och sin familjs försörjning i hemlandet.
19

 

Även om de flesta i gruppen skulle föredra att arbeta har de inte en realistisk möjlighet 

att erhålla en anställning i Sverige.
20

 Med anledning av det nu nämnda anses inte dessa 

personer vara arbetssökande i den meningen att de omfattas av EU:s arbetstagarbegrepp 

vilket gör att de kategoriseras som icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare.
21

 Då 

fattigdom, diskriminering och socialt utanförskap är del av många i gruppens vardag 

lever tiggarna i svår social utsatthet i Sverige, sina hemländer och övriga EU-länder. Jag 

kommer därför använda begreppet utsatta EU-medborgare för att närmare specificera 

den grupp av icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare som berörs i uppsatsen.
22

 

EU-medborgares rätt att besöka och bosätta sig i andra medlemsstater kallas för uppe-

hållsrätt. Uppehållsrätten regleras i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG 

av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt 

röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet). I 

artikel 6 stadgas om uppehållsrätt i högst tre månader och i artikel 7 om uppehållsrätt 

för längre tid än tre månader. I 3 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) (UtlL) avses 

emellertid med uppehållsrätt en rätt att vistas i Sverige för längre tid än tre månader. För 

att undvika förvirring kommer jag därför använda termen uppehållsrätt när jag avser 

rätten att vistas i Sverige för längre tid än tre månader och termen vistelserätt när jag 

avser rätten att vistas i Sverige i högst tre månader. 

                                                           
16

 Socialstyrelsen s 16 och 32. 
17

 Socialstyrelsen s 51. 
18

 Jfr Ramel och Szoppe. 
19

 Socialstyrelsen s 32 och Malmö stad s 5 f. 
20

 Arbman, Hökerberg, Klerfors, Malmö stad s 17 och Socialstyrelsen s 32. 
21

 Mål C-292/89 Antonissen, jfr Socialstyrelsen, Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-

området, s 18, se även kapitel 3.3.2. 
22

 Jfr språkbruket i dir. 2015:19. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka sociala rättigheter som icke-

ekonomiskt aktiva EU-medborgare som försörjer sig genom att tigga i Sverige har. Med 

sociala rättigheter avses rättigheter kopplade till människans värdighet och hennes rätt 

att leva ett värdigt liv.
23

 Enskildas rättigheter åtföljs emellertid inte alltid av mot-

svarande skyldigheter för det offentliga och vice versa vilket kommer uppmärksammas i 

uppsatsen. Trots att examensarbetet kommer att ha ett genomgående rättighetsfokus 

kommer jag även utreda vilka skyldigheter svenska myndigheter har gentemot mål-

gruppen. 

Även om generella diskussioner kommer föras kommer uppsatsen fokusera på vad jag 

bedömer som de mest grundläggande behoven för att kunna leva ett värdigt liv. Dessa 

basbehov motsvaras av sociala rättigheter i form av rätt till hälso- och sjukvård,
24

 

bostad, skolgång samt ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Med hälso- och 

sjukvård avser jag själva vården och inte de kontantförmåner som kan höra samman 

med vårdförmåner. Specifika ersättningsformer som exempelvis sjuk- och handikapp-

ersättning kommer således lämnas därhän. 

I uppsatsen kommer jag även diskutera utsatta EU-medborgares rätt att vistas i Sverige 

samt hur vistelse- och uppehållsrätt kan påverkas av att det offentliga tillerkänner dem 

sociala rättigheter. Diskussionen är högaktuell med tanke på att det blåser EU-skeptiska 

nationalistiska vindar i Europa. Det allt hårdare politiska klimatet gör att medlems-

staternas oro för vad som brukar kallas för social turism eller välfärdsturism har ökat, 

vilket speglas i rättsutvecklingen på området.
25

 

Rätten till fri rörlighet och sociala rättigheter har ett komplext förhållande till varandra 

vilket ger upphov till en rad frågor. Kan ett nyttjande av sociala trygghetsförmåner 

anses medföra tillräckliga tillgångar som ger uppehållsrätt? Eller förutsätter ett 

nyttjande av sådana förmåner vistelse- eller uppehållsrätt? Dessa frågor är högst 

relevanta då en person kan avvisas om begagnandet av sociala förmåner medför att 

denne utgör en orimlig belastning för det sociala biståndssystemet. Problematiken synes 

rymma en inneboende paradox då rätten till socialt bistånd troligen beror på uppehålls-

                                                           
23

 Lind s 23 f. 
24

 Någon formell rätt till sjukvård finns emellertid inte i Sverige, däremot har det offentliga en rad 

skyldigheter. Se avsnitt 2.3 och 6.3 samt prop. 1981/82:97 s 54. 
25

 Paju  s 215, Thym s 20 f och Verschueren s 363 f. 
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rätten samtidigt som uppehållsrätt synes vara utesluten om personen gör anspråk på att 

erhålla socialt bistånd. Trots EU-domstolens senaste praxis på området är det oklart hur 

den nu nämnda problematiken ska hanteras varför det finns ett behov av att i denna 

uppsats undersöka frågan närmare. 

Sammanfattningsvis avser jag att besvara följande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig utsatta EU-medborgares sociala rättigheter till vederbörandes 

vistelse- och uppehållsrätt? 

 Har utsatta EU-medborgare rätt till hälso- och sjukvård, bostad, skolgång och 

försörjningsstöd i Sverige? 

 

1.4 Avgränsningar 

EU-medborgares fria rörlighet kan begränsas med hänsyn till allmän ordning, säkerhet 

och hälsa. Det kanske tydligaste exemplet på när utsatta EU-medborgare har utvisats på 

denna grund är när Frankrike år 2010 genomförde hundratals utvisningar särskilt 

inriktade på romer vilket föranledde stark kritik mot landet.
26

 Denna problematik 

kommer emellertid inte beröras i detta examensarbete eftersom uppsatsen endast syftar 

till att beröra de aspekter av uppehållsrätten som relaterar till sociala rättigheter. 

Det hade kunnat lämpa sig att i denna uppsats föra diskussioner om utsatta EU-

medborgares rätt att arbeta i Sverige. Jag kommer emellertid inte beröra rätten till arbete 

eftersom jag bedömer att de främsta hindren mot utsatta EU-medborgares tillträde till 

den svenska arbetsmarknaden är av arbetsmarknadspolitisk snarare än juridisk karaktär. 

Det ska särskilt framhållas att jag inte gör anspråk på att försöka lösa den bakom-

liggande orsaken till tiggeriet, det vill säga fattigdom och diskriminering, eftersom det 

rör en ämnesfråga som ligger utanför min kompetens. Framställningen avser inte heller 

att behandla frågan om vem eller vilka som bär det yttersta internationella ansvaret för 

utsatta EU-medborgare. Hur ansvaret ska fördelas mellan EU, de länder dit EU-

medborgarna åker för att tigga och dessas ursprungsländer är en fråga som är alltför 

omfattande för att falla inom ramen för denna uppsats. 

                                                           
26

 Chido s 234 och Europaparlamentets resolution av den 9 september 2010. 
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1.5 Metod och disposition 

Då rättsläget på uppsatsens område i många fall är oklart kommer examensarbetets 

tyngd läggas vid frågorna om vad som är gällande rätt samt hur rätten ska tillämpas i 

förhållande till utsatta EU-medborgare. För en sådan framställning lämpar sig särskilt 

den rättsdogmatiska metoden varför denna ska användas.
27

 Såväl internationell, EU-

rättslig och nationell reglering, förarbeten och rättsfall ska granskas i syfte att utreda 

vilka rättigheter tiggande EU-medborgare har samt vilka skyldigheter det offentliga har 

gentemot dem. Med anledning av att uppsatsens syfte och frågeställningar starkt 

påverkas av EU-rätten kommer praxis från Europeiska unionens domstol (EU-

domstolen) ges särskild vikt. 

Trots att rättsdogmatiken kretsar runt rättskällorna är det fullt möjligt att vidga 

perspektivet för att finna ideala lösningar på rättsliga problem.
28

 Vidare ger metoden 

utrymme för en relativt fri argumentation där vissa värderingar kan ingå.
29

 Utöver de 

tolknings- och tillämpningsproblem som behandlas i uppsatsen kommer jag därför även 

granska gällande rätt och föra resonemang om hur reglering och tillämpning borde vara. 

Uppsatsen inleds med ett introducerande avsnitt om det sociala välfärdssystemets 

utformning vilket följs av ett avsnitt gällande utsatta unionsmedborgares rätt att vistas i 

Sverige. På så sätt utvecklas en grundläggande förståelse för ämnet som ligger till grund 

för den kommande analysen. I syfte att ytterligare precisera de rättsliga ramarna för 

analysen kommer jag därefter redogöra för de sociala rättigheter som garanteras genom 

internationell och EU-rättslig reglering. Störst fokus läggs vid EU-rätten eftersom den 

på ett tydligare sätt än de folkrättsliga instrumenten inverkar på svensk rätt. Kärnan i 

examensarbetet utgörs av kapitel fem och sex. I kapitel fem, som svarar mot uppsatsens 

första frågeställning, diskuteras relationen mellan icke-ekonomiskt aktiva unions-

medborgares sociala rättigheter och deras rätt till fri rörlighet. Kapitel sex är ett 

tillämpningskapitel som i enlighet med den andra frågeställningen behandlar 

problematiken kring några specifika sociala rättigheter för utsatta EU-medborgare i 

Sverige. Avslutningsvis kommer jag sammanfatta den diskussion och analys som lyfts 

fram i uppsatsen samt reflektera över framtiden för utsatta EU-medborgares sociala 

rättigheter. 

                                                           
27

 Jfr Jareborg s 4 och s 8. 
28

 Jareborg s 4. 
29

 Sandgren s 651 f. 
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2 Det svenska välfärdssystemets delar 

2.1 Inledning 

En av grundbultarna i den svenska välfärdsstaten är att enskilda garanteras välfärd 

genom ett väl utbyggt socialt trygghetssystem som innefattar sociala förmåner 

bestående av både socialförsäkring och socialt bistånd, även kallat socialhjälp.
30

 Sverige 

har, likt de flesta andra av EU:s medlemsstater, inte definierat begreppen social trygghet 

(social security), social förmån (social benefit), socialförsäkring (social insurance) och 

socialt bistånd (social assistance) vilket är problematiskt avseende icke-svenska EU-

medborgares sociala rättigheter och uppehållsrätt. Hur och när den EU-rättsliga 

regleringen ska tillämpas beror nämligen på om en viss förmån klassificeras som social-

försäkring eller socialt bistånd enligt EU-rätten.
31

 Begreppsbildningen inom det svenska 

välfärdssystemet kan således inte isoleras från unionsrätten varför detta kapitel avslutas 

med ett avsnitt om hur förmåner klassificeras enligt EU-rätten. 

Rättsläget avseende unionsmedborgares rätt till sociala förmåner kompliceras ytterligare 

av att hälso- och sjukvård inte är en del av det svenska trygghetssystemet utan utgör en 

egen gren av välfärdssystemet. Svensk hälso- och sjukvård utförs till största del av 

landstingen och har en egen skattefinansiering genom landstingsskatten. Detta särskiljer 

sig från hur det ser ut i många andra EU-länder där hälso- och sjukvården organiseras i 

en statlig tillsynsdel och en socialförsäkring. Det nu nämnda gör att hälso- och sjukvård 

EU-rättsligt sett hör till socialförsäkringen.
32

 

 

2.2 Det sociala trygghetssystemet 

2.2.1 Socialförsäkring 

Den svenska socialförsäkringen omfattar idag ett stort antal olika hjälpformer som finns 

samlade i socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) vilken i princip är heltäckande på 

socialförsäkringsområdet.
33

 Vid införandet av SFB definierades inte begreppet social-

                                                           
30

 Ryberg-Welander s 23. 
31

 Ryberg-Welander s 41 ff. 
32

 Paju, Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt, s 59 f. 
33

 Prop. 2008/09:200 s 345. 
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försäkring utan regeringen konstaterade att definitionen i den nu upphävda social-

försäkringslagen (1999:799) alltjämt skulle gälla.
34 

Det nämnda innebär att det av 

1 kap 1 § SFB framgår att socialförsäkringen utgörs av balkens bestämmelser om social 

trygghet genom sociala försäkringar samt andra ersättnings- och bidragssystem. Om 

stadgandet utgör en definition kan emellertid diskuteras eftersom det enbart hänvisar till 

de förmåner som anges i SFB.  

Av förarbetena till SFB framgår att begreppet social trygghet är ett vidare begrepp än 

socialförsäkring.
35

 Med hänsyn till att EU:s förordningar och direktiv inte definierar 

begreppen social trygghet, socialförsäkring och socialhjälp och då det inte heller 

förekommer några enhetliga internationellt vedertagna definitioner av begreppen 

menade regeringen att varje medlemsstat i princip kan bestämma vad som nationellt ska 

betecknas som socialförsäkring. Regeringen ansåg att det vid gränsdragningen för 

socialförsäkringsområdet i första hand ska tas materiella och inte formella hänsyn. Med 

ett praktiskt förhållningssätt ansågs det möjligt att uppnå en ändamålsenlig avgränsning 

av socialförsäkringen i förhållande till andra delar av det sociala trygghetssystemet.
36

 

Men anledning av det anförda innefattar socialförsäkringen förmåner som enligt 

2 kap 11 § SFB utgörs av dagersättningar, pensioner, livräntor, kostnadsersättningar, 

bidrag samt andra utbetalningar eller åtgärder som den enskilde är försäkrad för enligt 

4–7 kap. Som närmare exempel kan nämnas förmåner som ingår i föräldraförsäkringar, 

sjukförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar. Socialförsäkringsförmånerna ingår i det 

obligatoriska trygghetssystemet som administreras av staten
37

 och ges till den enskilde 

utan alltför stora inslag av individuell behovsprövning.
38

 

 

2.2.2 Socialt bistånd 

Med socialt bistånd avses främst förmåner enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 

Kännetecknande för regler om socialt bistånd är att bistånd lämnas efter en individuell 

                                                           
34

 Prop. 2008/09:200 s 355. 
35

 Prop. 2008/09:200 s 353. 
36

 Prop. 2008/09:200 s 353 f. 
37

 Prop. 2008/09:200 s 354. 
38

 Ryberg-Welander s 41. 
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prövning för att täcka den enskildes grundläggande behov. Med andra ord syftar socialt 

bistånd till att upprätthålla en minimistandard för den enskilde.
39

  

Socialt bistånd tillhandahålls främst av socialtjänsten vilket enligt 2 kap 1 § SoL innebär 

att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 

hjälp de behöver. Vidare är socialtjänstens uppgifter subsidiära i förhållande till andra 

hjälpformer vilket innebär att den enskilde i första hand ska garanteras social trygghet 

genom socialförsäkringarna eller hälso- och sjukvården.
40

 

 

2.3 Hälso- och sjukvårdssystemet 

Hälso- och sjukvård är inte, som nämnts ovan, en del av svensk socialförsäkring utan de 

båda systemen existerar parallellt med varandra.
41

 Den grundläggande hälso- och 

sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) vars 1 § stadgar att 

det med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador samt att ta hand om avlidna och ordna sjuktransporter. 

Även om det inte uttryckligen framgår av lagtexten innefattar begreppet även åtgärder 

med anledning av bland annat kroppsfel, barnsbörd, abort och sterilisering.
42

 Något som 

emellertid inte omfattas av begreppet i HSL är tandvård vilket istället regleras i 

tandvårdslagen (1985:125). 

Hälso- och sjukvården ska enligt 2–2 a §§ HSL uppfylla kraven på en god vård och 

syfta till god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Trots HSL:s 

målsättning innehåller lagen inga bestämmelser av rättighetskaraktär för den enskilde. 

Det finns således ingen formell rätt för den enskilde till hälso- och sjukvård. Däremot 

medför HSL en rad skyldigheter för kommuner och landsting.
43
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 SOU 1993:115 s 133. 
40

 Strömberg & Lundell s 129. 
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42

 Prop. 1981/82:97 s 111. 
43

 Prop. 1981/82:97 s 54. 



