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Förord  
4.5 år av intensiva studier har nått sitt slut. Tiden från att jag skrev min första tenta till att 
snart få försvara denna uppsats har gått snabbt, varit väldigt lärorikt och framförallt varit en 
tid som kommer att forma mig för resten av mitt liv. Som snart yrkesverksam jurist har 
utbildningsåren gjort att jag har utvecklat en stor respekt för juristyrket med insikt om det 
viktiga ansvar som kommer att åvila mig.  

Det har känts viktigt och värdefullt att skriva om ett ämne som har varit så aktuellt, även 
under uppsatsskrivandets gång. Ett ämne som berör många i vårt land, och som har 
uppmärksammats på flera håll de senaste månaderna. Inte minst genom Uppdrag granskning 
reportage om den tragedi som drabbade Safet Makas som fick uppleva hela sin familjs 
bortgång med anledning av ett förestående avhysningshot.  

Slutligen vill jag passa på att tacka min handledare Jeanna Hoffman för långa och intressanta 
handledarsamtal. Samt mina två systrar Freshta och Zarlasht, som har betytt extra mycket för 
mig under studietiden. För allt stöd och alla uppmuntran. För att ni alltid tror och har trott på 
mig. Utan er hade denna resa inte varit möjlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

In Sweden hundreds of families with children are evicted from their homes on a yearly basis, 
often times resulting in homelessness. Today the right to one’s home is indirectly protected by 
the Social Services Act trough the provision of aid. The right to aid is however conditioned, 
and as a consequence children´s right to their home is many times dependent upon their 
parents (in)capacity to plan their economy. Families with children are trough this setup put in 
a situation that is worthy of criticism due to Sweden being a welfare state and a leading 
country regarding the observance of human rights. Especially the rights of children.  

In the discussions regarding children´s rights one can often hear that children are particularly 
to be protected because of their vulnerability. But when a child´s right to keep its home is 
tested a weaker child rights perspective is used by the social services. In the discussions 
preceding the Swedish government’s decision to incorporate The UN Convention on the 
rights of child, a general argument has been that it will cause a strengthening of the rights of 
the child. The result of this thesis shows however that there are reasons to question whether 
this really will be the case for families with children facing a threat of eviction.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

I Sverige avhyses hundratals barnfamiljer från sitt hem årligen, många gånger med en 
efterföljande hemlöshet som följd. Det finns idag ett indirekt skydd för enskildas rätt till sitt 
hem genom biståndsbestämmelsen i socialtjänstlagen. Rätten till bistånd är dock villkorat och 
barns rätt till sitt hem många gånger beroende av föräldrarnas (o)förmåga eller bristande 
förutsättningar att planera sin ekonomi. Barnfamiljer riskerar genom denna ordning att hamna 
i en situation som tål att kritiseras med tanke på att Sverige är en välfärdsstat och ett 
föregångsland vad gäller efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Särskilt barns rättigheter.  

I diskussionen om barnets rättigheter hörs ofta att barn är särskilt skyddsvärda. Ändå används 
ett svagare barnrättsperspektiv vid socialtjänstens biståndsbedömningar när det gäller ett så 
grundläggande behov hos barn, som rätten att få behålla sitt hem. I den proposition som 
föregick regeringens beslut att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt har ett 
övergripande argument varit att det kommer innebära stärkta rättigheter för barn. Uppsatsens 
resultatdel visar dock att det finns skäl att ifrågasätta ifall det verkligen kommer vara fallet, 
också för barnfamiljer som riskerar att avhysas från sitt hem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förkortningar  

Barnkonventionen        FN:s konvention om barnets rättigheter  

EKMR                          Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga   

                                      rättigheterna och grundläggande friheterna  

KFM                              Kronofogdemyndigheten  

NJA                                Nytt juridiskt arkiv  

Prop.                               Proposition  

RF                                   Regeringsform (1974:152)                      

RH                                  Rättsfall från hovrätterna  

RÅ                                  Regeringsrättens årsbok  

SoL.                                Socialtjänstlag (2001:453)  

SOU                                Statens offentliga utredningar  

UB                                  Utsökningsbalk (1981:774)  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
Det sägs att hur ett samhälle ser på och behandlar sina mest utsatta, också säger något om 
samhället i stort. Vad säger det i så fall om Sverige som välfärdsstat att hundratals 
barnfamiljer årligen avhyses från sin bostad, sitt hem, med social exkludering och 
marginalisering som följd? Studier visar nämligen att avhysningar är en åtgärd som skapar en 
stor risk för en försvagad position på bostadsmarknaden.1 I många fall leder det till tillfällig 
eller permanent hemlöshet, och att redan utsatta personer hamnar i ännu större utsatthet.2 

Den 26 september i år sände Uppdrag granskning ett reportage om familjen Makas i 
Göteborg. En familj som stod inför ett avhysningshot och där mamman samma dag som 
avhysningen skulle genomföras, valde att ta livet av sig själv och sina tre barn. Familjen hade 
under ett och ett halv års tid samlat på sig stora hyresskulder. Socialtjänsten var inkopplad i 
ärendet men valde att avsluta det utan att vidta några åtgärder.3 Att ett avhysningshot får en så 
pass allvarlig konsekvens hör som tur är till ovanligheterna, men belyser ändå vad den yttersta 
konsekvensen kan bli av en sådan åtgärd.  