 

16 
 

2.4 Klassificeringar inom EU-rätten 

Ett av de viktigaste EU-rättsliga instrumenten på området är Europaparlamentets och 

Rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 

(samordningsförordningen) som enligt artikel 3 är tillämplig på en rad sociala trygghets-

förmåner. Enligt ett uttryckligt stadgande i artikel 3(5) är förordningen inte tillämplig på 

socialt bistånd. Av detta följer att samordningsförordningens tillämpningsområde är 

begränsat till att avse socialförsäkringar.
44

 

Som nämnts ovan innehåller inte samordningsförordningen någon definition av vad som 

avses med socialt bistånd och socialförsäkring. EU-domstolen har emellertid genom sin 

praxis tolkat och definierat begreppen något närmare. I målet Hoeckx konstaterade 

domstolen att en förmåns klassificering enligt nationell rätt inte styr den EU-rättsliga 

bedömningen. Det som istället är avgörande för om en förmån utgör en socialförsäkring 

eller socialt bistånd är dess grundläggande kännetecken så som dess syfte och villkor för 

beviljande.
45

 

EU-domstolen har vidare vid flertalet tillfällen uttalat att en förmån anses vara en social 

trygghetsförmån i samordningsförordningens mening, det vill säga en socialförsäkring, i 

den mån som den beviljas förmånstagaren på grundval av en situation som definieras i 

lag utan att någon individuell och skönsmässig bedömning görs av dennes personliga 

behov. Det krävs även att förmånen hänför sig till något av de sakområden som 

uttryckligen anges i artikel 3.
46
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3 Utsatta EU-medborgares rätt att vistas i Sverige 

3.1 Rätten till fri rörlighet 

Ett av EU:s grundläggande mål är enligt artikel 3 fördraget om Europeiska unionen 

(FEU) att unionen ska vara ett område utan inre gränser där frihet, säkerhet och rättvisa 

samt fri rörlighet för personer garanteras. Vidare stadgas i artikel 26 fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) att det ska råda fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital på den inre marknaden. Den fria rörligheten för personer 

specificeras närmare i artikel 45, 49 och 56 FEUF som handlar om rätten att röra sig 

fritt i egenskap av arbetstagare, egenföretagare och genom att tillhandahålla tjänster. För 

att åtnjuta rättigheter enligt de sistnämnda artiklarna förutsätts således att en person är 

ekonomiskt aktiv.
47

 

Med EU:s utveckling har kopplingen mellan fri rörlighet och ekonomisk aktivitet blivit 

allt mindre.
48

 Efter införandet av ett unionsmedborgarskap stadgar artikel 20–21 FEUF 

att alla unionsmedborgare har rätt att fritt röra och uppehålla sig inom medlemsstaterna 

så länge inte annat föreskrivs i primär- eller sekundärrätten. EU-domstolen har i 

Baumbast konstaterat att den fria rörlighet som garanteras genom artikel 21 FEUF 

tydligt gäller även icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare.
49

 

Som ofta inom EU-rätten förutsätter dess tillämpning att situationen som är för handen 

har gränsöverskridande inslag. Rörlighetsdirektivet reglerar rätten till fri rörlighet för 

såväl ekonomiskt aktiva som icke-ekonomiskt aktiva och är enligt dess artikel 3 

tillämpligt på alla EU-medborgare som reser till eller uppehåller sig i ett annat 

medlemsland än det där de själva är medborgare. Direktivet är även tillämpligt på de 

familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till EU-medborgaren. Av detta 

följer att direktivet inte är tillämpligt på personer som inte har nyttjat sin fria rörlighet 

utan befinner sig i det land där de är medborgare.
50

 

EU-domstolen har emellertid i Zambrano och Dereci fastslagit att det ovan nämnda inte 

utgör hinder för att en familjemedlem till en unionsmedborgare som inte har nyttjat sin 

fria rörlighet ska kunna erhålla uppehållsrätt baserat på unionsrätten. Då ställningen som 
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 Barnard s 233, jfr mål C-281/06 Jundt p 32. 
48

 Barnard s 230 och s 436. 
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 Mål C-413/99 Baumbast. 
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unionsmedborgare enligt artikel 20 FEUF är avsedd att vara den grundläggande 

ställningen för medlemsstaternas medborgare hindrar unionsmedborgarskapet nationella 

åtgärder som medför att EU-medborgare berövas de faktiska möjligheterna att åtnjuta 

kärnan av de rättigheter som följer av medborgarskapet.
51

 

 

3.2 Rörlighetsdirektivets grunddrag 

EU-medborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i alla EU:s medlemsstater måste ses 

i ljuset av rörlighetsdirektivet. Enligt skälen till rörlighetsdirektivet syftar regleringen 

till att förenkla och stärka rätten till fri rörlighet för alla unionsmedborgare så länge som 

dessa inte blir en orimlig belastning för den mottagande medlemsstatens sociala 

biståndssystem. Rörlighetsdirektivet reglerar därför rätten att fritt röra sig mellan EU:s 

medlemsstater samt rätten att uppehålla sig i andra EU-länder över tid. Direktivet 

innehåller tre typer av uppehållsrätt som innefattar olika villkor och begränsningar.
52

 

I artikel 6 stadgas om uppehållsrätt i högst tre månader, det jag kallar vistelserätt, vilket 

innebär att unionsmedborgare har rätt att vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader 

utan några andra krav än att inneha ett giltigt identitetskort eller pass. Artikel 7 ger en 

uppehållsrätt för längre tid än tre månader till de personer som uppfyller villkoren däri. 

Även om också vistelserätten är villkorad av att vederbörande har tillräckliga 

ekonomiska tillgångar
53

 är det främst för uppehållsrätt enligt artikel 7 som rättsläget 

skiljer sig åt mellan ekonomiskt aktiva och icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare. 

Vistelse- och uppehållsrätt existerar så länge villkoren är uppfyllda och behöver således 

inte fastställas genom ett tillståndsförfarande.
54

 Den tredje typen av uppehållsrätt finns 

reglerad i artikel 16 som innebär att den som har uppehållit sig lagligt i en annan 

medlemsstat under en fortlöpande period av fem år ska ha permanent uppehållsrätt där. 

Utöver det generella förbudet mot diskriminering av unionsmedborgare i artikel 18 

FEUF innehåller artikel 24 rörlighetsdirektivet en rätt för personer med uppehålls- eller 

vistelserätt att behandlas lika som vistelselandets egna medborgare. Trots att uppehålls- 

och vistelserätt är beroende av att icke-ekonomiskt aktiva personer kan försörja sig 
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medför likabehandlingsprincipen enligt avgörandet i Grzelczyk att det föreligger en viss 

ekonomisk solidaritet mellan medlemsstaterna också vad det gäller socialt bistånd, 

särskilt om det endast är fråga om ett tillfälligt behov av bistånd.
55

  

För att skydda medlemsstaternas offentliga medel finns det emellertid enligt artikel 

24(2) rörlighetsdirektivet en möjlighet för medlemsstaterna att begränsa rätten till 

socialt bistånd under unionsmedborgares tre första månader i landet. Sverige har inte 

infört några sådana begränsningar vilket medför att rätten till likabehandling gäller fullt 

ut.
56

 Icke-ekonomiskt aktivas rätt till likabehandling avseende sociala förmåner har 

emellertid begränsats i och med EU-domstolens avgöranden i Brey och Dano,
57

 vilket 

kommer diskuteras i kapitel fem. 

 

3.3 Ekonomiskt aktiva EU-medborgare 

3.3.1 Förutsättningar för uppehållsrätt 

Det är som regel oproblematiskt för ekonomiskt aktiva unionsmedborgare och deras 

familjemedlemmar att erhålla vistelse- och uppehållsrätt i ett annat EU-land. Så länge 

dessa personer är anställda eller egenföretagare enligt artikel 7(1)(a) behåller de sin 

uppehållsrätt enligt artikel 14(2). Under vissa förutsättningar i artikel 7(3) kan en person 

även behålla sin status som arbetstagare eller egenföretagare om anställningen upphör. 

Enligt artikel 14(4) får en medlemsstat vidare aldrig utvisa anställda, egenföretagare och 

arbetssökande med verklig möjlighet till anställning. 

Trots mängden EU-rättslig lagstiftning på området definieras inte arbetstagarbegreppet 

varken i fördragen eller i sekundärlagstiftningen. EU-domstolen har däremot gjort desto 

fler uttalanden och har genomgående gjort en bred tolkning av begreppet arbetstagare.
58

 

Arbetstagarbegreppet kan inte tolkas restriktivt eftersom det fastställer tillämpnings-

området för en av EU:s grundläggande friheter.
59

 I målet Lawrie-BIum uttalade EU-

domstolen att begreppet arbetstagare ska definieras enligt de objektiva kriterier som 

kännetecknar ett anställningsförhållande och med beaktande av de berörda personernas 
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56

 Erhag s 84. 
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rättigheter och skyldigheter. Det viktigaste kännetecknet för ett anställningsförhållande 

ansågs vara att en person, under en viss tid, mot ersättning utför arbete av ekonomiskt 

värde åt någon annan under dennes ledning.
60

  

Vidare innefattar begreppet anställning ett krav på en effektiv och genuin ekonomisk 

aktivitet samt att det rör sig om ett verkligt och faktiskt arbete som inte utförs i så liten 

omfattning att det framstår som marginellt och sidoordnat.
61

 I Trojani uttalade EU-

domstolen att det vid denna bedömning särskilt ska kontrolleras om arbetsuppgifterna 

som utförs kan anses vara sådana som normalt sett tillhör arbetsmarknaden.
62

 Därtill 

saknar lönens storlek betydelse för arbetstagarbegreppet. Rör det sig om ett faktiskt och 

verkligt arbete omfattas personen av rätten till fri rörlighet för arbetstagare även om 

lönen skulle vara lägre än det belopp som bedöms som existensminimum.
63

 

Även om artikel 7(1) rörlighetsdirektivet inte explicit stadgar om uppehållsrätt för 

arbetssökande följer det av artikel 14(4)(b) jämte fast rättspraxis att även dessa omfattas 

av arbetstagarbegreppet. EU-domstolen fastställde i Antonissen att EU-rätten inte utgör 

hinder för att i nationell lag föreskriva att en medborgare från en annan medlemsstat 

som befinner sig i landet för att söka arbete kan tvingas lämna staten om personen efter 

sex månader inte har hittat någon anställning. Det nu sagda gäller endast förutsatt att 

den berörda personen inte bevisar att han eller hon fortfarande söker arbete och har en 

reell möjlighet att bli anställd.
64

 

 

3.3.2 Utsatta EU-medborgare och kravet på ekonomisk aktivitet 

Så som angetts i uppsatsens första kapitel är de flesta utsatta EU-medborgare i Sverige i 

hopp om en anställning. Målgruppens bristande språkkunskaper, knappa utbildning och 

arbetslivserfarenhet gör i kombination med situationen på den svenska arbetsmarknaden 

och allmänhetens attityder gentemot gruppen att det inte är rimligt att tro att majoriteten 

av dessa personer har en verklig möjlighet till anställning. Det sagda innebär att det inte 

går att bedöma dessa personer som arbetssökande i EU-rättslig mening. 
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Även om tiggeri genererar vissa inkomster kommer dessa inte från vad som i EU-

rättslig bemärkelse kan anses vara ett verkligt och faktiskt arbete där arbetsuppgifterna 

skulle kunna vara en del av den ordinarie arbetsmarknaden. Trots att det är vanligt att 

utsatta EU-medborgare organiserar sig och delar upp intjänade medel sinsemellan är det 

inte heller tal om att mot ersättning utföra arbete av ekonomiskt värde åt någon annan 

under dennes ledning. Det rör sig inte heller om sådan genuin ekonomisk aktivitet att 

personerna är att anse som egenföretagare. Det är således, även med beaktande av EU-

domstolens vidsträckta tolkning av begreppen, alltför långsökt att betrakta tiggarna som 

ekonomiskt aktiva EU-medborgare. 

 

3.4 Icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare 

3.4.1 Förutsättningar för uppehållsrätt 

Vid en första anblick verkar det som att icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare har en 

ovillkorad vistelserätt enligt artikel 6 rörlighetsdirektivet. Vistelserätten inskränks dock 

av artikel 14(1) som stadgar att vistelserätten består endast så länge en person inte blir 

en belastning för den mottagande statens sociala biståndssystem.  

I enlighet med vad som gäller för vistelserätt krävs det för uppehållsrätt enligt artikel 7 

rörlighetsdirektivet att icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare har tillräckliga tillgångar 

för att inte bli en orimlig belastning för det sociala biståndssystemet. Ytterligare ett krav 

för uppehållsrätt, som är fristående från kravet på tillräckliga tillgångar,
65

 är att 

personen omfattas av en heltäckande sjukförsäkring som gäller i den mottagande 

medlemsstaten. Med heltäckande sjukförsäkring avses per definition att den ska täcka 

alla sociala risker i värdstaten men det bör dock vara tillräckligt att försäkringen täcker 

allmänna risker vilket stöds av domen i Baumbast.
66

 För svensk rätts vidkommande blir 

emellertid kravet på sjukförsäkring något paradoxalt eftersom hälso- och sjukvård inte 

är en del av det svenska socialförsäkringssystemet utan ges till alla som är bosatta i 

landet. Konsekvensen blir att en del av kravet för att erhålla uppehållsrätt verkar 

uppfyllas när en person bosätter sig i Sverige.
67
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Uppehållsrätten består enligt artikel 14(2) så länge som villkoren enligt artikel 7 är 

uppfyllda. Det bör även nämnas att det följer av artikel 14(3), som är en kodifiering av 

rättspraxis,
68

 att utvisning inte får bli en automatisk konsekvens av att en person har 

anlitat det sociala biståndssystemet. 

 

3.4.2 Kravet på tillräckliga tillgångar 

Artikel 8(4) rörlighetsdirektivet förbjuder medlemsstaterna från att bestämma något fast 

belopp som de anser utgör tillräckliga tillgångar. Istället krävs att det görs en 

bedömning av den berörda personens personliga omständigheter. EU-medborgarens 

tillgångar ska anses vara tillräckliga om de överstiger minimipensionen eller den 

beloppsgräns som föranleder beviljande av socialt bistånd för att en person ska nå upp 

till existensminimum i den mottagande medlemsstaten.
69

 

För att uppehållsrätt ska vara utesluten på grund av bristande tillgångar krävs det att 

personen ifråga utgör en orimlig belastning för det sociala biståndssystemet. Att det ska 

röra sig om just en orimlig belastning framgår inte av den svenska språkversionen av 

direktivet men är alltjämt gällande.
70

 Vid bedömningen av om anlitandet av den 

mottagande statens sociala biståndssystem utgör en orimlig belastning för detsamma 

måste det göras en individuell bedömning. I en sådan bedömning ska faktorer relaterade 

till bidraget varaktighet, individens personliga omständigheter samt bidragets storlek 

beaktas. Det blir således aktuellt att bedöma bland annat huruvida det är fråga om 

tillfälliga svårigheter eller om personen kommer förbli en börda för det sociala bistånds-

systemet samt bosättningens längd och rent personliga förhållanden såsom ålder, 

familjesituation och hälsotillstånd.
71

 Vidare har EU-domstolen uttalat att en faktor som 

kan tyda på att en person saknar tillräckliga tillgångar för att inte bli en orimlig 

belastning för det sociala biståndssystemet är att vederbörande kommer ifråga för en 

förmån som syftar till att garantera denne ett existensminimum.
72

 

EU-domstolen har genom målen Zhu och Chen samt Kommissionen mot Belgien 

klarlagt att villkoret om tillräckliga tillgångar inte innefattar något krav på pengarnas 

                                                           
68

 Jfr mål C-184/99 Grzelczyk. 
69

 KOM(2009) 313 slutlig s 8.  
70

 KOM(2009) 313 slutlig s 8, prop. 2005/06:77 s 62 och skälen till rörlighetsdirektivet p 10 och p 16. 
71

 KOM(2009) 313 slutlig s 8 f och skälen till rörlighetsdirektivet p 16. 
72

 Mål C-140/12 Brey. 



 

23 
 

ursprung eftersom ett sådant krav är oproportionerligt i förhållandet till målet att skydda 

statens offentliga medel. Det krävs således inte att tillgångarna utgör den migrerade EU-

medborgarens egna medel utan det räcker att en familjemedlem eller tredje man 

tillhandahåller tillräckliga medel för den förstnämndas försörjning.
73

 

Det är viktigt att poängtera att endast utbetalningar av socialt bistånd är relevant för att 

avgöra om en person utgör en orimlig belastning för det sociala biståndssystemet.
74

 Att 

belasta den del av det sociala trygghetssystemet som utgörs av socialförsäkringen är 

således inte samma sak.
75

 Trots skillnaderna mellan förmåner som utgör socialt bistånd 

och socialförsäkringsförmåner har EU-domstolen i det nyligen avgjorda målet Dano 

uttalat att det inte strider mot EU-rätten att villkora nyttjande av såväl socialförsäkring 

som socialt bistånd med att vederbörande har uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet.
76

 

Rättsfallets betydelse för relationen mellan uppehållsrätt och sociala rättigheter kommer 

diskuteras utförligt i kapitel fem.  

 

3.4.3 Direktivets implementering i svensk rätt 

Rörlighetsdirektivets regler om uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt har placerats i 

3 a kap UtlL. Enligt 3 a kap 3 § krävs det för uppehållsrätt i Sverige att icke-ekonomiskt 

aktiva EU-medborgare, utöver en heltäckande sjukförsäkring, har tillräckliga 

tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. Formuleringen kan jämföras 

med den i 8 kap 9 § som stadgar att en EU-medborgare får avvisas under de tre första 

månaderna efter inresan om denne visar sig utgöra en orimlig belastning för bistånds-

systemet enligt SoL. Vidare föreskrivs det i 8 kap 10 § UtlL att EU-medborgare som har 

vistas i Sverige i mer än tre månader utan att ha uppehållsrätt får utvisas. 

Vid en läsning av 8 kap 9 § UtlL framgår det e contrario att unionsmedborgare har 

vistelserätt så länge de inte utgör en orimlig belastning för biståndssystemet enligt SoL. 

Lagstiftaren har således formulerat rörlighetsdirektivets krav på tillräckliga tillgångar 

olika beroende på om det rör sig om uppehålls- eller vistelserätt. Frågan är om någon 

materiell skillnad mellan ”tillräckliga tillgångar för sin försörjning” och ”orimlig 
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belastning för biståndssystemet enligt SoL” åsyftas. Det finns inget i förarbetena som 

tyder på att så är fallet utan tvärtom behandlas de två nämnda begreppen synonymt.
77

 

Med anledning av det nu nämnda samt genom en direktivkonform tolkning bör därför 

tillgångskraven i 3 a kap 3 § och 8 kap 9 § UtlL förstås likadant.
78

 

Att tillgångskravet formulerats som att en person inte får bli en orimlig belastning för 

biståndssystemet enligt SoL kan anses tyda på att det enbart är förmåner enligt SoL som 

omfattas av rörlighetsdirektivets begrepp socialt bistånd. Att tolka paragrafen enligt sin 

ordalydelse stöds av förarbetsuttalanden om att direktivets uttryck socialt bistånd 

motsvaras av vad som inordnas under SoL.
79

 En sådan slutsats är dock inte självklar 

eftersom att regeringen också har uttalat att det som bör vara avgörande för om socialt 

bistånd i direktivets mening erhålls är om en persons ekonomiska situation är sådan att 

denne gör anspråk på behovsprövat ekonomiskt bistånd. Därefter anförs i förarbetena att 

det även avseende äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag, och bostadstillägg för 

pensionärer, vilka är förmåner som inte regleras i SoL, görs sådana behovsbaserade 

bedömningar.
80

 Förarbetena är således oklara och motstridiga avseende vilka förmåner 

som inryms i det sociala biståndssystemet vilket är olyckligt eftersom det försvårar för 

myndigheterna att göra relevanta och korrekta avgränsningar.
81

 

Utan att närmare gå in på diskussionen om klassificering av bostadsbidrag, bostads-

tillägg och äldreförsörjningsstöd kan det konstateras att dessa förmåner idag regleras i 

SFB samt att förmånerna enligt de nu upphävda lagarna finns upptagna som särskilda 

icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner enligt artikel 70 och bilaga X samordnings-

förordningen. Det nu nämnda tyder på att förmånerna kanske främst utgör social-

försäkring men med drag av socialt bistånd. Att UtlL hänvisar till biståndssystemet 

enligt SoL bör därför anses utgöra ett förtydligande av att det svenska biståndssystemet 

utgörs av framförallt den reglering som finns i SoL.
82

 Då rörlighetsdirektivet enligt 

artikel 37 är ett minimidirektiv bör emellertid inte EU-rätten hindra att de svenska 

reglerna istället ska förstås som att vistelse- och uppehållsrätt inte är utesluten om en 

person belastar biståndssystemet förutsatt att det inte är bistånd enligt SoL som erhålls. 
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4 Sociala rättigheter i Europa och världen 

4.1 Internationell reglering 

4.1.1 Europarådet 

Det finns ett flertal internationella instrument som syftar till att garantera människors 

sociala rättigheter. Ett viktigt, men tämligen okänt
83

, sådant är den europeiska sociala 

stadgan som utarbetades inom Europarådet på 1950- och 1960-talet. Den europeiska 

sociala stadgan har sedan dess omarbetats och den senaste reviderade versionen utkom 

1996 vilken ratificerades av Sverige 1998.
84

 Stadgans syfte är att garantera sociala 

rättigheter, höja levnadsstandarden och öka den sociala välfärden.
85

 

Den reviderade europeiska sociala stadgan innehåller 31 principer och rättsgrundsatser 

som de fördragsslutande staterna med alla lämpliga medel ska sträva mot att uppnå. 

Flera av dessa berör arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor och arbetstagares sociala 

rättigheter. Av särskilt intresse för denna uppsats är att var och en har rätt att åtnjuta alla 

åtgärder som kan bidra till bästa möjliga hälsotillstånd (artikel 11), att var och en har 

rätt till medicinsk och social hjälp samt tillgång till sociala tjänster (artikel 13–14). Det 

är även betydelsefullt att var och en har rätt till en bostad samt skydd mot fattigdom och 

social utslagning (artikel 30–31). 

I samband med att Sverige ratificerade den reviderade stadgan påtalade regeringen att 

revideringen innebar ett viktigt steg för att stärka de ekonomiska och sociala 

rättigheterna i Europa. Även om regeringen ansåg att det internationella arbetet för att 

stärka ekonomiska och sociala rättigheter ska ges hög prioritet
86

 har stadgan fått liten 

inverkan på den svenska rättstillämpningen. Det synes inte finnas något svenskt rättsfall 

där domstolen avgör målet genom en hänvisning till den europeiska sociala stadgan.
87

 

Tvärtom har Högsta domstolen uttalat att stadgan inte gäller direkt för den inomstatliga 

rättstillämpningen.
88
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Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)
89

 har emellertid hänvisat till stadgan i ett mål som 

rörde frågan om bistånd enligt SoL till ett sovjetiskt par med permanent uppehålls-

tillstånd i Sverige. Efter att HFD konstaterat att det varit fel att neka paret bistånd på det 

sätt som skett uttalade domstolen att Sverige anslutit sig till europeiska sociala stadgan 

enligt vilken gäller en princip om likabehandling i fråga om socialhjälp.
90

 Hänvisningen 

till stadgan är dock oprecis och det har anförts att uttalandet inte hade någon reell 

betydelse för utgången i målet utan snarare var ett omnämnande i förbigående, ett så 

kallat obiter dictum.
91

 

 

4.1.2 Förenta nationerna 

Inom ramen för samarbetet inom Förenta nationerna (FN) finns en rad olika 

internationella konventioner som berör enskildas rättigheter. Av relevans för detta 

examensarbete är främst den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den 

internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(CESCR) och konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Utöver de inledande artiklarna om alla människors lika värde och lika rättigheter 

stadgas i artikel 22 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna att var och 

en, i egenskap av samhällsmedlemmar, har rätt till social trygghet samt ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter. Artikel 25 föreskriver vidare en rätt till en levnads-

standard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, vilket 

inkluderar mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster. 

De ovan nämnda rättigheterna utvecklas i CESCR och barnkonventionen. Samman-

fattningsvis kan nämnas att konventionerna medför rätt till social trygghet, däribland 

socialförsäkring, rätt till tillräcklig levnadsstandard, inklusive rätt till bostad, rätt att 

vara tryggad mot hunger samt rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa genom 

hälso- och sjukvård. Konventionerna ger även en rätt till utbildning vilken för barns del, 

åtminstone avseende grundskolan, ska vara kostnadsfri. Jag kommer i kapitel sex 

återkomma till hur dessa rättigheter förverkligas i den svenska kontexten. 
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4.2 EU-rättslig reglering 

4.2.1 En grundläggande översikt 

EU bygger enligt artikel 2 FEU på respekt för mänskliga rättigheter samt för 

människans värdighet, frihet och jämlikhet. Medlemsstaterna ska vidare kännetecknas 

av bland annat tolerans, rättvisa och solidaritet. Målsättningsstadgandet i artikel 3 FEU 

medför att EU även ska främja folkens välfärd, social rättvisa och socialt skydd samt 

bekämpa social utestängning. 

Vidare finns det en rad bestämmelser i FEUF som ger unionen vissa socialpolitiska 

befogenheter. Artikel 151 kan särskilt nämnas eftersom den stadgar att EU ska beakta 

de grundläggande sociala rättigheter som återfinns i Europarådets europeiska sociala 

stadga, förbättra levnadsvillkoren samt åstadkomma ett fullgott socialt skydd. Av 

artikel 153 FEUF följer att unionens uppgift är att understödja och komplettera 

medlemsstaternas arbete för social trygghet och socialt skydd för arbetstagare samt i 

kampen mot social utslagning. Samma artikel betonar emellertid att unionens 

kompetens inte påverkar medlemsstaternas rätt att råda över sina egna system för social 

trygghet. Artikel 156 FEUF ger vidare EU kompetens att främja samarbetet mellan 

medlemsstaterna och underlätta för dem att samordna sina åtgärder på det social-

politiska området. Av det nu nämnda följer att EU saknar befogenhet att harmonisera de 

sociala trygghetssystemen.
92

 

Ett viktigt EU-rättsligt instrument på socialrättens område är Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan). Rättighetsstadgan 

innehåller sociala rättigheter såsom rätt till utbildning (artikel 14), social trygghet och 

socialt stöd (artikel 34) samt hälso- och sjukvård (artikel 35) vilka jag får anledning att 

återkomma till nedan.
93
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4.2.2 Förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 

4.2.2.1 Syfte 

EU:s reglering på socialförsäkringsområdet har bestått av flera olika samordnings-

förordningar som har ersatt varandra allteftersom det uppstått behov av uppdatering.
94

 

Syftet med samordningsförordningen är att samordna medlemsstaternas social-

försäkringssystem utan att harmonisera dem. På så sätt förloras inte möjligheten att 

erhålla sociala trygghetsförmåner vid en flytt till en annan medlemsstat. Samtidigt 

undviks dubbelförsäkring vilket förhindrar en person från att erhålla ersättning från flera 

stater.
95

 

Rätten till likabehandling tillika förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet 

enligt artikel 18 FEUF utgör en av EU-rättens grundprinciper. Även samordnings-

förordningen innehåller en likabehandlingsprincip som har stor betydelse för 

förordningens syfte. Principen regleras i artikel 4 och innebär att personer som omfattas 

av samordningsförordningen har rätt att ta del av samma förmåner som statens egna 

medborgare. Med anledning av dess syfte är samordningsförordningen en lagvals-

förordning där artikel 11–16 fastställer vilket lands socialförsäkringssystem som en 

person ska omfattas av. Huvudregeln återfinns i artikel 11 som anger att yrkes-

verksamma personer är försäkrade i den stat där de arbetar. Medborgarskapet är således 

inte avgörande vad gäller socialförsäkringstillhörigheten. 

Förordningens principer innebär att medlemsstaternas nationella socialförsäkrings-

system, som oftast utgår från territorialprincipen, upphävs i förhållande till personer 

som omfattas av samordningsförordningen.
96

 Då förordningen inte är harmoniserande är 

det viktigt att klargöra att medlemsländernas socialförsäkringssystem skiljer sig från 

varandra vilket innebär att villkor och utformning av förmånerna alltjämt beror på vilket 

lands system en person omfattas av.
97
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4.2.2.2 Tillämpningsområde 

För att samordningsförordningen ska vara tillämplig krävs för det första att personen 

ifråga har rört sig mellan två medlemsstater eftersom förordningen inte är tillämplig på 

rent interna situationer.
98

 Artikel 1(l) och artikel 3 stadgar vidare att samordnings-

förordningen endast är tillämplig på socialförsäkringar som är nationellt lagstadgade. 

Av detta följer att förordningen inte är tillämplig på socialförsäkringar som baseras på 

exempelvis kollektivavtal. Enligt artikel 9 är medlemsstaterna skyldiga att anmäla de 

nationella förmåner som omfattas av förordningen till Europeiska kommissionen 

(kommissionen) och förordningen är ostridigt tillämplig om förmånen finns upptagen i 

en sådan bilaga.
99

 Att en förmån inte återfinns i en bilaga gör dock inte att förordningen 

inte kan tillämpas. Hör förmånen till någon av de grenar av den sociala tryggheten som 

beskrivs i artikel 3, exempelvis förmåner vid sjukdom, invaliditet och ålderdom, är 

förordningen som huvudregel tillämplig. 

Förmånen ska dock undantas från samordningsförordningens tillämpningsområde om 

den enligt artikel 3(5) utgör socialhjälp eller medicinsk hjälp. Det nu sagda innebär att 

förmånen måste klassificeras som antingen socialförsäkring eller socialt bistånd. 

Välfärdsstaternas utveckling och medlemsstaternas olika politiska mål har gjort denna 

distinktion allt svårare.
100

 Klassificeringsfrågan, vilken redogjordes för i avsnitt 2.4, får 

därför avgöras utifrån förmånens grundläggande kännetecken, syfte och villkor för 

beviljande.
101

 

Den sista förutsättningen för att samordningsförordningen ska vara tillämplig är att 

personen ifråga ska falla inom förordningens personkrets enligt artikel 2. Personkretsen 

utgörs av EU-medborgare, statslösa personer och flyktingar som är bosatta i en 

medlemsstat och omfattas eller har omfattats av en eller flera medlemsstaters social-

försäkring.
102

 Även familjemedlemmar eller efterlevande till dessa personer omfattas av 

förordningen. Det nu sagda gör att det saknar betydelse om en person är ekonomiskt 

aktiv eller inaktiv för att förordningen ska vara tillämplig. Därmed inte sagt att 

förordningen inte skiljer på ekonomiskt aktiva och icke-ekonomiskt aktiva personer. 
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Samordningens omfattning skiftar nämligen beroende på huruvida en person är 

ekonomiskt aktiv eller inte. Icke-ekonomiskt aktiva personer, vilka enbart anses som 

försäkrade, omfattas endast av två sakområden i förordningen.
103

 Dessa är förmåner vid 

sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner i avd III kap 1 och ersättning 

vid dödsfall i avd III kap 3. 

 

4.2.3 Förordning 492/11 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen 

När man talar om EU-medborgares sociala rättigheter är även Europaparlamentets och 

Rådets förordning (EU) nr 492/11 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen av 

intresse.
104

 Förordningens likabehandlingsprincip återfinns i artikel 7 som uttryckligen 

stadgar att arbetstagare från andra EU-länder ska ha rätt till samma anställningsvillkor 

och sociala förmåner som landets egna medborgare. Rätten till likabehandling gäller 

följaktligen inte icke-ekonomiskt aktiva men problematiken kring förordningen kommer 

nedan ändå visa sig vara intressant för den fortsatta framställningen. 

Av skälen till förordning 492/11 följer att regleringen syftar till att trygga arbetskraftens 

fria rörlighet inom EU. Förordningen är följaktligen endast tillämplig på personer som 

kategoriseras som arbetstagare eller arbetssökande. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

arbetstagarbegreppet inte är entydigt inom EU-rätten utan varierar beroende på vilka 

regler och vilket tillämpningsområde som är för handen.
105

 En utförligare diskussion 

avseende arbetstagarbegreppet än den som fördes i avsnitt 3.3 är emellertid inte relevant 

för syftet med denna uppsats. Det räcker därmed att notera att EU-domstolen i Collins 

har konstaterat att arbetstagarbegreppet inte använts enhetligt i förordning 492/11. 

Arbetssökande omfattas i princip endast av principen om likabehandling avseende 

tillträdet till arbetsmarknaden medan arbetstagare har rätt till likabehandling avseende 

sociala och skattemässiga förmåner.
106

 

Begreppet sociala förmåner definieras inte i förordning 492/11 och det skiljer sig även 

från begreppsbildningen i samordningsförordningen och rörlighetsdirektivet. EU-

domstolen har i Even meddelat att sociala förmåner omfattar alla förmåner som i 
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allmänhet beviljas nationella arbetstagare på grund av deras objektiva egenskaper som 

arbetstagare eller enbart på grund av det faktum att de är bosatta i landet.
107

 

Definitionen av sociala förmåner är således mycket bred och EU-domstolens praxis 

tyder på att artikel 7(2) förordning 492/11 ska tolkas så brett som möjligt för att 

maximera rätten till fri rörlighet.
108

 

Med anledning av det ovan nämnda innefattar de sociala förmånerna enligt 

förordning 492/11 även socialförsäkringar som parallellt omfattas av samordnings-

förordningen. Trots att artikel 36(2) förordning 492/11 stadgar att samordnings-

förordningen ska ges företräde vid en eventuell normkonflikt
109

 har EU-domstolen i 

målet Hendrix låtit likabehandlingsprincipen i förordning 492/11 komplettera 

samordningsförordningen. Den i målet aktuella förmånen omfattades inte av 

samordningsförordningens exportabilitetsprincip men då båda förordningarna syftar till 

att underlätta den fria rörligheten ansåg domstolen att förmånen ändå kunde exporteras 

med hänvisning till likabehandlingsprincipen i förordning 492/11.
110

 

Även om förordning 492/11 inte är tillämplig på de utsatta EU-medborgare som tigger i 

Sverige har redogörelsen ovan relevans för uppsatsen. Den illustrerar att begrepps-

bildningen på området inte är helt klar även om sociala förmåner bör anses vara ett 

vidare begrepp än sociala trygghetsförmåner. Vidare märks att olika EU-rättsliga 

instrument kan interagera med varandra på ett komplext sätt vilket särskilt kommer 

uppmärksammas i kapitel fem. 