2007 presenterade regeringen sin strategi för hur hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden kan motverkas. Ett av strategins delmål var att antalet avhysningar skulle 
minska, och att inga barn ska drabbas. Socialstyrelsen, som samordnande myndighet, 
konstaterade i sin slutrapport från 2010 att målet att inga barn ska vräkas inte har uppnåtts.4 
Inte heller 2017, 10 år efter att strategin presenterades har avhysningar där barn berörs, helt 
upphört. Kronofogdemyndighetens helårsstatistik för 2017 visar nämligen att 392 barn 
berördes av en avhysning förra året (2017).5 Sammantaget visar ändå siffrorna att avhysningar 
minskar. Men det finns också mycket som tyder på att mörkertalet är stort. Kritik har tex. 
riktats mot att det juridiska avhysningsbegreppets utformning inte fångar in alla familjer som 
tvingas lämna sina hem, eftersom en formell avhysning inte har genomförts.6 

I 1 kap. 2 § 2 st. RF går följande att utläsa: ”- - - Särskilt ska det allmänna trygga rätten till 
arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 
förutsättningar för hälsa.” Av bestämmelsens 5 st. går också att utläsa att det allmänna ska 
verka för att ”…barns rätt tas tillvara.” Hur realiseras egentligen dessa två mål det allmänna 
har ålagts ett ansvar för i den materiella lagstiftningen för barnfamiljer som riskerar att förlora 
sitt hem på grund av hyresskulder? Vilken betydelse får barns behov av och rätt till sitt hem i 
sammanhanget? När föräldrarna som har det främsta ansvaret för sina barn av olika 
anledningar inte klarar av att sköta sin ekonomi?  

                                                             
1 Se Nilsson, Anders & Flyghed, Janne, Vräkt och hemlös? Om marginaliseringsprocesser bland vräkta, s. 20.  
2 Se tex. Socialstyrelsens rapport: Hemlöshet 2017- omfattning och karaktär, s. 31.  
3 https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/har-konfronterar-safet-makas-socialtjansten-att-ni-sager-forlat-
ger-mig-inte-min-fru-och-mina-barn-tillbaka.  
4 Se Socialstyrelsens slutrapport 2010, Hemlöshet- många ansikten, mångas ansvar, s. 34.  
5 https://www.kronofogden.se/download/18.77420b161614b6f20243590/1519201228035/Barn_2017.pdf.   
6 Se Se Stenberg, Sten-Åke, Kjellbom Pia m.fl., Varför vräks barns fortfarande?, s. 210 f.  Se även t.ex. 
Barnombudsmannens rapport: Inget rum för trygghet- barn och unga om vräkningar och hemlöshet, s. 13.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med förevarande uppsats har varit att utreda hur rättighetsskyddet ser ut för 
barnfamiljer som riskerar att bli av med sitt hem på grund av hyresskulder. Vidare har syftet 
varit att utreda huruvida detta skydd är tillräckligt utifrån ett barnrättsperspektiv. Det har skett 
med följande frågeställningar som utgångspunkt:  

• Hur ser rättighetsskyddet ut för barnfamiljer som riskerar att avhysas på grund av 
hyresskulder? Har barn rätt till sitt hem i svensk rätt? 

• Vad kommer inkorporeringen av barnkonventionen innebära för dessa familjers 
rättighetsskydd? 

1.3 Avgränsningar  
Eftersom hyresskuld som grund för förverkande av hyresavtal är den vanligaste anledningen7  
till varför avhysningar från bostad verkställs har endast denna ”avhysningsgrund” behandlats. 
Fokus har också uteslutande legat på barnfamiljer, dvs. familjer med hemmavarande barn 
under 18 år.  

1.4 Metod och material  
Med beaktande av ämnets natur och de frågeställningar som har valts, och i syfte att få en 
helhetsbild av problematiken kring avhysningar av barnfamiljer, har den rättsvetenskapliga 
metoden använts. För ett arbete som detta, där syftet inte endast varit att fastställa innehållet i 
gällande rätt, har den traditionella, positivrättsliga juridiska metoden sina begränsningar, 
enligt Sandgren. Därför blir användningen av empiriskt material, som ett sätt att bredda 
analysen, nödvändigt.8  

Metoden som använts går även under benämningen integrativ rättsvetenskap, och går ut på att 
sedvanlig juridisk analys integreras med empiriskt material. Vilket material som ska användas 
är beroende av syftet och utgångspunkten med studien.9 Valet av ett visst perspektiv kan vara 
en sådan utgångspunkt. Att analysera rättsreglerna utifrån ett visst perspektiv innebär också 
att syftet är annat än att i första hand fastställa gällande rätt.10 Inom ramen för denna uppsats 
har ett barnrättsperspektiv anlagts. Med ett barnrättsperspektiv avses det förhållningssätt till 
barn som uttrycks i barnkonventionen och som i stora drag handlar om att barn ska sättas i 
fokus i vid beslut eller åtgärder som rör barn. Vidare handlar det om att barn ska ses som 
fullvärdiga medborgare och självständiga rättighetsbärare och att i de fall ett visst beslut eller 
en åtgärd får konsekvenser för barnet, hänsyn tas till barnets mänskliga rättigheter såsom de 
uttrycks i barnkonventionen.11  

Sandgren menar att ett annat kriterium för att avgöra ifall användningen av empiriskt material 
är nödvändigt är rättskällematerialets omfång. Den juridiska metoden blir otillräcklig om det 
till exempel saknas vägledande praxis på området.12 Eftersom problematiken kring 
avhysningar av barnfamiljer är ett område som rör sig på såväl socialrättens och 
                                                             
7 https://www.kronofogden.se/download/18.77420b161614b6f20243590/1519201228035/Barn_2017.pdf.  
8 Se Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap del I, s. 728. 
9 Se a.a., s. 734 f.  
10 Se a.a., s. 739 f.  
11 Se Prop. 2009/10:232, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, s. 11.  
12 Se Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap del II, s. 1037.  
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fastighetsrättens område och det heller inte finns någon självständig och utkrävbar rätt till den 
enskildes hem i svensk rätt, har rättspraxis använts sparsamt i uppsatsen. Ett försök gjordes att 
göra en genomgång av domar i biståndsmål men slutsatsen drog att ett väldigt omfattande 
material skulle behöva gås igenom för att det skulle vara möjligt att dra välgrundade och 
hållbara slutsatser. I de fall rättspraxis ändå har använts har det hade en mer utfyllande 
funktion. De domar som har använts har valts ut slumpmässigt.  

Lagtext och förarbeten har använts i stor utsträckning. I de fall det inte har gått att få svar via 
dessa källor har Socialstyrelsens och Kronofogdemyndighetens interna handböcker utnyttjats. 
Sandgren väljer att kalla sådant material för annat rättsligt material, som han menar inte 
nödvändigtvis används för att fastställa gällande rätt, men som det finns utrymme för att 
använda inom ramen för en rättsvetenskaplig metod.13 Vidare har färdigställd statistik, 
kartläggningar, massmediematerial och rapporter från Socialstyrelsen använts i syfte att 
besvara uppsatsens frågeställningar och för att få en helhetsbild av problematiken kring 
avhysningar av barnfamiljer.  

1.5 Disposition  
Uppsatsen i sin helhet är indelad i tre delar. Den första delen behandlar frågan om bostaden 
som en social rättighet. Den andra delen fastställer gällande rätt och den tredje och sista delen 
svarar på frågan vad inkorporeringen av barnkonventionen i svensk rätt kommer att innebära 
för rättighetsskyddet för barnfamiljer som riskerar att bli av med sitt hem.  

Del I tar upp vad bostaden som en social rättighet egentligen innebär i svensk rätt, kriterier 
för vad sociala rättigheter innebär tas också upp. I kapitlets avslutande del redogörs för 
Sverige internationella åtaganden på området sociala rättigheter och bostaden som en social 
rättighet och två av de traktat som binder Sverige.  

Del II fastställer gällande rätt och då redogörs för hyreslagstiftningen. Det görs en 
genomgång av vad avhysningar innebär och hur de går till. Europakonventionens ställning 
som svensk lag tas då upp som en del av gällande rätt. Därefter redovisas för det ansvar som 
socialtjänsten har för att förhindra att barnfamiljer avhyses.  

Del III redogör för några röster för och emot inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt. 
I kapitlets sista avsnitt redogörs för vad en inkorporering kommer att innebära för 
rättighetsskyddet för barnfamiljer som riskerar att förlora sitt hem.  

 

 

                                                             
13 Se Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap del II, s.1040 f.  
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Del I. Sociala rättigheter och bostaden som en social 
rättighet  
2. Sociala rättigheter    
2.1 Sociala rättigheter- några utmärkande drag  
Såväl i svensk rätt som i folkrätten görs av tradition en uppdelning av rättigheter i positiva 
och negativa rättigheter. De negativa rättigheterna, som även kallas för liberala, utgörs av de 
politiska och medborgerliga rättigheterna. I stora drag handlar de negativa rättigheterna om 
det skydd som individen bör ha gentemot statens maktfullkomlighet. De positiva rättigheterna 
som utgörs av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, handlar istället om den 
skyldighet staten har ålagts att agera för att rättigheterna ska förverkligas.14 Att staten har 
denna roll har ansetts tala för att de positiva rättigheterna utgör politiska 
målsättningsstadganden, och därför heller inte bör ställas under domstolsprövning. I 
internationella sammanhang beskrivs de sociala rättigheterna också som alltför kostsamma, 
och vaga för att ställas under domstolsprövning.15 Men de positiva rättigheterna kan ta formen 
av såväl abstrakta mål, som individuella utkrävbara rättigheter. Den stora skillnaden mellan 
de olika rättighetsformerna kan sägas handla om den roll som staten har i förverkligandet av 
dem.16  

Detta sätt att dela upp rättigheterna på har kritiserats. Bland annat har invändningen gjorts att 
alla rättigheter har av element av båda, om än i varierande styrka.17 Lind, som har studerat 
sociala rättigheters utveckling menar att synen på sociala rättigheter, i såväl teori som praxis, 
har kommit att förändras. De sociala rättigheterna har alltmer börjat fylla samma roll som de 
medborgerliga och politiska. Staterna har fått mer skyldigheter på området, som för den 
enskilde medborgaren kommit att innebära större möjligheter att ställa krav på sociala 
rättigheter som individuella, utkrävbara rättigheter. Enligt Lind hänger utvecklingen ihop med 
det som skett på folkrättens område, där enskilda fått fler möjligheter att framföra klagomål 
till internationella instanser. Hon menar att det samtidigt är viktigt att ha i åtanke att denna 
utveckling mot ett mer preciserat rättighetsbegrepp på området för sociala rättigheter inte 
alltid är något som respekteras och efterföljs av konventionsstaterna.18 

Inom förvaltningsrätten uppställs vissa krav för när en legal, utkrävbar rättighet ska anses 
föreligga. Generellt sett handlar det om att rättigheten är bestämd och utkrävbar i lag för den 
enskilde. Krav på statlig tillsyn och tvångsmedel för förverkligandet av rättigheterna kan 
också uppställas. För de sociala rättigheterna har det av flera forskare uppställts särskilda 
kriterier. För att avgöra om en social rättighet föreligger handlar det i första hand om att 
avgöra ifall förmånen är reglerad som en rättighet, eller om det rör sig om en generell 

                                                             
14 Se Lind, Anna-Sara, Sociala rättigheter i förändring- en konstitutionellrättslig studie, s. 28 f.  
15 Se a.a., s. 30.  
16 Se a.a., s. 28 f. För en diskussion om sociala rättigheter Se även tex. Gustafsson, Håkan, Rättens polyvalens-
En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet, s. 235 ff.  
17 Se Lind, Anna-Sara, Sociala rättigheter i förändring- en konstitutionellrättslig studie, s. 28 f. För en diskussion 
om sociala rättigheter Se även tex. Gustafsson, Håkan, Rättens polyvalens- rättsvetenskaplig studie av sociala 
rättigheter och rättssäkerhet, s. 235 ff.  
18 Se a.a., s. 438 ff.  
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reglering. Förutsättningarna för att få förmånen och innehållet av den ska också vara angivet i 
lag. Förmånens beroende av budgetanslag och möjligheten att överklaga är ytterligare två  
kriterier. Likaså förekomsten av statlig tillsyn och sanktionsmöjligheter. Kriterierna anses 
definiera sociala rättigheter. Rättighetens styrka är i sin tur beroende av hur många av 
kriterierna som uppfylls.19 

Gustafsson menar att det framförallt är budgetanslaget som är kännetecknande för de sociala 
rättigheterna. Han är dock kritisk mot att sociala rättigheter definieras utifrån dessa kriterier. 
Han pekar på att det finns en risk för att rättigheten inte ses som en ”fullgången ”äkta” 
rättighet” om en eller flera av kriterierna inte uppfylls. Istället ska kriterierna användas som 
indikationer på i hur stor utsträckning som rättigheterna implementeras, tillämpas eller 
används av parterna, och för att avgöra hur starkt eller svagt rättighetsskyddet är enligt 
Gustafsson.20  