 

4.2.4 Unionsmedborgarskapet  

4.2.4.1 Rätt till likabehandling 

Som nämnts ovan medför unionsmedborgarskapet enligt artikel 18 FEUF en generell 

likabehandlingsprincip tillika förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. 
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Genom EU-domstolens praxis har artikel 18 FEUF kommit att få en självständig 

betydelse i situationer där andra bestämmelser om likabehandling inte är tillämpliga.
111

 

Då fördragets rättigheter och skyldigheter är knutna till unionsmedborgarskapet 

fastställde EU-domstolen i Martínez Sala att unionsmedborgare som är lagligen bosatta 

i en annan medlemsstat än den där de är medborgare kan göra likabehandlingsprincipen 

gällande i alla situationer som i materiellt hänseende faller inom tillämpningsområdet 

för EU-rätten.
112

 Av domen följer således att unionsmedborgare som uppfyller kravet på 

laglig bosättning har rätt till likabehandling avseende alla sociala förmåner som 

omfattas av EU-rätten.
113

 

I Grzelczyk fastslogs att ställningen som unionsmedborgare är avsedd att vara den 

grundläggande ställningen för medlemsstaternas medborgare. Unionsmedborgarskapet 

innebär därmed att EU-medborgare som befinner sig i samma ställning ska kunna få 

samma behandling i rättsligt hänseende oberoende av nationalitet. Domstolen 

förtydligade även att rätten till likabehandling gäller i synnerhet utövandet av grund-

läggande friheter som följer av fördraget samt utövandet av rätten att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
114

 

Av Martínez Sala och Grzelczyk följer att artikel 18 och artikel 21 FEUF ska läsas 

ihop.
115

 Unionsmedborgares rätt att inte diskrimineras på grundval av nationalitet hör 

således samman med rätten till fri rörlighet. Det av EU-domstolen funktionella synsättet 

innebär i princip att inga rättigheter eller förmåner kan undantas från rätten till 

likabehandling eftersom en nekad förmån kan utgöra ett hinder för den fria 

rörligheten.
116

 

 

4.2.4.2 Begränsningar 

Den rätt till likabehandling som följer av unionsmedborgarskapet är emellertid inte 

oinskränkt. Särbehandling kan vara motiverad om den grundas på objektiva hänsyn som 

är oberoende av de berörda personernas nationalitet, förutsatt att den står i proportion 
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till det legitima syfte som eftersträvas i den nationella rätten.
117

 Även om medlems-

staterna vid utformningen och tillämpningen av sitt sociala biståndssystem ska iaktta en 

viss ekonomisk solidaritet med medborgare i andra EU-länder har varje medlemsstat 

rätt att förvissa sig om att bistånd som ges till personer från andra medlemsstater inte 

blir en orimlig börda av betydelse för nivån på det bistånd som staten totalt kan ge.
118

 

Genom rättspraxis har det på grund av det ovan anförda uppställts möjligheter att 

inskränka rätten till likabehandling. Av Bidar följer att det är legitimt att en medlems-

stat beviljar bistånd till uppehälle för studerande endast om de kan påvisa en viss grad 

av samhällsintegration i staten.
119

 Fallen Martínez Sala, Grzelczyk och Trojani samt 

andra efterföljande mål tydliggör att rätten till likabehandling avseende sociala förmåner 

får villkoras av att unionsmedborgaren ifråga bor eller uppehåller sig lagligt i den 

mottagande medlemsstaten.
120

 Vad kravet på laglig vistelse innebär samt relationen 

mellan rätten till sociala förmåner och vistelse- och uppehållsrätt kommer diskuteras i 

kapitel fem. 

 

4.2.5 Avslutande diskussion 

Vid en läsning av EU-domstolens domar som berör socialt bistånd eller social-

försäkringar märks att domstolen inte hänvisar till rättighetsstadgan eller den reviderade 

europeiska sociala stadgan trots att resonemang i förhållande till dessa hade varit fullt 

möjliga. Inte ens i Dano som berör särskilt utsatta personer aktualiseras de grund-

läggande sociala rättigheterna såsom de uttrycks i rättighetsstadgan. Domstolen avgör 

istället målen genom ett mer traditionellt tillvägagångssätt via unionsmedborgarskapet, 

likabehandlingsprincipen och rätten till fri rörlighet.
121

 

Redogörelsen ovan visar att det har skett en dynamisk rättsutveckling kring unions-

medborgarskapet vilket påtagligt har förbättrat den fria rörligheten för icke-ekonomiskt 
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aktiva EU-medborgare. Unionsmedborgarens fria rörlighet har således utvecklats till en 

reell och individuell rättighet.
122

 

Vidare har utvecklingen kring unionsmedborgares fria rörlighet resulterat i en mer 

långtgående samordning av de nationella trygghetssystemen än vad medlemsstaterna 

initialt avsett.
123

 EU-domstolen har med hänvisning till den fria rörligheten alltmer 

kommit att ifrågasätta medlemsländernas villkor för anslutning till deras sociala 

trygghetssystem. Med beaktande av att principen om fri rörlighet baseras på en idé om 

integration och harmonisering kan utvecklingen tyckas strida mot tanken om att endast 

samordna medlemsstaternas socialförsäkringssystem.
124

 

Den EU-rättsliga utvecklingen har kommit att öka oron för social turism, det vill säga 

situationen när icke-ekonomiskt aktiva flyttar till ett annat EU-land i syfte att nyttja dess 

välfärdssystem.
125

 Frågan om möjligheten för migrerade unionsmedborgare att erhålla 

socialt bistånd i ett annat EU-land är känslig då många medlemsstater fruktar att deras 

biståndssystem kommer utnyttjas och påfrestas.
126

 Som det kommer visa sig nedan i 

kapitel fem synes EU-domstolen nyligen ha tagit fasta på denna oro genom att skärpa 

förutsättningarna för när icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgare kan åtnjuta lika-

behandling avseende sociala förmåner. De senaste rättsfallen på området kopplar 

samman frågan om uppehållsrätt och sociala rättigheter vilket påverkar inte minst de 

utsatta EU-medborgare som är i fokus i detta examensarbete.
127
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5 Sociala rättigheter och rätten till fri rörlighet 

5.1 Rörlighetsdirektivets relation till samordningsförordningen  

Rättsläget avseende icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgares fria rörlighet och 

sociala rättigheter är trots omfattande praxis på området oklart.
128

 Rörlighetsdirektivet 

interagerar med samordningsförordningen på ett komplext sätt bland annat då det i 

regleringen inte föreskrivs något om dessas inbördes relation. Både rörlighetsdirektivet 

och samordningsförordningen syftar till att främja den fria rörligheten, dock 

kompliceras målsättningen av att den angrips utifrån olika perspektiv. Rörlighets-

direktivet tar avstamp i unionsmedborgarskapet medan samordningsförordningen främst 

utgår från de ekonomiskt aktiva EU-medborgarna.
129

 

Såsom framkommit ovan får medlemsstaterna villkora likabehandlingen avseende 

sociala förmåner av att personen ifråga kan visa på ett faktiskt samband mellan denne 

och den aktuella medlemsstaten, vilket framgår av Collins,
130

 samt av att personen 

uppnått en viss grad av samhällsintegration i enlighet med domen i Bidar.
131

 Vidare har 

EU-domstolen i Martínez Sala och Grzelczyk fastslagit att det krävs att en person är 

lagligen bosatt i en annan medlemsstat för att kunna åberopa likabehandling avseende 

rätten till sociala förmåner.
132

 I Trojani uttalade domstolen att det krävs att den lagliga 

vistelsen har varat under en viss period, men exakt vad detta innebär utvecklades inte.
133

 

Vad som utgör laglig vistelse har därmed kommit att bestämmas utifrån nationell rätt 

vilket inneburit att rättsläget varierat mellan medlemsstaterna. Det har anförts att praxis 

talar för att den som tillåtits stanna en viss tid i en annan medlemsstat ska anses vara 

lagligen bosatt om inget talar för motsatsen.
134

 Det framgår emellertid inte av rättsfallen 

om det för laglig bosättning förutsätts att personen ifråga har vistelse- eller uppehållsrätt 

enligt rörlighetsdirektivet. För den enskilde har nämnda problematik stor betydelse 

eftersom den kan komma att avgöra om hen har rätt till likabehandling avseende sociala 

förmåner. 
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Den av EU-domstolen uttalade ekonomiska solidariteten EU-länder sinsemellan samt 

rättsutvecklingen kring unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten har gjort att det 

finns tillfällen då personer som enligt nationell rätt inte omfattas av det nationella 

socialförsäkringssystemet ska inkluderas i detta. Det kan framstå som diskutabelt att 

EU-rätten tillämpas på nationell omfördelningspolitik som utgör kärnan av den 

nationella välfärdsstaten eftersom en sådan ordning utmanar rådande föreställningar om 

territoriell välfärd och solidaritet.
135

 EU-domstolen verkar emellertid i målen Brey
136

 

och Dano
137

 ha hörsammat medlemsstaternas önskan om att kontrollera sina egna 

välfärdssystem och förhindra social turism. Rättsfallen, som diskuteras nedan, berör 

relationen mellan rörlighetsdirektivet och samordningsförordningen och kan ses som ett 

bakslag i den expansiva utvecklingen av unionsmedborgares rättigheter.
138

 

Ytterligare en komplex fråga som följer av den oklara relationen mellan rörlighets-

direktivet och samordningsförordningen är om den senare kan användas för att erhålla 

uppehållsrätt. Kan en likabehandling i socialförsäkringen resultera i att rörlighets-

direktivets krav på tillräckliga tillgångar och heltäckande sjukförsäkring uppfylls? 

Annorlunda formulerat, kan tillgången till sociala trygghetsförmåner i den mottagande 

medlemsstaten användas för att erhålla uppehållsrätt? Om det nationella social-

försäkringssystemet tillhandahåller förmåner baserat på bosättning bör det finnas en 

möjlighet för icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgare att ”bo till sig” en uppehålls-

rätt. En sådan lösning kan emellertid anses strida mot gängse uppfattningar om välfärds-

staten
139

 samt syftet med kravet på tillräckliga tillgångar som är att skydda medlems-

staternas offentliga finanser.
140

 

Den nyss nämnda problematiken har mig veterligen inte berörts av EU-domstolen. 

Genom att läsa delar av resonemangen i Dano motsatsvis tyckts det dock gå att uttolka 

ett svar på frågan. Domstolen uttalar att om sociala förmåner inte skulle kunna nekas 

när uppehållsrätt saknas, skulle en person som inte har tillräckliga tillgångar vid 

ankomsten till en annan medlemsstat ges sådana tillgångar genom att de beviljas sociala 

förmåner. Därefter anför domstolen att sökta sociala förmåner inte ska beaktas vid 
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bedömningen av om en person har tillräckliga tillgångar för att ha uppehållsrätt.
141

 Av 

domstolens argumentation bör det därmed kunna anses följa att det inte är möjligt att 

använda sig av sociala förmåner för att erhålla uppehållsrätt. Domstolens framtida 

praxis får utvisa om denna slutsats är riktig. 

 

5.2 EU-domstolens syn på problematiken 

5.2.1 Brey  

I målet Brey hade att en tysk medborgare bosatt i Österrike nekats en särskild icke-

avgiftsfinansierad kontantförmån enligt artikel 3(3), artikel 70 och bilaga X 

samordningsförordningen. Förmånen hade nekats Brey med hänvisning till att han på 

grund av sin låga pension saknade tillräckliga tillgångar för att vistas lagligt i 

Österrike.
142

 Med hänvisning till tidigare praxis konstaterade EU-domstolen att det i 

princip inte finns något som hindrar att beviljandet av socialt bistånd till icke-

ekonomiskt aktiva EU-medborgare underkastas kravet att de uppfyller villkoren för 

uppehållsrätt. Däremot måste villkoren för att erhålla uppehållsrätt, såsom kravet på 

tillräckliga tillgångar, vara förenliga med unionsrätten.
143

 

Domstolen konstaterade också att det faktum att en förmån omfattas av samordnings-

förordningen inte i sig ska påverka tolkningen av rörlighetsdirektivet eftersom dessa har 

olika ändamål. Även om båda regleringarna syftar till att främja fri rörlighet möjliggör 

rörlighetsdirektivet att den fria rörligheten underordnas det legitima intresset att skydda 

medlemsstatens offentliga finanser. Av detta följer att rörlighetsdirektivets begrepp 

”sociala biståndssystem” inte ska begränsas till att avse ”socialhjälp” enligt art 3(5) 

samordningsförordningen. Begreppet ska istället tolkas utifrån bestämmelsens syfte och 

avse samtliga av offentliga myndigheter inrättade biståndssystem som personer vänder 

sig till om de inte förfogar över tillräckliga tillgångar för sin försörjning.
144

 

Att en icke-ekonomiskt aktiv unionsmedborgare kan komma ifråga för en förmån som 

syftar till att garantera dess mottagare ett existensminimum kan enligt EU-domstolen 

tyda på att vederbörande saknar tillräckliga tillgångar för att inte bli en orimlig 
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belastning för det sociala biståndssystemet. Medlemsstaterna tilläts ange en viss summa 

som referensbelopp men domstolen underströk att staterna enligt artikel 8(4) rörlighets-

direktivet inte får presumera att alla vars tillgångar understiger en viss minimiinkomst 

saknar tillräckliga tillgångar.
145

 Domstolen betonade vidare att samtliga omständigheter 

och proportionalitetsprincipen måste beaktas vid bedömningen av om en person blir en 

orimlig belastning för det sociala biståndssystemet som helhet betraktat. Därefter 

anförde domstolen att det i helhetsbedömningen kan vara relevant att fastställa hur stor 

andel av de personer som tar del av en viss förmån som är unionsmedborgare från en 

annan medlemsstat. En sådan jämförelse kan sedan ligga till grund för en närmare 

uppskattning av den belastning som beviljandet av förmånen ifråga skulle innebära för 

statens sociala biståndssystem.
146

 

Domen i Brey har i och med nyss nämnda uttalanden anklagats för att öka snarare än 

lindra förvirringen kring vad som avses med orimlig belastning för det sociala bistånds-

systemet samt hur bedömningen ska göras. Det välkomnades därför att EU-domstolens 

stora avdelning ett år senare meddelade dom i Dano.
147

 

 

5.2.2 Dano 

I och med att EU-domstolen i november 2014 meddelade dom i Dano ändrades 

förutsättningarna för icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare att erhålla socialt bistånd i 

andra EU-länder.
148

 Utöver behovet av klargöranden som fanns efter Brey är avgörandet 

i Dano troligtvis ett resultat av den politiska press som vissa medlemsstater utövat 

gentemot EU:s institutioner i syfte att hindra välfärdsturism.
149

 

Målet rörde en rumänsk kvinna och hennes femåriga son som hade nekats förmåner 

enligt den tyska grundgarantin för arbetssökande eftersom kvinnan inte rest in i landet 

för att arbeta och inte heller sökte arbete. EU-domstolen inledde med att klargöra att 

likabehandlingsprincipen i artikel 4 samordningsförordningen gäller även i förhållande 

till de särskilda icke-avgiftsfinansierade förmånerna.
150

 Därefter konstaterade domstolen 
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utifrån vad som hade uttalats i Brey att de särskilda icke-avgiftsfinansierade kontant-

förmåner som avses i artikel 70(2) samordningsförordningen omfattas av begreppet 

socialt bistånd i artikel 24(2) rörlighetsdirektivet. Då den senast nämnda artikeln tillåter 

begränsningar av likabehandlingsprincipen ansågs den migrerande EU-medborgaren ha 

rätt till likabehandling endast om vistelsen uppfyller villkoren i rörlighetsdirektivet.
151

 

En konsekvens av det anförda blev att EU-domstolen uppställde ett krav på uppe-

hållsrätt enligt artikel 7(1)(b) rörlighetsdirektivet för att tillerkänna icke-ekonomiskt 

aktiva unionsmedborgare rätt till likabehandlig avseende sociala förmåner. Slutsatsen 

ansågs vara en oundviklig följd av direktivet då kravet på tillräckliga tillgångar syftar 

till att förhindra att icke-ekonomiska aktiva EU-medborgare utnyttjar den mottagande 

medlemsstatens välfärdssystem för att finansiera sina levnadskostnader. Således ansågs 

det förenligt med EU-rätten att neka en icke-ekonomiskt aktiv unionsmedborgare 

sociala förmåner när denne utnyttjat den fria rörligheten för att kunna åtnjuta socialt 

bistånd i en annan medlemsstat trots att vederbörande saknar tillräckliga tillgångar för 

att ha uppehållsrätt i landet ifråga.
152

 

Sammanfattningsvis innebär EU-domstolens avgörande i Dano, något förenklat, att det 

kan krävas att en person har uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet för att denne ska ha 

rätt till likabehandling avseende vissa socialförsäkringsförmåner som regleras i 

samordningsförordningen. En icke-ekonomiskt aktiv unionsmedborgare kan därmed 

inte förvänta sig att förutsättningslöst erhålla sociala förmåner i andra EU-länder.
153

 

 

5.3 Ett klart rättsläge? 

5.3.1 Inledning 

Unionsmedborgarskapet må medföra en övergripande status och rättigheter för alla, 

men rätten till likabehandling och fri rörlighet varierar fortfarande beroende på om en 

person är ekonomiskt aktiv eller inte. Detta tydliggjordes särkilt i Dano som 

begränsande icke-ekonomiskt aktivas rätt till sociala förmåner i andra medlemsstater.
154
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Genom Dano har det har skett ett fokusskifte till medlemsstaternas fördel
155

 då 

domstolen fastslog att likabehandlingen i samordningsförordningen får villkoras av att 

en person har uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet. Att uppehållsrätt är en förut-

sättning för att erhålla förmånerna framgår inte av samordningsförordningen men 

ansågs av domstolen ändå vara gällande.
156

 Här kan erinras om att det även krävs 

vistelse- eller uppehållsrätt för att kunna åberopa likabehandling avseende sociala 

förmåner enligt artikel 24 rörlighetsdirektivet samt att det i samma artikel finns en 

uttrycklig möjlighet att i nationell lag stadga att personer med vistelserätt undantas 

möjlighet till socialt bistånd. 

Även om det kan framstå som att avgörandet i Dano är klart och tydligt föranleder 

domen vissa tolkningsproblem. Domen ger nämligen stöd för både en restriktiv och 

extensiv tolkning av densamma.
157

 Tolkningen är av avgörande betydelse eftersom den 

troligtvis kommer få stor inverkan på icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgares 

möjligheter att erhålla sociala förmåner i andra EU-länder. 

 

5.3.2 Ett restriktivt förhållningssätt till Dano 

En restriktiv tolkning av Dano skulle medföra att det är möjligt att, utan en 

proportionalitetsbedömning, neka förmåner till icke-ekonomiskt aktiva som saknar 

uppehållsrätt om dessa kommit till värdlandet endast i syfte att erhålla sociala förmåner. 