Gustafsson menar att på det socialrättsliga och förvaltningsrättsliga området har rättigheterna 
ofta kvasikaraktär. Med innebörden att det allmänna i form av kommunen har en skyldighet 
för t.ex. bostadsförsörjningen men att det saknas en motsvarande individuell rättighet som är 
utkrävbar i domstol för den enskilde. Det innebär också att kommunerna har ålagts en kravlös 
plikt som har resulterat i att beslut kan fattas utifrån resurser eller politisk vilja.21 Gustafsson 
hänvisar i sin avhandling till Westerhäll som ifrågasätter en sådan syn på förverkligandet av 
sociala rättigheter. Han menar att det omkullkastar allt vad en välfärdsstat ska stå för, när 
kommunen åläggs en sådan kravlös plikt, och som i sin tur leder till att rättigheter istället ses 
som förmåner.22  

 2.2 ”Bostaden är en social rättighet”  
Bestämmelsen i 1 kap. 2 § 2 st. RF om det allmännas ansvar för att trygga bland annat rätten 
till bostad tillkom 1976 som ett resultat av det förändringsarbete som RF genomgick under 
denna tid. Bestämmelsen som sådan tar sikte på viktiga mål för den samhälleliga 
verksamheten och ger inte upphov till några egentliga rättigheter för den enskilde. Det innebär 
att bestämmelsen bara är föremål för politisk kontroll, och kan därmed inte åberopas av 
enskilda inför domstol. Bestämmelsen kan sägas vara ett uttryck för det allmännas ansvar att 
positiv verka för att ”rättigheten skyddas, främjas och i största möjliga utsträckning 
förverkligas.”23  

Uttrycket ”Bostaden är en social rättighet” är en formulering som länge har präglat svensk 
bostadspolitik. I 1997 års bostadspolitiska utredning går till exempel följande att utläsa:  

”Bostaden är en social rättighet och skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga 
kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till 
jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar.” 24 

                                                             
19 Se Lind, Anna- Sara, Sociala rättigheter i förändring- en konstitutionellrättslig studie, s. 35 f.  
20 Se Gustafsson, Håkan, Rättens polyvalens- en rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och 
rättssäkerhet  s. 232. 
21 Se a.a., s. 233 f.  
22 Se a.a., s. 235.  
23 Se SOU 2001:95, Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället, s. 57.  
24 Se Prop. 1997/98:119, Bostadspolitik för hållbar utveckling, s. 38.  
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Vad som avses med formuleringen ”Bostaden är en social rättighet” har dock aldrig närmare 
preciserats. Enligt Bengtsson är formuleringen dock inte tom på innehåll utan handlar om de 
utmärkande dragen för bostadspolitiken, och ska tolkas som det ansvar staten har att garantera 
medborgarnas bostadsförsörjning.25  

Beroende på vem det är som ska garantera eller tillgodose rätten till bostad, kan den delas upp 
i två delar. Det kan handla om statens och kommunens gemensamma ansvar, men också det 
ansvar enskilda rättssubjekt, såsom fastighetsägare, har. Hur rätten till bostad ska tolkas 
varierar också beroende på om man söker, eller vill behålla sin bostad. I relation till det 
allmänna kan rätten till bostad handla om att det allmänna på olika sätt försöker underlätta för 
den enskilde på bostadsmarknaden, utan att personen ges en legal utkrävbar rättighet.26 

Det rör sig om ett ansvar som enligt Bengtsson går under benämningen generell 
bostadspolitik (min kursiv.), som han menar har varit utmärkande för svensk bostadspolitik 
sedan efterkrigstiden. Den går ut på att det offentliga genom olika medel försöker skapa 
förutsättningar även för resurssvaga och mindre bemedlade grupper att kunna få en bostad på  
bostadsmarknaden. På motsatt sida om den generella bostadspolitiken går att hitta den 
selektiva (min kursiv.). Medan den selektiva bostadspolitiken står för ett legalistiskt 
rättighetsbegrepp- den enskilde kan vända sig till domstol för att utkräva rättigheten- står den 
generella för en mer politisk sådan. I båda formerna styrs fördelningen av bostäder på 
marknaden.27 Detta innebär också ett faktum för den konflikt som kan uppstå mellan sociala 
behov och politiska målsättningar och de faktorer som påverkar produktion och 
tillhandahållande av bostäder.28 Bengtsson menar att en rimlig tolkning av bostaden som en 
social rättighet utifrån Sveriges generella bostadspolitik är att ”alla medborgare skall kunna 
skaffa sig en god bostad på marknaden.” 29  
 
Enligt 1 § Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har kommunerna 
ansvar för att planera bostadsförsörjningen så att alla kommuninvånare har möjlighet att leva i 
goda bostäder. Enligt 2 § ska som en del i detta arbete en analys göras av den demografiska 
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Utöver detta generella ansvar som kommunerna har för 
bostadsförsörjningen, gäller enligt socialtjänstlagens 4 kap. 1 § att den som inte kan tillgodose 
sina behov själv eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning 
och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska också tillförsäkra den enskilde en skälig 
levnadsnivå.   
 
Det är med utgångspunkt i detta ansvar som socialtjänsten har för sina kommuninvånare som 
rättighetsskyddet för barnfamiljer som riskerar avhysning på grund av hyresskulder kommer 
att utredas. Ovanstående kriterier för sociala rättigheter kommer att tjäna som utgångspunkt.  

                                                             
25 Se Bengtsson, Bo, Bostaden som en social rättighet- Den generella bostadspolitikens logik, s. 50 f.  
26 Se SOU 2001:95, Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället, s. 55 f.   
27 Se Bengtsson, Bo, Bostaden som en social rättighet- den generella bostadspolitikens logik, s. 56 f.  
28 Se Stenberg, Åke, Kjellbom, Pia m.fl., Varför vräks barn fortfarande?, s. 27.  
29 Se Bengtsson Bo, Bostaden som en social rättighet- den generella bostadspolitikens logik, s. 61.  
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2.3 Rätten till bostad enligt Sveriges folkrättsliga åtaganden  
2.3.1 Barnkonventionen  
FN:s konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas 
ratificerades av Sverige 1990. Rättigheterna i konventionen baseras på det större 
grundläggande ramverket för mänskliga rättigheter som består utav FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna, samt FN:s konventioner om de medborgerliga och politiska 
samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.30 När konventionen ratificerades 
konstaterades normharmoni: konventionens artiklar ansågs stämma väl överens med det 
skydd för barns rättigheter som fanns i svensk rätt, också på familjepolitikens område.31 
Konventionens grundläggande syn är att barn är individer med egna rättigheter och behov, 
och att stater som har tillträtt konventionen har en skyldighet att respektera och förverkliga 
dessa rättigheter.32 

Konventionens juridiskt bindande verkan har genom Sveriges ratificering av den inneburit en 
skyldighet att se till att rättigheterna uppfylls och att den inhemska rätten anpassas efter de 
förpliktelser som konventionen uppställer. Det har också inneburit att rättstillämpande 
myndigheter har varit skyldiga att tolka interna rättsregler i fördragsvänlig anda, så kallad 
fördragskonform tolkning. Konventionen har på detta sätt haft rättslig betydelse, även om den 
inte har transformerats eller inkorporerats i svensk rätt.33  

Konventionens artikel 4 föreskriver att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 
lagstiftnings,- administrativa och andra åtgärder för att se till att rättigheterna efterföljs. När 
det gäller de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna ska konventionsstaterna vidta 
åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Här kommer alltså ett 
samhällsekonomiskt perspektiv in i bilden. I budgetplaneringar innebär det att barn ska 
prioriteras, men att inte heller dem är skyddade mot nedskärningar.34 

I arbetet med att ta fram konventionen fastlades 4 grundläggande principer, som återfinns i 
artiklarna 2, 3, 6 och 12 och som kan sammanfattas med att varje barn, utan undantag, har rätt 
att få ta del av sina rättigheter; att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn; att 
inte bara överlevnad utan också utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets 
förmåga; samt att barns åsikter ska komma fram och visas respekt. Principerna är ett uttryck 
för konventionens barnsyn.35 

 

                                                             
30 I de inledande orden till konventionen går att läsa att konventionen bygger vidare på det skydd som finns för 
barn i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internationell konvention om politiska och 
medborgerliga rättigheter samt Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
och alla andra internationella dokument och  avtal i övrigt som rör barnets rättigheter. Se även t.ex. SOU 
1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, avsnitt 2.2 och 2.3 
31 Se Prop. 1989/90:107, Om godkännande av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 27.  
32 Se a.a., s. 19 ff.  
33 Se Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 59 ff.  
34 Se SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, avsnitt 5.4.  
35 Se Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter, s. 10-13.  
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För efterlevnaden av konventionen finns en särskild kommitté för barnets rättigheter, 
Barnrättskommittén, enligt artikel 43. Enligt artikel 44 ska staterna avge rapporter till 
kommittén om de åtgärder som har vidtagits för att genomföra rättigheterna. Kommittén 
avger i sin tur så kallade concluding observations, som kan översättas till sammanfattande 
slutsatser.36 Kommittén avger också så kallade allmänna kommentarer, som utgör underlag 
för tolkning av de olika sakartiklarna. Kommitténs slutsatser och rekommendationer är inte 
juridiskt bindande, men utgör en viktig grund för bland annat regeringens strategiska arbete 
med att förverkliga barns rättigheter.37 I det enskilda fallet kan dem dock utgöra relevant stöd 
och ge vägledning när en konventionsbestämmelse ska tolkas och tillämpas.38 Men eftersom 
kommittéerna har en rättspolitisk roll, tenderar konventionsbestämmelserna att ges en 
utvidgad tolkning, enligt Ehrenkrona.39  

Konventionen beskrivs som en ”mjuk lag” med innebörden att kränkningar av den inte blir 
föremål för en prövning i internationell domstol.40 Det finns dock numera ett tredje 
tilläggsprotokoll om individuellt klagomålsförfarande, som Sverige för närvarande inte har 
skrivit under på, som ger enskilda barn möjlighet att framföra klagomål.41  

Med beaktande av EU-rättens företräde framför svensk inhemsk rätt är det intressant att 
belysa den ställning som konventionen har på europeisk nivå. Nästan alla EU:s och 
Europarådets medlemmar är anslutna till konventionen. Den utgör ett viktigt underlag för 
synen på barnets rättigheter på europeisk nivå genom att dess principer och bestämmelser 
tillämpas, och på så sätt blir den del av de bindande instrumenten och rättspraxis.42 EU-rätten 
ska så långt som möjligt tolkas i enlighet med barnkonventionen. Men de EU-rättsliga 
principerna om företräde och lojalitet gör att vid en eventuell konflikt, har EU-rätten 
företräde.43 Genom Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 har EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna blivit rättsligt bindande för Sverige. Stadgan innehåller såväl 
positiva som negativa rättigheter44och dess artikel 24 anger att barn har rätt till det skydd och 
den omvårdnad som behövs för deras välfärd och att barnets bästa alltid ska sättas i främsta 
rummet. Även i artikel 3 i Lissabonfördraget stadgas unionens mål att främja skyddet för 
barnets rättigheter.  

 

                                                             
36 Se SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, avsnitt. 2.4.  
37 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 61.  
38 Se a.a., s. 83.  
39 Ehrenkrona, Carl Henrik, Sveriges internationella avtal och dessas genomförande i svensk rätt- några 
reflexioner, s. 786.  
40 Se UD-info, Mänskliga rättigheter- Konventionen om barnets rättigheter, s. 19.  
41 För diskussion, se tex. Leviner, Pernilla, Barnkonventionen som svensk lag- en diskussion om möjligheter och 
utmaningar för att förverkliga barns rättigheter, s. 299.   
42 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Handbok om europeisk rätt rörande barnets 
rättigheter, s. 27 f.  Se även tex. Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, 
s. 87; Lind, Anna-Sara Sociala rättigheter i förändring- en konstitutionellrättslig studie, s. 236 angående 
Europadomstolens hänvisningar till Barnkonventionen.  
43 Se Prop. 2017/18: 186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 87.  
44 Se SOU 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag, s. 354 f.  
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2.3.2 Artikel 3 och principen om barnets bästa  
Artikel 3 och principen om barnets bästa beskrivs som konventionens grundpelare och av 3.1 
framgår att:  

”In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, 
courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be 
taken as a primary consideration.”  