På så sätt är det endast så kallade ”välfärdsturister” som får sin rätt till likabehandling 

begränsad.
158

 En sådan strikt tolkning stöds av EU-domstolens direkta uttalande om att 

en medlemsstat kan neka icke-ekonomiskt aktiva sociala förmåner om de uteslutande 

har utnyttjat den fria rörligheten för att erhålla stöd från en annan medlemsstat trots att 

de saknar tillräckliga tillgångar för att ha uppehållsrätt där.
159

 

Den strikta tolkningen stöds även av att fri rörlighet är en fundamental EU-rättslig 

rättighet som kräver att varje inskränkning är väl definierad och proportionerlig. Att 

utsträcka tolkningen till att icke-ekonomiskt aktiva, oavsett omständigheter, endast har 
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rätt till sociala förmåner om de har uppehållsrätt skulle därmed kunna ses som alltför 

långtgående.
160

 

Den särskilda vikt som proportionalitetsprincipen har tyder på att en dylik bedömning 

kan underlåtas endast i uppenbara situationer. Att tolka domen strikt till att endast avse 

”välfärdsturister” stöds därför av att domstolen i Dano varken gör någon helhets- eller 

proportionalitetsbedömning såsom de kommer till uttryck i Brey samt i artikel 8(4), 

artikel 14(3) och i skälen p 16 till rörlighetsdirektivet. Avsaknaden av dessa 

bedömningar tyder på att domstolen inte ansåg att de behövdes. Argumentationen kan 

härledas till tanken att personer som enbart flyttat till ett annat EU-land för att erhålla 

sociala förmåner, och därmed inte har för avsikt att arbeta där, inte gör sig förtjänta av 

en likabehandling. En sådan inskränkning av den fria rörligheten kan anses legitim 

eftersom direktivet bland annat syftar till att hindra icke-ekonomiskt aktiva från att bli 

en orimlig börda för det sociala biståndssystemet.
161

 

Att Dano ska tolkas restriktivt har vidare ansetts vara vad som bäst överensstämmer 

med diskrimineringsförbudet i artikel 18 FEUF eftersom domstolen inte antyder att 

denna rätt till likabehandling förutsätter uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet. Lika-

behandlingsprincipen i artikel 18 FEUF är därmed fortfarande tillämplig på situationer 

som i materiellt hänseende faller inom ramen för fördragens tillämpningsområde. Det 

nu nämnda väcker emellertid obesvarade frågor kring huruvida det är möjligt att erhålla 

sociala förmåner genom en direkt tillämpning av artikel 18 FEUF.
162

 

Trots det anförda är det inte självklart att Dano ska tolkas restriktivt. En sådan tolkning 

förutsätter nämligen att motiven bakom varför en person nyttjar sin fria rörlighet ges 

avgörande betydelse. Om förutsättningen accepteras innebär det att Dano går emot det 

som tidigare varit EU-domstolens förhållningssätt, nämligen att en persons avsikt med 

att flytta till ett annat medlemsland saknar betydelse.
163

 Då rätten till fri rörlighet hör 

samman med EU:s grundläggande mål enligt artikel 3 FEU kan det anses tveksamt att 

skälet till att en person rör sig över gränserna ska påverka omfattningen av vad som är 

en individuell rättighet.
164

 

                                                           
160

 Verschueren s 374. 
161

 Verschueren s 373 f. 
162

 Verschueren s 381 ff. 
163

 Mål 53/81 Levin p 23 och Verschueren s 374. 
164

 Jfr generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i mål C-147/03 Kommissionen mot Österrike p 41. 



 

42 
 

5.3.3 Ett extensivt förhållningssätt till Dano 

En extensiv tolkning av Dano skulle innebära att medlemsstaterna tillåts vägra att utge 

sociala förmåner till alla icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgare som saknar uppe-

hållsrätt. Detta utan att först göra en bedömning av om ett beviljande av förmånerna 

ifråga faktiskt skulle medföra att vederbörande blir en orimlig belastning för bistånds-

systemet. Det har ansetts troligt att många medlemsstater kommer tolka domen på detta 

sätt eftersom det ger dem mer makt över sina välfärdssystem.
165

 

Det extensiva förhållningssättet stöds framförallt av EU-domstolens formulering om att 

unionsmedborgare kan kräva likabehandling avseende rätten till de aktuella förmånerna 

endast om vistelsen uppfyller villkoren i rörlighetsdirektivet.
166

 Att EU-domstolen 

uttryckligen anfört att likabehandling på området förutsätter uppehållsrätt enligt 

rörlighetsdirektivet är därmed ett tungt argument för att tolka Dano extensivt. 

Genom Brey och Dano har vidare det sociala biståndssystemet såsom det uttrycks i 

rörlighetsdirektivet fått en bred definition som är fristående från samordnings-

förordningens begrepp socialhjälp. Rörlighetsdirektivets begrepp beskrevs av domstolen 

som samtliga biståndssystem inrättade av offentliga myndigheter. De förmåner som var 

aktuella i rättsfallen reglerades i bilaga X i samordningsförordningen vilka således inte 

klassificeras som socialt bistånd enligt förordningen. Trots det nämnda ansåg domstolen 

att förmånerna omfattades av det sociala biståndssystemet i rörlighetsdirektivets 

mening. Vidare använde EU-domstolen sig av termerna sociala förmåner och välfärds-

system vilka är vidare begrepp än socialt bistånd respektive biståndssystem. Domstolens 

definition av det sociala biståndssystemet och den terminologi som domstolen använde 

sig av kan användas som stöd för en bred tolkning av Dano med konsekvensen att även 

socialförsäkringsförmåner omfattas av rörlighetsdirektivets begrepp socialt bistånds-

system.
167

 En fullt så långtgående slutsats bör emellertid inte dras eftersom domstolen 

endast hänvisar till vissa särskilda icke-avgiftsfinansierade förmåner.
168

 Vidare kan 

somliga förmåner i samordningsförordningen svårligen anses utgöra socialt bistånd 

även med begreppets vidare innebörd.
169

 Oaktat vilka slutsatser som dras av begrepps-

bildningen i Brey och Dano kan det konstateras att samordningsförordningen har 
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minskat i betydelse för icke-ekonomiskt aktivas rätt till likabehandling avseende sociala 

förmåner.
170

 

Som tidigare antytts kan en extensiv tolkning av rättsfallet strida mot den EU-rättsliga 

grundtanken om att alla undantag från icke-diskrimineringsprincipen ska tolkas strikt. 

En alltför bred tolkning riskerar också att strida mot samordningsförordningens syfte 

och ändamål. Samordningsförordningen ger uttryckligen icke-ekonomiskt aktiva rätt till 

likabehandling avseende vissa typer av förmåner och ett krav på uppehållsrätt skulle 

underminera dessa artiklar.
171

 

Genom en extensiv tolkning av Dano skulle det kunna uppstå en paradoxal situation där 

de enda som har rätt till socialt bistånd i andra EU-länder är de som har tillräckliga 

tillgångar för att inte behöva socialt bistånd. En extensiv tolkning skulle vidare kunna få 

långtgående konsekvenser för icke-ekonomiskt aktivas fria rörlighet. Trots att avsikten 

inte var att utnyttja värdlandets sociala biståndssystem skulle icke-ekonomiskt aktiva 

som nekas förmåner riskera att hamna i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Att 

dessa personer löper risk att inte få sina sociala rättigheter tillgodosedda i andra EU-

länder kan därmed begränsa deras praktiska möjlighet till fria rörlighet.
172

 I 

förlängningen skulle därför en bred tolkning och tillämpning riskera att underminera de 

rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet och samordningsförordningen vilket 

kan medföra att fri rörlighet endast blir en illusion för de fattiga unionsmedborgare som 

saknar verklig möjlighet till anställning.
173

 

 

5.3.4 Framtida utveckling 

Att erhålla sociala förmåner som icke-ekonomiskt aktiv innebär inte per automatik att 

vederbörande utgör en orimlig belastning för det sociala biståndssystemet. Det måste 

göras en individuell bedömning av om så är fallet utifrån de aktuella omständigheterna. 

Trots omfattande praxis på området är det inte glasklart hur denna bedömning ska 
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göras. Det är vidare alltjämt oklart hur avsaknaden av en proportionalitetsbedömning i 

Dano relaterar till uttalandena i Brey.
174

 

Då det verkar vara möjligt att göra såväl en restriktiv som extensiv tolkning av Dano är 

det nödvändigt att invänta ytterligare praxis för att kunna avgöra vilken riktning 

rättsutvecklingen ska ta.
175

 Oaktat hur rättsområdet utvecklas är det påtagligt att 

medlemsstaternas nationella socialförsäkringar och välfärdsmodeller påverkas. Om 

medlemsländernas handlingsutrymme inskränks alltför mycket medför det en risk för att 

staterna sluter sig och söker en inre stabilitet.
176

 Om Dano däremot ges en alltför 

extensiv tolkning riskerar icke-ekonomiskt aktivas rätt till fri rörlighet att urholkas. En 

personlig reflektion är att det bör finnas en lämplig mellanväg. Om uppehållsrätt av 

politiska skäl förutsätts för att erhålla sociala förmåner bör det vara viktigt att helhets- 

och proportionalitetsbedömningen avseende om personen blir en orimlig belastning för 

biståndssystemet tas på allvar. På så sätt omöjliggörs inte icke-ekonomiskt aktivas rätt 

att erhålla förmåner i värdlandet vilket således inte heller underminerar den fria 

rörligheten. 

Utöver tolkningsproblematiken ovan väcker Dano och Brey frågan om rättsfallens 

konsekvens för möjligheten att utvisa icke-ekonomiskt aktiva som saknar tillräckliga 

tillgångar i rörlighetsdirektivets mening. Dano har beskyllts för att peka ut dessa 

personer som illegala migranter.
177

 Däremot finns det inget i rättsfallet som tyder på att 

det inte längre ska göras en helhets- och proportionalitetsbedömning när det är fråga om 

utvisning av en EU-medborgare som inte har uppehållsrätt på grund av att vederbörande 

saknar tillräckliga tillgångar.
178

 Det ska här erinras om att artikel 14(3) rörlighets-

direktivet stadgar att en utvisning inte får bli en automatisk följd av att en person erhållit 

socialt bistånd i värdlandet. Vidare medför artikel 15 jämte artikel 30–31 att ett 

eventuellt utvisningsbeslut ska motiveras och kunna underställas domstolsprövning. 

Om det inte bedöms proportionerligt att utvisa en person enligt ovan kan det resultera i 

att personen fortsätter vistas i värdstaten utan att tilldelas sociala förmåner då dessa 

nekas vederbörande på grund av att hen inte har uppehållsrätt. En följd av en sådan 

ordning riskerar vara att det växer fram fattigdom och social utestängning i medlems-
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staterna.
179

 Faktum är att detta redan synes ha inträffat. De utsatta EU-medborgare som 

idag befinner sig i Sverige blir varken utvisade eller tilldelade sociala förmåner utan de 

tillåts leva här under mer eller mindre miserabla förhållanden. 

EU:s målsättning är som bekant att främja solidaritet mellan medlemsstaterna samt att 

bekämpa fattigdom och social utslagning såsom det uttrycks i artikel 3(3) FEU, 

artikel 151 FEUF samt artikel 34 rättighetsstadgan. Vidare strävar EU genom Europa 

2020-strategin mot att minska antalet människor som lever eller riskerar att leva i 

fattigdom och social utestängning med 20 miljoner till år 2020.
180

 Det är därför 

problematiskt, om än förståeligt, att EU-domstolen i Dano inte beaktade mål-

sättningarna och uttolkade de sociala rättigheterna på detta politiskt känsliga område.  

Det är tydligt att EU-domstolen försökte balansera rätten till fri rörlighet och lika-

behandling med medlemsstaternas legitima intresse att skydda sina offentliga finanser 

från välfärdsturism. Dano medför att icke-ekonomiskt aktiva inte kan förvänta sig 

ovillkorad solidaritet i värdstaten. Även om utgången kan rättfärdigas utifrån 

artikel 21 FEUF som tillåter begränsningar av den fria rörligheten hade rättsfallet 

kunnat få en annan utgång om domstolen hade anfört konstitutionella argument och 

beaktat de målsättningar och rättigheter som följer av fördragen och rättighetsstadgan. 

Det hade varit särskilt önskvärt om domstolen hade utvecklat hur rätten till social 

trygghet och socialt stöd i artikel 34 rättighetsstadgan förhåller sig till artikel 21 FEUF 

och rörlighetsdirektivet.
181

 

Rättighetsstadgan består av rättsligt bindande regler och det hade funnits mycket att 

vinna om dessa hade lyfts fram i relation till den fria rörligheten och begränsningar av 

densamma. Det har ansetts att EU-domstolen bör vara aktiv i att ge de sociala 

rättigheterna genomslag. På så sätt skulle det betonas att sociala rättigheter också är 

mänskliga rättigheter vilket på sikt skulle kunna utveckla ett EU-samarbete som 

respekterar och definierar gränserna för mänsklig värdighet.
182
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5.4 Sammanfattning 

Kapitlet har behandlat den komplexa relationen mellan rätten till fri rörlighet och rätten 

till likabehandling avseende sociala förmåner. Även om EU-domstolen har börjat närma 

sig problematiken lämnar de senaste rättsfallen en del obesvarade frågor. En av dessa är 

huruvida ett nyttjande av sociala förmåner kan medföra tillräckliga tillgångar som ger 

uppehållsrätt. Jag har bedömt att frågan troligen ska besvaras nekande men då EU-

domstolen inte uttryckligen berört problematiken är slutsatsen inte självklar. 

Av Dano följer att rätten till likabehandling avseende vissa i samordningsförordningen 

reglerade sociala förmåner får villkoras av att personen ifråga har uppehållsrätt enligt 

rörlighetsdirektivet. Det är dock oklart hur domen ska tolkas. Det finns belägg för att 

domen innebär att det endast är ”välfärdsturister” som per automatik kan nekas sociala 

förmåner med hänvisning till att de saknar uppehållsrätt. Gällande övriga icke-

ekonomiskt aktiva EU-medborgare krävs det enligt en sådan tolkning att nekandet 

bedöms proportionerligt. Det är emellertid även möjligt att tolka domen som att den 

medför en generell möjlighet att neka sociala förmåner till alla icke-ekonomiskt aktiva 

EU-medborgare som saknar uppehållsrätt.  

Det är troligt att många av EU:s medlemsländer kommer föredra den senare tolkningen 

då den ger länderna mer kontroll över sina offentliga finanser och begränsar deras 

skyldigheter gentemot icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgare. Rättsläget är dock 

inte klart. Däremot kan det anses klart att den kommande rättsutvecklingen kommer få 

stor inverkan på icke-ekonomiskt aktivas möjlighet att åtnjuta såväl fri rörlighet som 

sociala rättigheter. Det är därför nödvändigt att invänta framtida praxis från EU-

domstolen för att kunna avgöra hur rättsläget utvecklas avseende förhållandet mellan 

rätten till fri rörlighet, rätten till likabehandling och sociala rättigheter. 
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6 Utsatta EU-medborgares sociala rättigheter 

6.1 Inledning 

Enligt slutsatsen i avsnitt 3.3.2 är de utsatta EU-medborgare som är i fokus för detta 

examensarbete icke-ekonomiskt aktiva. Då de flesta EU-medborgare som försörjer sig 

genom att tigga i Sverige lever som akut hemlösa ligger det nära till hands att dra 

slutsatsen att dessa personer saknar tillräckliga tillgångar som krävs för uppehållsrätt. 

Slutsatsen delas av många kommunala myndigheter samt Sveriges Kommuner och 

Landsting som anser att utsatta EU-medborgare saknar uppehållsrätt i Sverige.
183

  

Frågan är emellertid om en sådan slutsats alltid är helt självklar. Som redan påpekats 

kräver frågan om uppehållsrätt att det i varje enskilt fall görs en individuell bedömning 

av om personen ifråga, på grund av sina bristande tillgångar, utgör en orimlig belastning 

för det sociala biståndssystemet. I denna bedömning ska, i enlighet med vad som 

framkommit i bland annat kapitel 3.4.2, en rad faktorer beaktas. En av dessa är huruvida 

det finns en risk att personen ifråga förblir en börda för det sociala biståndssystemet. 

Med beaktande av att jag inte bedömt det som troligt att utsatta EU-medborgare kan 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är deras svåra situation inte att anse som 

tillfällig. Det bör därför inte vara alltför våghalsigt att konstatera att utsatta EU-

medborgare, grovt generaliserat, riskerar att belasta biståndssystemet under hela sin 

vistelse i Sverige. Huruvida det rör sig om en orimlig börda måste emellertid bedömas 

från fall till fall även om det är troligt att bedömningen ofta resulterar i att uppehållsrätt 

saknas. 

I sammanhanget ska det påpekas att utsatta EU-medborgare har tremånaders vistelserätt 

i Sverige enligt artikel 6 rörlighetsdirektivet. Om en person under dessa tre månader blir 

en orimlig belastning för biståndssystemet kan emellertid vederbörande utvisas förutsatt 

att åtgärden är proportionerlig enligt artikel 14. Möjligheten att erhålla sociala förmåner 

under tiden för vistelserätt i Sverige kommer beröras nedan. Det ska emellertid redan 

här framhållas att det är svårt att avgöra när tremånadersgränsen är passerad och kravet 

på uppehållsrätt börjar gälla. Även om artikel 8 rörlighetsdirektivet innebär att 

medlemsstaterna får ålägga unionsmedborgare att registrera sig efter att ha vistas i 
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landet i tre månader får de inte registreras vid inresan. Avsaknaden av gränskontroll vid 

inresan medför att det är svårt för myndigheterna att veta hur länge en EU-medborgare 

har befunnit sig i landet, vilket medför att myndigheterna ofta också är ovetandes om att 

en person befinner sig där längre tid än tre månader utan att ha uppehållsrätt.
184

 

I den fortsatta framställningen kommer jag att utgå ifrån att utsatta EU-medborgare inte 

har uppehållsrätt i Sverige eftersom det är då rättsläget avseende sociala förmåner och 

sociala rättigheter är oklart. Utsatta EU-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt har 

som ovan nämnts rätt till likabehandling avseende de flesta sociala förmåner enligt 

artikel 18 FEUF, artikel 4 samordningsförordningen och artikel 24 rörlighetsdirektivet.  