Principen om barnets bästa beskrivs som ett dynamiskt begrepp. Innebörden av den ska 
fastställas från fall till fall och är på så sätt beroende av omständigheterna i det enskilda 
fallet.45 Principen om barnets bästa beskrivs som ett koncept som består utav tre delar: det är 
en materiell rättighet, en grundläggande tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt i 
beslutsprocesser.46 

Uttrycket ”shall be” ställer ett högt krav på konventionsstaterna att ta hänsyn till barnets bästa 
när beslut eller åtgärder som rör barn fattas och genomförs. Uttrycket ”a primary 
consideration” handlar om vilken vikt som ska tillmätas barnets bästa. Vid arbetet med att ta 
fram konventionen föreslogs också formuleringen ”the primary consideration” men man valde 
att stanna vid den tidigare, eftersom det ansågs att det i det enskilda fallet skulle kunna finnas 
konkurrerande intressen som skulle väga tyngre. Men även i dessa fall ställs krav på att 
barnets bästa ska tillmätas stor betydelse.47 Artikeln ställer också krav på att beslutande 
myndighet alltid ska redogöra för de överväganden som har gjorts, som en del i att barnets 
bästa ska vara ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser som rör barn.  

Även i situationer som rör avhysningar av barnfamiljer där föräldrars agerande får 
konsekvenser för barnet, ska alltså barnets bästa avgöras utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet. Hur tungt barnets bästa ska väga när sådana intressemotsättningar finns anges 
inte, och kanske svårligen kan anges, mer än att det ska vara en tungt vägande faktor.48Andra 
faktorer såsom samhällsintressen eller andra gruppers behov och intressen, kan alltså i vissa 
fall få företräde.  

När det i ett enskilt fall ska avgöras vad som är barnets bästa ska vetenskap och beprövad 
erfarenhet tillsammans med barnets egna åsikter vara avgörande. Att utgå från barns behov är 
ett sätt att gå tillväga.49 Barns rätt till bostad, till sitt hem, bör utan tvekan höra till ett sådant 
behov. Eftersom bostaden och hemmet utgör ett så grundläggande behov måste särskild 
hänsyn tas till barnets bästa när barn riskerar att bli hemlösa, menar Swärd. För att barnets 
bästa ska tillgodoses måste ofrivilliga avflyttningar och en otrygg boendesituation undvikas 
och stabilitet och kontinuitet i förhållande till barnets förskola, skola och kamrater främjas 
och bevaras.50 

                                                             
45 Se Committé on the rights children, General comment No. 14 (2013) on the rights of the child to have his or 
her best interests taken as a primary consideration (art. 3 para. 1), s. 9.  
46 Se a.a., s. 4.  
47 Se a.a., s. 10.  
48 Se SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, avsnitt 6.2.2. 
49 Se a.a.  
50 Se Swärd, Susann, Barnkonventionen i praktisk tillämpning- Handbok för socialtjänsten, s. 77.  
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Inom politisk teori förklaras och legitimeras rättigheter på olika sätt. Två sätt att förklara 
rättighetsbegreppet står intresseteorin och viljeteorin för. Intresseteorin ser rättigheten som ett 
intresse som någon annan har en plikt att skydda, medan viljeteorin sätter 
rättighetsinnehavarens vilja i fokus. Rättighetsinnehavaren ses då som ett aktivt och 
självbestämmande subjekt.51 Artikel 3 och principen om barnets bästa sammanfaller med det 
sätt att se på rättigheter som intresseteorin står för, enligt Singer. Det handlar om ett 
omsorgsbaserat synsätt där barn inte ses som en självständig individ. Det är ett synsätt på barn 
som enligt Singer är väldigt vanligt i vårt rättssystem.52 Barnets bästa avgörs av en vuxen 
beslutsfattare och det medför att barnets roll som rättighetsinnehavare hamnar i bakgrunden.53 
Viljeteorin däremot sammanfaller med artikel 12 i konventionen och barns rätt att komma till 
tals. Den går ut på att med ökad ålder och mognad ges barnet också ökad 
självbestämmanderätt. Barnet ses som en kompetent individ med förmåga att uttrycka sin 
vilja. Enligt Singer är det ofta denna del som förloras i den svenska rättstillämpningen.54 

2.3.3  Barnkonventionen och barns rätt till bostad  
Artikel 6 i barnkonventionen tar sikte på barns rätt till liv och utveckling. I egenskap av att 
vara en grundläggande princip har den också relevans för alla andra artiklar i konventionen. 
Innebörden av den konkretiseras i bland annat artikel 26 om rätten till social trygghet och 
artikel 27 om rätten till goda levnadsvillkor och en skälig levnadsstandard.55 Dessa två artiklar 
har relevans för avhysningar av barnfamiljer.  

Även i barnkonventionen läggs det främsta ansvaret för barn hos föräldrarna. Men uttrycket 
”inom ramen för sina förmåga och sina ekonomiska resurser” i artikel 27 innebär att i de fall 
vårdnadshavarna inte har denna förmåga eller saknar rätta resurser, ska staten ge föräldrarna 
det stöd de behöver för att de ska kunna ta ansvar för sitt barns utveckling. I den inhemska 
rättstillämpningen kan bestämmelsen sägas ta sikte på det ansvar som socialtjänsten har för att 
stödja vårdnadshavare för att barnet ska få en skälig levnadsstandard.56 I samband med att 
konventionen ratificerades uttryckes att Sverige väl uppfyller de krav som ställs enligt 
artiklarna, genom socialtjänstlagen och svensk socialförsäkringssystem. Rätten till bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL.  angavs som en sådan bestämmelse.57 

I ett av sina sammanfattande slutsatser från 2015 har barnrättskommittén kritiserat Sverige för 
att det 2013 genomfördes hundratals avhysningar av barnfamiljer på grund av hyresskulder. 
Sverige uppmanades att säkerställa att barnfamiljer inte tvångsförflyttas och att barns rätt till 
bostad alltid respekteras.58 I en annan av sina rapporter har barnrättskommittén understrukit 
att rätten till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet, och att den inte ska tolkas 
restriktivt, utan ska ses som en rätt att bo någonstans i fred och säkerhet, och under värdiga 

                                                             
51 Lind, Anna- Sara, Sociala rättigheter i förändring- en konstitutionellrättslig studie, s. 31.  
52 Se Singer, Anna, Alla talar om barns rätt, s. 77.  
53 Se a.a., s. 79.  
54 Se a.a., s.81 ff.  
55 Se SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, avsnitt 7.  
56 Swärd, Susann, Barnkonventionen i praktisk tillämpning- Handbok för socialtjänsten, s. 74 f.  
57 Se Prop. 1989/90:107, Om godkännande av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 64-65.  
58 Se UN Committé on the rights of the child, Concluding observations on  the fifth periodic report, adopted by 
the committé on its 68th session, CRS/C/SWE/CO/5, s. 10 f.  
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förhållanden. Kommittén underströk också att rätten till bostad hänger ihop med, och är 
beroende av nästan varje annan rättighet i konventionen.59  

I en rapport som Barnombudsmannen60 har publicerat redogörs för barns egna upplevelser i 
samband med avhysning. Barnens berättelser vittnar om hur avhysningen sätter djupa spår, 
och hur det upplevs som pinsamt och skamligt. Hur det påverkar deras kompisrelationer och 
skolgång negativt, och om svårigheterna med att hamna i hemlöshet och i otrygga 
boendelösningar. Barnen beskriver vidare frustrationen över att inte bli lyssnade på av 
socialtjänsten och att inte få den hjälp de behöver.61 

2.3.4 Inkorporering av barnkonventionen  
Den 13 juni i år röstade riksdagen igenom att barnkonventionen ska gälla som lag i Sverige. I 
SOU 2016:19 redogjorde Barnrättighetsutredningen för vad en inkorporering kommer att 
innebära och få för konsekvenser.62 Trots flera remissinstanser kritik, bland annat lagrådets, 
beslutade regeringen att barnkonventionen ska gälla som lag i Sverige från och med 20 
januari 2020.63 

Frågan om barnkonventionens inkorporering i svensk rätt har varit uppe tidigare och har 
bland annat berörts i Barnkommitténs slutbetänkande SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta 
rummet. Slutsatsen som drogs då var att det inte fanns något att vinna på en inkorporering. 
Kommittén vände sig mot artiklarnas generella karaktär, vaga formuleringar och 
målsättningsstadganden. Kommittén såg även en risk med att tolkningsansvaret skulle läggas 
över på domstolarna och att det skulle kunna leda till en restriktiv tolkning av artiklarna, 
vilket snarare skulle försvaga barns rättigheter.64  

I det lagstiftningsarbete som föregått regeringens beslut om inkorporering av 
barnkonventionen anför regeringen att en inkorporering kommer att innebära ett förtydligande 
av att domstolar och andra rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
konventionen, vid de avvägningar och bedömningar som görs när beslut fattas som rör barn. 
Som ytterligare skäl för en inkorporering anges att det kommer att bidra till att synliggöra 
barnets rättigheter och att ett barnrättsbaserat synsätt därigenom kommer att vinna gehör i all 
offentlig verksamhet och rättigheterna ses utifrån ett helhetsperspektiv. Att konventionen 
kommer bli ett pedagogiskt och sammanhållet verktyg att förhålla sig till och att dess ställning 
som lag kommer att påverka utvecklingen av befintlig och ny lagstiftning, har angetts som 
ytterligare skäl för en inkorporering.65 

                                                             
59 Se Committé on the rights of the child, Report on the eleventh session, January 2006, s. 77-79.  
60 Statlig myndighet som funnits sedan 1993 och som verkar för att barns rätt tas tillvara I genomförandet av 
barnkonventionen har myndigheten en central roll. Se prop. 2017/2018:186, Inkorporering av 
barnkonventionen, s. 62.  
61 Se Barnombudsmannens rapport, Inget rum för trygghet- barn och unga om vräkningar och hemlöshet, s. 16 
f.  
62 Se SOU 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag, s. 19.  
63 Se avsnitt 5.1.  
64 Se SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, avsnitt. 5.7  
65 Angående detta stycke Se Prop. 2017/18, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 74.  
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Ett annat viktigt skäl för en inkorporering är enligt regeringen att barnets roll som eget 
rättssubjekt med egna specifika rättigheter kommer att tydliggöras. Det kommer i sin tur att 
leda till att barnet i större utsträckning kommer att hamna i fokus i de situationer som gäller 
för barnet. Enligt regeringen visar olika utredningar att barn idag inte ses som egna 
rättighetsbärare vid kontakt med myndigheter. Detta har visat sig gälla särskilt för barn i 
utsatta situationer.66 

Regeringen menar att även såsom konventionen används idag, genom en fördragskonform 
tolkning, ges en enskilda en indirekt möjlighet att åberopa innehållet i internationella 
överenskommelser vid sina kontakter med myndigheter och i tvister inför domstol.67 Men att 
tolkningen av svensk rätt i ljuset av konventionen inte har fått tillräckligt genomslag i 
rättstillämpningen.68 Konventionen uppfattas idag snarare som ett policy-och 
värdedokument.69 Det förklaras enligt regeringen bero på att konventionen inte har ställning 
som lag.70 

Vid sidan av inkorporering ska även transformeringsarbetet fortsätta, och ses av regeringen 
som det mest effektiva sättet att förverkliga barnets rättigheter i praktiken. Det kommer också 
innebära att tolkningsansvaret inte endast kommer att läggas på domstolarna. Genom att 
konventionens bestämmelser transformeras och får plats i författningar kommer också 
rättstillämparna få bättre vägledning, något som i sin tur kommer att öka förutsebarheten.71 