 

6.2 Folkbokföringens betydelse 

Med anledning av EU-samarbetet och allmänt accepterade internationella målsättningar 

är inte längre det svenska medborgarskapet grund för tillhörighet till de delar av det 

sociala välfärdssystemet som är av intresse i denna uppsats.
185

 Istället utgår många 

sociala förmåner till människor som bor eller vistas i Sverige. Begreppet bosättning är 

emellertid inte helt entydig i de olika typerna av lagstiftning men generellt kan sägas att 

begreppet ofta hör samman med reglerna i folkbokföringslagen (1991:481) (FBL).
186

 

3 § FBL stadgar att den som är bosatt i Sverige efter inflyttning ska folkbokföras. 

Paragrafen ger uttryck för dygnsviloprincipen vilken innebär att en person anses bosatt i 

Sverige om denne kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila i landet 

under minst ett år. Vid bosättning i flera länder gäller enligt samma paragraf att 

personen ska folkbokföras i Sverige om han eller hon med hänsyn till samtliga 

omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist här. 4 § FBL medför en ytterligare 

förutsättning för folkbokföring, nämligen att personen ifråga har uppehållstillstånd eller 

uppehållsrätt om det krävs för vederbörandes vistelse i Sverige.  

Då unionsmedborgares rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader är ovillkorad, i alla 

fall så länge vederbörande inte blir en orimlig belastning för biståndssystemet, bör det 

inte anses finnas lagregler som utgör hinder mot att folkbokföra EU-medborgare som 
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endast har vistelserätt. Eftersom folkbokföring ska ske när vistelsen är avsedd att vara i 

minst ett år är den inflyttades avsikt av betydelse i sammanhanget.
187

 Detta kan tyda på 

att EU-medborgare kan folkbokföras redan på ett tidigt stadium av sin vistelse här. 

Något som talar emot en sådan ordning är att unionsmedborgare utan uppehållsrätt inte 

har laglig rätt att stanna i Sverige i mer än tre månader varför intentionen att vistas här 

längre än så inte ska tillmätas avgörande betydelse. I förarbetena har det även framförts 

att det finns många skäl mot att folkbokföra en utlänning vars rätt att stanna i landet 

ännu inte avgjorts. Exempelvis kan registreringen som bosatt felaktigt uppfattas som att 

personen har en migrationsrättslig rätt att stanna i Sverige.
188

 Då folkbokföring ger rätt 

till många sociala förmåner skulle vidare folkbokföring av personer med vistelserätt 

riskera att underminera syftet med de krav som ställs för uppehållsrätt.
189

 

Med anledning av det ovan anförda är det rimligt att anta att icke-ekonomiskt aktiva 

EU-medborgare som saknar tillräckliga tillgångar för uppehållsrätt inte ska folkbokföras 

när de vistas i Sverige med stöd av vistelserätten i artikel 6 rörlighetsdirektivet. Denna 

slutsats stöds av att Skatteverket numera utreder om inflyttande EU-medborgare har 

uppehållsrätt innan de folkbokförs.
190

 De utsatta EU-medborgare som berörs i denna 

uppsats ska därför troligen inte folkbokföras i Sverige. 

 

6.3 Hälso- och sjukvård 

6.3.1 Vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla vård 

I enlighet med vad som har nämnts ovan finns det i Sverige ingen formell rätt till 

sjukvård.
191

 Hälso- och sjukvården regleras istället genom skyldighetslagstiftning som 

innebär att vårdgivarna är skyldiga att tillhandahålla en god vård. Det är således hälso- 

och sjukvårdspersonalen som utifrån patientens medicinska behov ska avgöra vilken 

tillgång denne ska ha till vård och behandling.
192

 I skyldigheten att tillhandahålla en god 

vård innefattas enligt 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) att vårdgivarna 
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prioriterar vården mellan sina patienter genom att den som är i störst behov av vård ges 

företräde. 

Att HSL inte medför några rättigheter för enskilda innebär emellertid inte att de krav 

som enskilda har rätt att ställa på hälso- och sjukvården inte måste respekteras. I det 

hänseendet skiljer sig inte en rättighetslagstiftning från en skyldighetslagstiftning 

eftersom kommuner och landsting alltid ansvarar för att korrekt tillämpa lagen.
193

 Den 

enskildes ställning inom hälso- och sjukvården är emellertid beroende av att det 

offentliga korrekt uppfyller sina åligganden. Patienten kan inte enligt varken HSL eller 

patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) vända sig till domstol för att kräva rätt till vård 

om det skulle vara så att vårdgivaren nekat patienten detta. Enskilda kan däremot 

anmäla klagomål till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet på området. Tillsynen 

regleras i 7 kap PSL och är framförallt inriktad på att kontrollera att vårdgivare bedriver 

ett fullgott systematiskt patientsäkerhetsarbete samt påtala eller vidta åtgärder om så 

inte är fallet. I mycket allvarliga fall kan Socialstyrelsen anmäla vårdgivare samt hälso- 

och sjukvårdspersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som enligt 8 kap PSL 

kan begränsa eller återkalla vårdgivares legitimation.
194

 

 

6.3.2 Det offentligas skyldigheter gentemot utsatta EU-medborgare 

Landstingens ansvar för hälso- och sjukvård är som huvudregel enligt 3 § HSL 

begränsat till de personer som är bosatta inom landstinget. Vem som är bosatt i ett 

landsting bestäms utifrån FBL:s regler.
195

 3 § FBL innebär som ovan nämnts att en 

utlänning som flyttar till Sverige och som avser att tillbringa minst ett år här ska folk-

bokföras. En förutsättning för folkbokföring är emellertid enligt huvudregeln i 4 § FBL 

att vederbörande har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige om det krävs för 

vistelsen här. 

Oaktat om en person är folkbokförd här eller inte är landstingen enligt 3 c § HSL 

skyldiga att erbjuda vård till de EU-medborgare som har rätt till vård i Sverige på grund 

av samordningsförordningen. Förordningen modifierar således det svenska bosättnings-
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begreppet vilket tillsammans med den EU-rättsliga utvecklingen har gjort att tillgången 

till hälso- och sjukvård alltmer kan ses som en rättighet.
196

 

Genom att läsa de svenska reglerna ihop med EU-domstolens avgörande i Dano kan 

rättsläget förstås som att det offentliga är skyldig att erbjuda EU-medborgare hälso- och 

sjukvård på samma villkor som svenska medborgare endast om unionsmedborgarna har 

uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet eller om de har blivit folkbokförda i Sverige. En 

sådan slutsats innebär att de utsatta EU-medborgare som försörjer sig genom att tigga i 

Sverige inte har rätt till en kostnadsfri oinskränkt hälso- och sjukvård. 

EU-medborgare med vistelserätt, men utan uppehållsrätt, står dock inte helt utanför det 

svenska sjukvårdssystemet. Av 4 § HSL framgår att landstingen är skyldiga att erbjuda 

omedelbar hälso- och sjukvård till den som vistas i landstingen och har ett sådant behov. 

Det är vårdgivarens ansvar att utifrån det enskilda fallet avgöra om situationen är så 

pass akut att den vårdsökande behöver omedelbar vård.
197

 Bestämmelsen kan jämföras 

med artikel 19 samordningsförordningen som stadgar att både ekonomiskt aktiva och 

inaktiva har rätt till de vårdförmåner i vistelselandet som av medicinska skäl blir 

nödvändiga under vistelsen med beaktande av förmånernas karaktär och vistelsens 

förväntade längd. Utöver akutsjukvård innefattar begreppet nödvändig vård även vård 

för sjukdomar som inte är plötsligt uppkomna så länge som syftet med vistelsen i landet 

inte är att söka vård.
198

 Regleringen är således präglad av det humanitära synsätt som 

genomsyrar rättsområdet och återfinns också i sjukvårdspersonalens yrkesetiska 

regler.
199

 

Utsatta EU-medborgare lever i Sverige under svåra förhållanden. De sover på gatan 

eller i tält, skjul, husvagnar eller bilar som står uppställda på allmänna platser vilket inte 

sällan leder till sjukdomar och hälsoproblem.
200

 Även om dessa människor har rätt till 

akutsjukvård är det troligt att många drar sig från att uppsöka sådan vård. En anledning 

till detta kan vara att personer som inte är bosatta i Sverige själva får stå för kostnaderna 

för den hälso- och sjukvård de erhåller här. Många av de hälsobesvär som utsatta EU-
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medborgare drabbas av, såsom allergier, huvudvärk och urinvägsinfektioner, bedöms 

vidare inte som tillräckligt akuta för att personerna ska erhålla vård.
201

  

Med tanke på den rätt till hälsa som finns inom folkrätten, se exempelvis artikel 12 

CESCR och artikel 11 i den europeiska sociala stadgan, kan det finnas anledning att 

ifrågasätta utsatta EU-medborgares begränsade tillgång till subventionerad hälso- och 

sjukvård. Rätten till hälsa anses nämligen utgöra en fundamental mänsklig rättighet som 

också är nödvändig för att kunna åtnjuta övriga mänskliga rättigheter.
202

 Rätten till bästa 

möjliga hälsa enligt artikel 12 CESCR består av fyra element som kan användas som 

kriterium vid en diskussion huruvida en stat uppfyller vad som åligger den. Kriterierna 

är tillgång (availability), tillgänglighet (accessibility), acceptabilitet (acceptability) och 

kvalitet (quality).
203

 Gällande utsatta EU-medborgare är det framförallt tillgänglighets-

kravet som är av intresse. Kravet innebär att hälso- och sjukvården ska vara både 

juridiskt och ekonomiskt tillgänglig för alla samt att det i landet ska finnas tillgång till 

hälsorelaterad information. Staten har därmed ett ansvar för att vården ska vara 

ekonomiskt tillgänglig även för socialt utsatta och marginaliserade grupper. Det kan 

därför anses vara oproportionerligt att kräva att utsatta EU-medborgare ska betala hela 

kostnaden för den vård de erhåller i Sverige eftersom det i praktiken begränsar deras rätt 

till hälsa.
204

 

Med anledning av Sveriges internationella åtaganden finns det sedan ett par år tillbaka 

en utökad skyldighet för det offentliga att erbjuda subventionerad vård till personer som 

vistas i Sverige utan att inneha nödvändiga tillstånd.
205

 Denna skyldighet regleras i lag 

(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd och innebär enligt 6 § att barn ska erbjudas vård i samma 

omfattning som de som är lagligen bosatta här. Det nämnda betyder att barn ska 

garanteras en subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden 

tandvård.
206

 För vuxna personer gäller enligt 7 § att dessa ska erbjudas vård som inte 

kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Begreppet 

vård som inte kan anstå är avsett att vara ett vidare begrepp än omedelbar vård och 
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innefattar även vård och behandling av sjukdomar och skador i fall där en måttlig 

fördröjning bedöms kunna få allvarliga konsekvenser för patienten.
207

 

Lagen är enligt 6 § enbart tillämplig på utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av 

myndighetsbeslut eller författning och vars vistelse här inte är avsedd att vara tillfällig. 

Med formuleringen icke-tillfällig vistelse avses att undanta personer som reser till 

Sverige utan nödvändiga tillstånd eller kvarblir i landet efter att deras tillstånd gått ut i 

syfte att få subventionerad hälso- och sjukvård.
208

 Stadgandet innebär att landstingen 

inte är skyldiga att erbjuda utsatta EU-medborgare denna utvidgade sjukvård under 

deras första tre månader i Sverige. Anledningen till detta är att unionsmedborgare med 

vistelserätt uppehåller sig lagligt i Sverige. 

Rättsläget bör däremot kunna se annorlunda ut om utsatta EU-medborgare stannar kvar 

i Sverige för en längre period än tre månader utan att ha de tillräckliga tillgångar som 

krävs för uppehållsrätt. Vistelsen i Sverige är då inte längre laglig varför lagen om 

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

bör kunna vara tillämplig. Slutsatsen stöds av att regeringen uttalat att det inte bör vara 

uteslutet att lagen i enstaka fall blir tillämplig på unionsmedborgare även om EU-

rättsliga författningar i första hand ska tillämpas.
209

 Uppsala landsting har tagit fasta på 

förarbetsuttalandet och erbjuder utsatta EU-medborgare utan uppehållsrätt kostnadsfri 

vård enligt lagen om vård för tillståndslösa.
210

 Av Socialstyrelsens webbplats framgår 

vidare att myndigheten delar uppfattningen att en sådan tillämpning är möjlig.
211

 De 

flesta landsting tillämpar emellertid inte lagen på utsatta EU-medborgare utan tar betalt 

för hela vårdbeloppet.
212

 

 

6.3.3 Avslutande diskussion 

Det offentligas skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård åt icke-ekonomiskt aktiva 

EU-medborgare bör kunna sammanfattas som följande. För fullständig subventionerad 

hälso- och sjukvård i Sverige krävs det att unionsmedborgaren ifråga har uppehållsrätt 
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eller är folkbokförd här. Det bör dock sällan komma ifråga att folkbokföra en person 

som saknar uppehållsrätt eftersom folkbokföring förutsätter att personer avser att bo i 

Sverige i minst ett år, vilket inte är tillåtet utan uppehållsrätt. 

En person som varken har vistelse- eller uppehållsrätt, det vill säga en person som 

kvarstannat i Sverige efter att vistelserätten löpt ut, bör anses ha rätt till vård som inte 

kan anstå enligt lagen om vård för tillståndslösa. På så sätt ges troligtvis de flesta av de 

utsatta EU-medborgare som tigger i Sverige under en längre period än tre månader 

tillgång till subventionerad vård i de fall vården inte kan anstå. En sådan tolkning bör 

anses vara vad som bäst överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden. Att 

lagen ska tillämpas på detta sätt är dock inte självklart och som ett resultat skiljer sig 

därför hanteringen åt mellan landstingen. 

Under tiden för vistelserätt är det offentligas skyldigheter gentemot utsatta EU-

medborgare troligtvis som mest begränsade eftersom de endast består i att erbjuda 

nödvändig och omedelbar vård. Slutsatsen är logisk utifrån de svenska reglernas 

utformning samt eftersom artikel 19 samordningsförordningen endast ger rätt till akut-

sjukvård i det land där en person vistas utan att vara bosatt. 

Trots det anförda bör inte slutsatsen avseende unionsmedborgare med vistelserätt tas för 

självklar. Utsatta EU-medborgare befinner sig lagligt i Sverige under deras första tre 

månader i landet vilket enligt rörlighetsdirektivet benämns som uppehållsrätt i högst tre 

månader. Dano medför att det är tillåtet att kräva uppehållsrätt för längre tid än tre 

månader för att kunna åtnjuta likabehandling avseende socialförsäkringsförmåner med 

drag av socialt bistånd. Hälso- och sjukvård klassificeras emellertid inom EU-rätten 

som en socialförsäkring och det är inte klarlagt hur uttalandena i Dano ska appliceras på 

renodlade socialförsäkringar. Det kan därför finnas anledning att fråga om det är 

förenligt med likabehandlingsprincipen i artikel 24 rörlighetsdirektivet och artikel 18 

FEUF att olikbehandla unionsmedborgare som genom vistelserätten uppehåller sig 

lagligt i en medlemsstat avseende tillgången till hälso- och sjukvård. Detta särskilt med 

tanke på den rätt till hälsa som följer av folkrätten. Vidare kan det frågas om det 

verkligen är rimligt att illegal vistelse ska försätta EU-medborgarna i en bättre situation 

avseende tillgången till vård än den de var i när de hade vistelserätt och såldes vistades 

lagligt i Sverige. 
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6.4 Försörjningsstöd 

6.4.1 Om försörjningsstöd 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har enligt 4 kap 1 § SoL rätt till bistånd för sin försörjning, så kallat 

försörjningsstöd, och bistånd för sin livsföring i övrigt. 4 kap 3 § SoL specificerar att 

försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för bland annat livsmedel, kläder, hälsa 

och hygien, telefon, boende och hemförsäkring. Med livsföring i övrigt menas allt av 

betydelse för att utifrån en individuell behovsbedömning tillförsäkra enskilda en skälig 

levnadsnivå, exempelvis genom bistånd till tandvård, glasögon, möbler, vinterkläder, 

hemtjänst och särskilt boende för funktionshindrade.
213

 Utöver skyldigheten att erbjuda 

socialt bistånd enligt de nyss nämnda reglerna har socialnämnden enligt 4 kap 2 § SoL 

en möjlighet att på frivillig basis ge ytterligare bistånd till den som behöver det. 

Rätten till försörjningsstöd gäller generellt för de som behöver hjälp med försörjning 

och livsföring.
214

 En förutsättning för att erhålla bistånd är emellertid som framgår av 

lagtexten att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov vilket innebär att alla 

möjligheter som normalt står till buds ska utnyttjas. Villkoren för att tilldelas bistånd 

innefattar därmed krav på att arbetsföra personer söker arbete.
215

 

 

6.4.2 Utsatta EU-medborgare och försörjningsstöd 

Bosättningsbegreppet är centralt även inom socialtjänstens område. 2 kap 1 § SoL 

stadgar att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda inom sitt område får 

behövligt stöd och hjälp. I 2 a kap 3 § preciseras att det är bosättningskommunen som är 

ansvarig kommun. I första hand avses med bosättningskommun den kommun där den 

enskilde är stadigvarande bosatt. I bedömningen av var en person är stadigvarande 

bosatt kan ledning hämtas i FBL. Bosättningskommunen kan även utgöras av den 

kommun dit den enskilde har starkast anknytning. Vid bedömningen ska bland annat 
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den enskildes sociala nätverk och dennes egen uppfattning om vilken kommun hen har 

starkast anknytning till beaktas.
216

 

Om det inte går att klargöra vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun 

gäller enligt 2 a kap 1 § SoL att det är kommunen där den enskilde vistas som är 

ansvarig.
217

 Regleringen innebär att en person som uppfyller de materiella förut-

sättningarna för att erhålla socialt bistånd aldrig kan nekas bistånd utan att vistelse-

kommunen är överens med en annan kommun om att den ska bära det huvudsakliga 

ansvaret.
218

 Om det däremot står klart att en annan kommun än vistelsekommunen 

ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild är vistelsekommunens ansvar enligt 2 a kap 2 § 

begränsat till akuta situationer. Med akutsituation avses främst sådana situationer som 

uppstår oväntat och oförutsett men det är omständigheterna i det enskilda fallet som är 

avgörande. Exempel på insatser som kan komma ifråga är akuta vård- och stödinsatser 

samt tillfälliga boenden, matpengar och arrangerade hemresor.
219

 

Bosättningsbegreppet enligt SoL är inte ensamt avhängande frågan om folkbokföring 

utan en person kan också anses vara bosatt i den kommun till vilken hen har starkast 

anknytning. Vidare innebär 2 a kap 1 § SoL att vistelsekommunen är fullt ansvarig om 

en person saknar bosättningskommun.  Vid en första anblick verkar det därför som att 

utsatta EU-medborgare har rätt till fullt bistånd i den kommun där de bor eller vistas. 

Detta särskilt då lagen inte uttryckligen uppställer krav på laglig vistelse eller bosättning 

i Sverige.
220

 HFD har dock i RÅ 1995 ref 70 klarlagt att rätten till bistånd enligt SoL 

förutsätter att den som söker bistånd är bosatt i Sverige. Lagstiftaren har övervägt att 

införa ett lagstadgat krav på bosättning i Sverige för att få rätt till bistånd enligt SoL 

men beslutade att inte föreslå ett sådant då det redan framgår av rättspraxis.
221

 

Av det anförda följer att det för rätt till försörjningsstöd krävs att en person är bosatt i 

Sverige eller lagligen vistas i landet och har för avsikt att bosätta sig här. Unions-

medborgare med uppehållsrätt ska därmed likabehandlas avseende rätten till bistånd.
222

 

Personer som vistas tillfälligt i Sverige eller som saknar den uppehållsrätt som krävs för 

att vistelsen ska vara laglig har därför endast rätt till bistånd i sådana akuta nöd-
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situationer som avses i 2 a kap 2 § SoL.
223

 Det finns därför kommuner som har gett akut 

bistånd till utsatta EU-medborgare i form av biljetter till hemresa.
224

 Som exempel kan 

nämnas att cirka 480 personer i Stockholms stad fick sina hemresor betalda genom en 

förenklad biståndsbedömning i samband med större avhysningar år 2014.
225

 

Slutsatsen angående att det krävs laglig vistelse för att kunna ta del av socialt bistånd 

enligt SoL synes vara förenlig med EU-rätten eftersom likabehandlingsprincipen i 

artikel 24 rörlighetsdirektivet förutsätter vistelse- eller uppehållsrätt. Vidare tillåter 

artikel 24(2) att medlemsstaterna begränsar rätten till bistånd till att avse tiden efter de 

tre första månaderna i landet vilket i praktiken innefattar ett krav på uppehållsrätt. Det 

har föreslagits att Sverige ska införa en sådan begränsningsregel för icke-ekonomiskt 

aktiva
226

 men förslagen har inte lett till lagstiftning.
227

 Att Sverige inte har begränsat 

rätten till socialt bistånd under tiden för vistelserätten väcker därmed frågan om 

personer som har vistelserätt, men inte uppehållsrätt, kan erhålla försörjningsstöd under 

de tre månader som de vistas lagligt i Sverige. 

Precis som i avsnittet avseende hälso- och sjukvård kan det här föras diskussioner i 

förhållande till bosättningsbegreppet. Som tidigare nämnts menar jag att utsatta EU-

medborgare troligen inte ska folkbokföras i Sverige vilket innebär att de inte på den 

grunden kan anses vara bosatta här. Begreppsbildningen i SoL innebär emellertid att 

även den kommun där det stadigvarande boendet eller dit den starkaste anknytningen 

finns kan bli ansvarig. Teoretiskt sett bör det kanske därför vara möjligt att anse att en 

unionsmedborgare kan vara bosatt i Sverige och därför ha rätt till bistånd redan under de 

första tre månaderna trots att vederbörande inte har uppehållsrätt. Detta särskilt då det 

inte har införts någon begränsningsregel enligt artikel 24(2) rörlighetsdirektivet. Ett 

sådant resonemang finner visst stöd i förarbetsuttalandet om att den föreslagna 

begränsningsregeln skulle gälla även om EU-medborgaren skulle anses bosatt i Sverige 

under motsvarande tid.
228

  

Det kan dock anses vara väl långsökt att utifrån nyss nämnda förarbetsuttalande dra 

slutsatsen att det räcker att inneha vistelserätt för att ha rätt till socialt bistånd. Utifrån 
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den språkliga innebörden av begreppet stadigvarande boende är det svårt att hävda att 

ett kortare boende än tre månader innefattas i begreppet. Däremot återstår frågetecknen 

om en EU-medborgare utan uppehållsrätt kan anses vara bosatt här i SoL:s mening på 

grund av regeln om stark anknytning.  

Även i övrigt bör det inte anses självklart att bosättningsbegreppet i SoL överens-

stämmer med det EU-rättsliga begreppet. Både vistelse- och uppehållsrätt utgör som 

redan påpekats laglig vistelse enligt rörlighetsdirektivet. I kombination med att Sverige 

valt att inte begränsa likabehandlingsprincipen kan den lagliga vistelsen å ena sidan 

göra att likabehandlingsprincipen inte får avfärdas alltför lättvindigt och därför ska gälla 

även utsatta EU-medborgare. Å andra sidan kan EU-domstolens avgörande i Dano tyda 

på att rätten till likabehandling gäller fullt ut först då en person har uppehållsrätt. 

Dessutom skulle ett erhållande av försörjningsstöd kunna innebära att unions-

medborgaren ifråga blir en orimlig belastning för det sociala biståndssystemet vilket 

riskerar medföra indragen vistelserätt och utvisning enligt artikel 14 rörlighetsdirektivet. 

Med ovanstående diskussion har jag velat tydliggöra att frågan om utsatta EU-

medborgares rätt till försörjningsstöd inte är fullt så enkel som privata och offentliga 

aktörer vill få det att framstå. Dessa drar ofta slutsatsen att endast icke-ekonomiskt 

aktiva med uppehållsrätt har rätt till socialt bistånd och att utsatta EU-medborgare 

därför endast kan få hjälp i akuta nödsituationer.
229

 Stockholms stad går till och med så 

långt att kommunen påstår att det endast är personer med uppehållsrätt som ekonomiskt 

aktiva som har rätt till försörjningsstöd.
230

 Utan att hävda att kommunernas slutsats är 

felaktigt menar jag att rättsläget inte är helt klarlagt avseende utsatta EU-medborgare 

som uppehåller sig lagligt i landet utan att ha uppehållsrätt, det vill säga avseende de 

personer som ännu inte har varit i Sverige i tre månader. Det är troligt att icke-

ekonomiskt aktivas förutsättningar att erhålla socialt bistånd kommer fortsatt skärpas i 

enlighet med den åtstramade i linjen i Dano och politiska farhågor om social turism. En 

motsatt utveckling där rättigheter kopplade till unionsmedborgarskapet återigen ges 

större betydelse är emellertid inte utesluten. Kommande praxis, från framförallt EU-

domstolen men även från svenska domstolar, får utvisa åt vilket håll utvecklingen går. 
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6.5 Bostad 

Då tillgången till en bostad kan anses vara en grundläggande förutsättning för att kunna 

leva ett värdigt liv föreskriver flera internationella konventioner en rätt till tillräcklig 

levnadsstandard där rätt till bostad ingår som en komponent, se exempelvis artikel 25 i 

FN:s rättighetsförklaring, artikel 11 CESCR, artikel 27(3) barnkonventionen, artikel 31 

europeiska sociala stadgan och artikel 34 rättighetsstadgan. Vidare stadgas det i 

1 kap 2 § 2 st regeringsformen (1974:152) (RF) att det allmänna särskilt ska trygga 

rätten till bostad eftersom den enskildes välfärd är ett grundläggande mål för den 

offentliga verksamheten. Då rätten till bostad har en avgörande betydelse för den 

enskildes sociala situation föreskriver dessutom 3 kap 2 § 2 st SoL att socialnämnden 

ska främja den enskildes rätt till bostad, arbete, och utbildning.
231

 

Då utsatta EU-medborgare som tigger i Sverige lever som hemlösa väcker ovan nämnda 

stadganden frågor huruvida hemlösa kan kräva en bostad och i vilken utsträckning det 

offentliga är skyldig att försöka motverka hemlöshet. Rätten till bostad kan dock inte 

ses som en legal utkrävbar rättighet eftersom den endast finns formulerad i mål-

sättningsstadganden. Staten ska visserligen verka för att trygga rätten till bostad men är 

inte skyldig att förverkliga målet genom att tillhandahålla bostäder till hemlösa.
232

 

Utifrån rätten till bistånd till en skälig levnadsnivå i 4 kap 1 § och 4 kap 3 § SoL går det 

däremot att utläsa en rätt till boende, det vill säga en rätt till tak över huvudet.
233

 En 

sådan rätt baseras på att alla människor har ansetts ha ett behov av någon form av 

boende för att uppnå en skälig levnadsnivå. De kostnader som kan täckas av ett sådant 

bistånd ska utgå från en skälig boendestandard motsvarande vad en låginkomsttagare på 

orten har möjlighet till.
 234

 Det ska vidare i varje enskilt fall göras en helhetsbedömning 

av behov och skälighet med beaktande av kommunens resurser.
235

 

Av rättspraxis följer att bistånd i form av boende måste nå upp till en skälig standard. 

Vid en akut situation, och under en övergångsperiod om cirka en vecka, uppfyller ett 

boende på härbärge kraven på skälig levnadsnivå.
236

 HFD har vidare betonat att det inte 
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är socialnämndens skyldighet att tillgodose behovet av bostad i allmänhet. Trots detta 

kan det finnas situationer när nämnden måste bistå enskilda som har speciella 

svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Logi måste ordnas om en sådan person står 

helt utan tak över huvudet. Bistånd i form av hjälp till en mer permanent bostad kan 

däremot utformas på olika sätt. I det aktuella fallet bedömdes inte den husvagn som 

nämnden ställt till kvinnan och hennes fyra barns förfogande uppfylla kravet på skälig 

levnadsnivå. Nämnden ålades därför att se till att familjen fick tillgång till ett annat 

boende.
237

 Vidare har socialnämnden ansetts behöva respektera en familjs ställnings-

tagande i fråga om byte av bostadsort.
238

 

Trots att rätten till bostad inte är någon legal rättighet som den enskilde kan utkräva 

visar rättspraxis att kommunerna i vissa fall har en relativt långtgående skyldighet att 

bistå med boende. Denna skyldighet är emellertid inte generell utan finns inom ramen 

för bistånd till enskildas försörjning och livsföring. För utsatta EU-medborgare innebär 

det att rättsläget är detsamma som det angående försörjningsstöd. Av det följer troligen 

att de EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige idag endast har rätt till akuta 

insatser i form av tillgång till övernattningar på härbärgen. Många kommuner erbjuder 

idag sådana härbärgen, direkt eller indirekt genom bidrag till frivilligorganisationer,
239

 

vilket gör att lagens verkar krav uppnås. Om en enskild individ akut uppsöker social-

tjänsten är det emellertid viktigt att just denne erbjuds tak över huvudet, om än bara 

tillfälligt, eftersom rätten till boende gäller alla som vistas i Sverige och befinner sig i 

en akut nödsituation. 

 

6.6 Skolgång 

6.6.1 Rätten till utbildning 

Rätten till utbildning är både en ekonomisk, social och kulturell rättighet samt en 

medborgerlig och politisk rättighet. Rättigheten kan även ses som en central förut-

sättning för förverkligandet av andra rättigheter.
240

 Rätten till utbildning finns 

formulerad i en rad internationella konventioner däribland artikel 26 i förklaringen om 
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de mänskliga rättigheterna, artikel 13 CESCR och artikel 28–29 barnkonventionen. För 

svensk rätts vidkommande är rätten till utbildning grundlagsstadgad i 2 kap 18 § RF 

som anger att alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri utbildning. 

Rätten till utbildning är i Sverige som huvudregel knuten till skolplikten vilket utöver 

grundlagsstadgandet framgår av 7 kap 3 § skollagen (2010:800). Av huvudregeln i 

7 kap 2 § följer att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Med bosatta barn 

avses enligt 29 kap § 2 skollagen de barn som ska folkbokföras enligt FBL. Vidare 

medför regleringen att det finns fler barn som har rätt till utbildning i Sverige, dock utan 

att omfattas av skolplikten. Enligt 29 kap 2 § 2 st 3 p ska även barn som har rätt till 

utbildning på grund av EU-rättens regler om fri rörlighet anses vara bosatta i Sverige 

och därmed ha rätt till utbildning enligt skollagen. Detsamma gäller barn som vistas här 

utan stöd av myndighetsbeslut eller författning, vilket framgår av 29 kap 2 § 2 st 5 p. 

29 kap 2 § 2 st 3 p skollagen förtydligar att barn till unionsmedborgare som är eller har 

varit arbetstagare i Sverige har rätt till utbildning i Sverige på grund av artikel 10 i 

förordning 492/11, förutsatt att barnet bor i Sverige. I sammanhanget är det ett från 

folkbokföringsreglerna fristående EU-rättsligt bosättningsbegrepp som avses.
241

 Av EU-

domstolens dom i Hassan Ibrahim framgår vidare att barns rätt till utbildning enligt 

förordning 492/11 inte är beroende av att föräldrarna har uppehållsrätt enligt rörlighets-

direktivet. För att barnet ska kunna åtnjuta likabehandling avseende rätten till utbildning 

krävs det enligt EU-domstolen enbart att barnet bott med en eller båda föräldrarna i en 

medlemsstat medan åtminstone en av föräldrarna var bosatt där som arbetstagare.
242

 

Enligt 2 kap 8 § skollagen är det huvudmannen som ansvarar för att utbildningen 

genomförs enligt lag och författningar. Det är i första hand kommuner som är huvud-

män men uppgiften tillfaller i vissa fall även stat och landsting, se 2 kap skollagen. Av 

4 kap 2 § skolförordningen (2011:185) jämte 12 kap 11–13 §§ gymnasieförordningen 

(2010:2039) framgår att huvudmannen frivilligt får erbjuda andra barn än de som har 

rätt till det en plats i grund- och gymnasieskola. Motsvarande bestämmelser saknas 

gällande förskola, fritidshem och särskola vilket gör att det ansetts oklart huruvida det 

är tillåtet att frivilligt ta emot barn i dessa skolformer.
243
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6.6.2 Utsatta EU-medborgares rätt till skolgång 

Det är oklart vilken rätt till utbildning som utsatta EU-medborgares barn har vilket har 

gjort att landets kommuner hanterar situationen olika. Dessa barn är ofta extra utsatta 

såväl ekonomiskt som socialt varför det oklara rättsläget av Skolverket bedöms som 

särskilt allvarligt.
244

 

Precis som redan nämnts i flera avsnitt i denna uppsats gör det faktum att en rättighet 

tilldelas de som är folkbokförda i Sverige att utsatta EU-medborgares sociala rättigheter 

begränsas. 29 kap 2 § skollagens hänvisning till rätten till utbildning via EU:s regelverk 

för fri rörlighet gör inte rättsläget klarare för icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare 

och deras barn. Utöver den rätt till utbildning som följer av artikel 14 rättighetsstadgan 

innehåller inte EU-rätten några regler om utbildning för icke-ekonomiskt aktivas barn. 

Däremot råder det enligt domen i Hassan Ibrahim inga tvivel om att utbildning omfattas 

av unionsrättens område.
245

 

Fram till i februari 2015 fanns det mig veterligen ingen praxis från Skolväsendets 

överklagandenämnd avseende vilken rätt till utbildning i Sverige som följer av EU-

rätten.
246

 Därefter har Skolväsendets överklagandenämnd meddelat ett beslut som rörde 

rätten till skolgång för en bulgarisk medborgare vars föräldrar försörjde sig genom att 

tigga i Sverige. På grund av avsaknad av såväl tillräckliga tillgångar som sjukförsäkring 

hade inte föräldrarna i fallet uppehållsrätt. Vid tidpunkten för prövningen hade familjen 

befunnit sig i Sverige i mer än tre månader vilket således innebär att de även saknade 

vistelserätt. Av denna anledning ansågs barnet inte kunna göra gällande lika-

behandlingsprincipen såsom den uttrycks i rörlighetsdirektivet. Eftersom föräldrarna 

aldrig varit arbetstagare i Sverige kunde en rätt till utbildning inte heller föreligga på 

grundval av förordning 492/11. Barnet ansågs därför inte vara bosatt i Sverige genom 

att en rätt till utbildning följde av EU-rätten vilket resulterade i att överklagandet 

avslogs.
247

 

Med anledning av att utbildning omfattas av unionsrättens tillämpningsområde bör lika-

behandlingsprincipen i artikel 18 FEUF kunna ha betydelse avseende icke-ekonomiskt 
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aktivas barns rätt till utbildning.
248

 Likaså bör likabehandlingsprincipen i artikel 24 

rörlighetsdirektivet kunna tillämpas på dessa barn om de befinner sig lagligt i Sverige, 

det vill säga om de eller deras föräldrar har vistelse- eller uppehållsrätt. Slutsatsen stöds 

av en motsatt läsning av överklagandenämndens beslut. En sådan slutsats bör vidare 

anses vara vad som bäst överensstämmer med den vikt som rätten till utbildning ges 

genom EU:s rättighetsstadga samt övriga nämnda internationella konventioner. 

Argumenten finner vidare stöd i att regeringen verkar anse att i princip alla barn som 

vistas i Sverige har rätt till utbildning här.
249

   

Ytterligare en aspekt, som av processuella skäl inte berördes av Skolverkets 

överklagandenämnd, är att barn till utsatta EU-medborgare som saknar både vistelse- 

och uppehållsrätt bör kunna ha rätt till utbildning i Sverige enligt 29 kap 2 § 2 st 5 p 

skollagen. Paragrafen infördes för att leva upp till Sveriges internationella åtaganden 

och då ingen bestämd personkrets åsyftades gäller rätten till utbildning alla barn som 

vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Stadgandet innebär enligt förarbetena att 

nästan alla barn som vistas i Sverige har rätt till utbildning. Det enda undantaget avser 

barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd som vistas i landet kortare tid än ett år. I 

förarbetena anförs därför att det är motiverat att överväga om även barn med tids-

begränsade uppehållstillstånd bör ges rätt till utbildning. Då en sådan utökning av rätten 

till utbildning bedömdes kräva ytterligare analys beslutade regeringen att återkomma i 

frågan.
250

 Vad jag vet har det ännu inte lagts fram något sådant lagförslag. 

Med anledning av att barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd inte har rätt till 

skolgång i Sverige, i alla fall inte än, och då det på andra rättsområden har iakttagits 

försiktighet med att tilldela personer utan uppehållsrätt, men med vistelserätt, sociala 

rättigheter kanske en sådan ordning är rimlig även avseende utbildning. Dock skulle det 

innebära att utsatta EU-medborgare som vistas lagligt i Sverige genom vistelserätten 

inte har tillgång till skolgång medan de som kvarstannar i mer än tre månader utan att ha 

uppehållsrätt, och således vistas här illegalt, har rätt till skolgång.  

En ordning där barn med vistelserätt inte har rätt till skolgång i Sverige bedömer jag 

som mindre lämplig med tanke på att det är vanligt att utsatta EU-medborgare vistas i 

Sverige i tre månader för att därefter kort lämna landet och sedan resa hit igen. Dessa 
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barn riskerar därigenom att förlora all sin rätt till skolgång vilket inte bör anses överens-

stämma med rätten till utbildning såsom den uttrycks i den internationella rätten.
251

 

Detta särskilt som rätten till utbildning enligt artikel 29 barnkonventionen inte enbart 

handlar om att barn ska ges tillgång till utbildning utan att den även ska ha ett sådant 

innehåll att barnen förbereds för utmaningar de kan komma att ställas inför senare i 

livet.
252

 Detta syfte motverkas om barnen till utsatta EU-medborgare i praktiken förlorar 

all möjlighet till skolgång eftersom de då riskerar att försättas i samma sociala och 

ekonomiska situation som sina föräldrar. Att dessa barn riskerar att inte alls få gå i 

skolan bör vara ett starkt skäl till att de bör omfattas av svensk lag eftersom utbildning 

utgör kanske det viktigaste verktyget för att lyfta människor ur fattigdom.
253

 

 

6.7 Sammanfattning 

Kapitlet har visat att unionsmedborgares tillgång till sociala rättigheter i Sverige ofta 

beror på om personen ifråga är folkbokförd här. Det har bedömts att det sällan lär bli tal 

om att folkbokföra utsatta EU-medborgare vilket begränsar deras sociala rättigheter. Då 

folkbokföringen emellertid inte är ensamt avgörande för när en person har rätt till hälso- 

och sjukvård, socialt bistånd enligt SoL och skolgång är frågan om utsatta EU-

medborgares rättigheter inte helt enkel. 

Utsatta EU-medborgares sociala rättigheter är troligtvis som mest begränsade avseende 

socialt bistånd i form av försörjningsstöd och boende eller bidrag till boende. Den EU-

rättsliga utvecklingen gör att det bör anses vara klart att dessa rättigheter får villkoras av 

att unionsmedborgare har uppehållsrätt i Sverige. Däremot har jag bedömt rättsläget 

som oklart avseende EU-medborgare med vistelserätt. Även om det går att diskutera har 

jag ansett det vara mest troligt att socialt bistånd inte behöver beviljas till utsatta EU-

medborgare under deras första tre månader i Sverige. Däremot har personerna rätt till 

akut bistånd i nödsituationer, exempelvis genom mat, hemresor och tillfälligt boende 

eller bidrag till detsamma. Bistånd behöver emellertid inte beviljas i sådan utsträckning 

att personen ifråga utifrån en individuell bedömning blir en orimlig belastning för det 

sociala biståndssystemet. 
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Rättsläget och problematiken kring målgruppens rätt till hälso- och sjukvård samt rätt 

till skolgång är av liknande natur. Dessa rättigheter förutsätter som huvudregel uppe-

hållsrätt eller folkbokföring. Med särskild anledning av att rätten till hälsa och rätten till 

utbildning utgör grundläggande rättigheter inom folkrätten har jag dock ansett det 

möjligt att tillerkänna utsatta EU-medborgare som saknar såväl vistelse- som uppehålls-

rätt vissa rättigheter på området. Genom att tillämpa lagen om hälso- och sjukvård till 

vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt 29 kap 2 § 2 st 5 p 

skollagen menar jag att dessa personer bör ha rätt till subventionerad vård som inte kan 

anstå och kostnadsfri skolgång i Sverige. 

Frågan avseende rättsläget under tiden för vistelserätt är svårare att besvara. Det mesta 

tyder på att det offentligas skyldighet att erbjuda utsatta EU-medborgare vård är 

begränsat till att avse akutsjukvård. Vidare är det troligt att utsatta unionsmedborgares 

barn under samma tid saknar rätt till skolgång. Den första slutsatsen stöds av bland 

annat artikel 19 samordningsförordningen och EU-domstolens avgörande i Dano. Även 

om det finns belägg också för den andra slutsatsen är den desto mer tveksam med tanke 

på att en sådan ordning i praktiken riskerar att medföra att utsatta EU-medborgares barn 

fråntas all rätt till utbildning. Precis som avseende övrig problematik i denna uppsats 

finns det därför ett behov av klargöranden från såväl lagstiftare som domstolar. 
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7 Slutsatser 

Den kanske mest uppenbara slutsatsen som kan dras av diskussionen som förts i detta 

examensarbete är att rättsläget avseende utsatta EU-medborgares fria rörlighet och 

sociala rättigheter är komplext och oklart. Det kvarstår en del obesvarade frågor och det 

finns alltjämt ett behov av klargöranden från lagstiftare och domstolar.  

Genom att förbinda samordningsförordningens likabehandlingsprincip med rörlighets-

direktivets krav på uppehållsrätt inskränker Dano icke-ekonomiskt aktivas rätt till 

sociala förmåner. Med tanke på att rättsfallets innebörd kan förstås både restriktivt och 

extensivt är det dock inte helt klart vilken inverkan domen får på utsatta EU-

medborgares sociala rättigheter. Den framtida rättsutvecklingen kan således ta olika 

vägar. En möjlig utveckling är att kravet på uppehållsrätt görs gällande för allt fler, eller 

till och med alla, sociala förmåner i enlighet med det fokusskifte som skedde genom 

Dano. På så sätt ges EU:s medlemsstater mer kontroll över sina välfärdssystem och 

möjlighet att hindra social turism. Med anledning av det politiska läget på många håll i 

Europa har jag bedömt det som troligt att flera medlemsstater föredrar en sådan ordning. 

I förlängningen riskerar emellertid en dylik rättstillämpning att resultera i en paradoxal 

situation där de enda icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare som har rätt till socialt 

bistånd är de som har tillräckliga tillgångar för att inte behöva sådant bistånd. Om 

uppehållsrätt görs till en förutsättning för att erhålla i princip alla sociala förmåner 

riskerar vidare icke-ekonomiskt aktivas fria rörlighet att urholkas. 

En annan möjlig rättsutveckling är att unionsmedborgarskapet ges stor betydelse i 

enlighet med tidigare praxis från EU-domstolen. Genom att ge likabehandlingsprincipen 

stort genomslag hindras inte unionsmedborgarnas rätt till fri rörlighet. Ett mer restriktivt 

förhållningssätt till Dano möjliggör en sådan utveckling. Detta kan göras antingen 

genom att endast kräva uppehållsrätt för de som uteslutande nyttjat sin fria rörlighet i 

syfte att erhålla sociala förmåner, så kallade ”välfärdsturister”, eller genom att göra 

uppehållsrätt till en förutsättning för socialt bistånd och vissa socialförsäkringsförmåner 

som har drag av socialt bistånd. För att undvika att urholka rätten till fri rörlighet 

förutsätter det senare alternativet att den individuella helhets- och proportionalitets-

bedömningen av huruvida en person riskerar att bli en orimlig belastning för det sociala 

biståndssystemet tas på allvar. 
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Förhållandet mellan rätten till fri rörlighet och sociala rättigheter blir än mer komplext 

om man beaktar att EU-domstolen inte berört problematiken utifrån ett konstitutionellt 

rättighetsperspektiv. Då det fortfarande kan anses vara oklart hur unionsmedborgares 

allmänna rätt till likabehandling i artikel 18 FEUF förhåller sig till sociala rättigheter 

vore det välkommet med ytterligare praxis på området. Vidare vore det önskvärt med 

klargöranden avseende vilken betydelse frågan om uppehållsrätt har för förverkligandet 

av rättigheterna i rättighetsstadgan. Detta särskilt eftersom rättighetsstadgan ger alla 

individer sociala rättigheter. 

Avseende problematiken i den svenska kontexten har uppsatsen visat att utsatta EU-

medborgares tillgång till sociala rättigheter beror på vilken migrationsrättslig status de 

har. Full likabehandling kan åtnjutas först om en person har uppehållsrätt eller är folk-

bokförd här, vilket är förutsättningar som dessutom ofta hänger ihop. Slutsatsen baseras 

främst på svensk rätt men även på ett mer extensivt förhållningssätt till Dano. Vid en 

mer restriktiv tolkning av Dano kan det, med beaktade av att det inte är säkert att det 

svenska bosättningsbegreppet överensstämmer med det EU-rättsliga, krävas att det görs 

en individuell proportionalitetsbedömning innan förmåner nekas på grund av att 

uppehållsrätt saknas. 

Uppsatsen har vidare diskuterat oklarheterna kring rättsläget under tiden som utsatta 

EU-medborgare har vistelserätt i Sverige. Från ett EU-rättsligt perspektiv finns det inte 

något givet svar på frågan. Utifrån svensk rätts utformning samt avgörandet i Dano 

verkar det emellertid som att målgruppens sociala rättigheter är som mest begränsade 

under vistelsens första tre månader. Det offentligas skyldighet att bereda utsatta EU-

medborgare med vistelserätt, men utan uppehållsrätt, tillgång till hälso- och sjukvård 

synes därmed vara begränsat till akuta situationer. Med beaktande av att rätten till hälsa 

utgör en grundläggande rättighet som är essentiell för att kunna åtnjuta andra rättigheter 

är denna slutsats dock inte självklar. Då CESCR kräver att vården ska vara ekonomiskt 

tillgänglig för alla kan ett krav på att utsatta EU-medborgare ska stå hela vårdkostnaden 

själva i praktiken inskränka deras rätt till hälsa. 

Det har vidare bedömts att barn till utsatta EU-medborgare som endast har vistelserätt 

sannolikt saknar rätt till skolgång i Sverige. Dock är inte heller denna slutsats uppenbar 

eftersom regeringen verkar anse att i princip alla barn som vistas i Sverige har rätt till 

skolgång här. Vidare omfattas utbildning av unionsrättens tillämpningsområde varför 
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likabehandlingsprincipen bör kunna tillämpas på barn vars föräldrar uppehåller sig 

lagligt i Sverige genom att ha vistelserätt. Barn till utsatta EU-medborgare som i tätt 

följande tremånadersperioder vistas lagligt i Sverige riskerar dessutom att fråntas all rätt 

till utbildning om de, med hänvisning till att de saknar uppehållsrätt, nekas skolgång 

här. En sådan konsekvens av rättstillämpningen bör inte anses tillgodose rätten till 

utbildning enligt rättighetsstadgan och FN:s konventioner. Vidare bedömer jag en sådan 

ordning som mindre lämplig med tanke på att utbildning fyller en viktig roll i kampen 

mot fattigdom och social exkludering. 

Utsatta EU-medborgare som stannar kvar i Sverige för en längre tid än tre månader utan 

att ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd vistas här olovligen. Trots EU-domstolens 

uttalanden menar jag att det är möjligt att tillerkänna dessa personer vissa sociala 

rättigheter. Genom att tillämpa lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som 

vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd bör utsatta EU-medborgare ha rätt att erhålla 

subventionerad vård som inte kan anstå. På liknande sätt bör deras barn ha rätt till 

kostnadsfri skolgång i Sverige enligt 29 kap 2 § 2 st 5 p skollagen. Dessa slutsatser är 

inte okontroversiella men jag menar att regleringen enligt dess ordalydelse är tillämpbar 

på utsatta EU-medborgare. Genom en sådan tillämpning kan även Sverige bättre leva 

upp till sina internationella åtaganden. 

Ovan nämnda slutsatser innebär dock att utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige 

utan tillstånd ges mer långtgående rättigheter än de personer som vistas här lagligt 

genom vistelserätten. Då detta kan anses vara en mindre lämplig ordning kan det 

nämnda anföras som ytterligare ett argument mot att alltför kraftigt begränsa utsatta EU-

medborgares rätt till utbildning och subventionerad vård under tiden för vistelserätt. 

Utsatta EU-medborgares sociala rättigheter är vidare som mest inskränkta avseende 

rätten till försörjningsstöd och bistånd med boende. Då det inte finns någon legal rätt till 

bostad i Sverige är möjligheterna att få hjälp med att hitta en permanent bostad 

begränsade. Avsaknaden av uppehållsrätt gör troligtvis vidare att rätten till socialt 

bistånd inskränks till akuta nödsituationer. Socialtjänsten är därmed endast skyldig att 

tillfälligt sörja för utsatta EU-medborgares behov genom att bistå med mat, hemresor 

och härbärgen eller bidrag till detsamma. Det nu nämnda väcker frågor om hur länge en 

person kan anses befinna sig i en akut nödsituation. Med tanke på utsatta EU-

medborgares levnadsförhållanden i Sverige bör de kunna tyckas befinna sig i en nöd-
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situation under hela sin vistelse här. Trots detta är det tveksamt om en tre månader lång 

vistelse i nöd kan anses vara akut eftersom situationen inte uppstått oväntat eller 

oförutsett. Precis som alltid är det emellertid viktigt att det görs en individuell 

bedömning av om en akut nödsituation är för handen. Likaså är det viktigt att det görs 

en individuell bedömning av huruvida nyttjandet av socialt bistånd medför att personen 

ifråga blir en orimlig belastning för biståndssystemet. Jag menar dock att enstaka nätter 

på härbärgen samt besök i soppkök och dylikt inte kan anses medföra att en person blir 

en sådan orimlig belastning som föranleder utvisning. 

Avslutningsvis gör den fria rörligheten det möjligt för Europas fattiga att söka sig till 

andra EU-länder i hopp om att kunna försörja sig. Så länge som det förekommer 

utbredd fattigdom och diskriminering inom EU kommer troligtvis en del av dessa 

personer söka sig till Sverige. Även om den svenska staten inte kan sörja för alla 

Europas fattiga kan vi inte heller ignorera de människor som kommer hit. Utsatta EU-

medborgare har i egenskap av att vara människor vissa grundläggande sociala 

rättigheter. Det är därför viktigt att det offentliga börjar ta sitt ansvar på allvar. 

Situationen riskerar annars att bli ohållbar då det i svenska städer växer fram ett slags 

parallellt skuggsamhälle där socialt utanförskap accepteras och mänskliga rättigheter 

åsidosätts. Frågan om hur Sverige, i en alltmer globaliserad värld, ska möta utsatta 

människors behov och rättigheter kommer därför den kommande tiden sätta både vår 

medmänsklighet och vårt sociala välfärdssystem på prov. 
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