Vad gäller bestämmelsernas direkta tillämplighet d.v.s. möjligheten för enskilda att i ett mål 
eller ett ärende åberopa bestämmelsen direkt utan att det behövs kompletterande reglering, har 
regeringen valt lägga över ansvaret på rättstillämparna att fatta beslut utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet. En annan ordning skulle enligt regeringen verka 
hämmande för rättsutvecklingen och skulle motverka en dynamisk tolkning av 
konventionen.72 

Det är intressant att jämföra diskussionen om inkorporering av barnkonventionen med de 
diskussioner som föregick inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt. I samband 
med ratificeringen av Europakonventionen gjordes inga överväganden om att inkorporera den 
i svensk rätt. När Fri- och rättighetsutredningen fick i uppdrag att utreda frågan om en 
eventuell inkorporering drogs slutsatsen att en inkorporering skulle innebära en markering av 
konventionens betydelse i svensk rätt. Genom att den skulle bli direkt tillämplig, skulle den 
också stärka skyddet för den enskilde medborgaren. Det som har hänt sedan dess är att 
svenska domstolar, i synnerhet de högsta instanserna i största möjliga mån försöker tillämpa 
inhemsk rätt på ett sätt som inte ska medföra ett underkännande vid en eventuell prövning i 
Europadomstolen.73 

                                                             
66 Se Prop. 2017/18, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 75.  
67 Se a.a., s.73.  
68 Se a.a., s. 76.  
69 Se a.a., s. 68 f.  
70 Se SOU 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag, s. 283.   
71 Se Prop. 2017/18:186 , Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 84.  
72 Se a.a., s. 89.  
73 Se Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 42 ff.  
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Även i samband med inkorporering av Europakonventionen framkom argumentet att det 
skulle innebära svårigheter att i svensk rätt införliva en text som är utformad på ett sätt som 
skiljer sig från traditionell svensk lagstiftningsteknik. Det ansågs dock inte utgöra ett 
tillräckligt starkt argument. Att det fanns en domstol kopplad till konventionen som kunde 
pröva talan av enskilda, skulle leda till att vägledande praxis utarbetades. Det ansågs också  
vara ett argument för att Europakonventionen i förhållande till andra 
människorättskonventioner, hade en särställning.74 

2.4 Europeiska sociala stadgan och rätten till bostad  
Europeiska sociala stadgan (cit. sociala stadgan) är en internationell överenskommelse inom 
ramen för Europarådet. En reviderad version av stadgan antogs 1996 och undertecknades av 
Sverige samma år. Syftet med stadgan har angetts vara att garantera sociala rättigheter, höja 
levnadsstandarden samt att öka den sociala välfärden.75 Den har även fått status som Europas 
sociala grundlag76 och bygger bland annat på de olika rättighetsförklaringarna som finns inom 
ramen för FN-systemet och den övergripande principen om de mänskliga rättigheternas 
universalitet, odelbarhet och beroende av varandra.77 Fördraget ska också tolkas i ljuset av 
Europakonventionen och utifrån Europadomstolens praxis och likaså i förhållande till övrig 
EU-rätt. FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, 
barnkonventionen och de tolkningar och beslut som fattas inom ramen för dessa dokument, 
spelar också roll i tolkningen av stadgan.78  

För rättigheternas efterlevnad finns Kommittén för sociala rättigheter som använder sig utav 
två procedurer: dels ett rapporteringsförfarande där medlemsstaterna skickar regelbundna 
rapporter och dels genom systemet med det kollektiva klagomålsförfarandet, som kan fyllas i 
av arbetare och arbetsgivarorganisationer och andra icke-statliga organisationer.79  

Det kollektiva klagomålsförfarandet har skrivits in i artikel D och är på så det första 
internationella instrument som skapar förutsättningar för att sociala rättigheter avgörs i en 
internationell instans.80 Enligt stadgans artikel 1 i 1995 års tilläggsprotokoll räcker det att en 
otillfredsställande tillämpning av stadgan har skett. Någon rättighet behöver alltså inte vara 
kränkt. Det finns heller inget krav på att ett offer ska kunna påvisas.81 Lind skriver att 
kommitténs arbete är viktig för teoribildningen kring sociala rättigheter i såväl nationell som 
internationell rätt och att stadgan, trots att den inte är direkt tillämplig i domstol, därmed får 
betydelse på andra sätt.82 

                                                             
74 Se SOU 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag, s. 356 ff.  
75 Se Prop. 1997/98:83, Europarådets sociala stadga, avsnitt. 3.1.  
76 Se https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter.  
77 Se  https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/about-the-charter.  
78 Se European committee of social rights, The relationship between European union and the European social 
charter- working document, 2014, s. 5 f.   
79 Se European committee of social rights, The relationship between European union and the European social 
charter- working document, 2014, s. 4.  
80 Se Lind, Anna-Sara, Sociala rättigheter i förändring-en konstitutionellrättslig studie, s. 238.   
81 Se a.a., s. 240.  
82 Se Lind, Anna-Sara, Sociala rättigheter i förändring- en konstitutionellrättslig studie, s. 243 f.  
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Enligt stadgans artikel G får rättigheterna begränsas. Det får dock endast ske genom lag och 
ska vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att skydda individers rättigheter och 
friheter, samhällsintressen, nationell säkerhet, folkhälsa eller moral. Det ska också råda 
proportionalitet i relation till syftet med begränsningen.83 

I stadgans artikel 3184 återfinns rätten till bostad, och som Sverige har åtagit sig att efterleva.85 
I samband med att stadgan undertecknades anförde regeringen att svensk lagstiftning 
garanterar rätten till bostad och att ett åtagande på bostadspolitikens område inom ramen för 
stadgan därför var naturligt.86 Enligt artikeln87 är staterna skyldiga att vidta såväl lagstiftning 
som andra åtgärder för att garantera rätten till bostad. Det är upp till staterna själva att avgöra 
hur det ska genomföras. För rättigheter som är svåra att genomföra, eller som är särskilt 
kostsamma, gäller att åtgärder ska vidtas för att rättigheten ska uppnås inom en rimlig tid, 
med mätbara framsteg och med utnyttjande till det yttersta av tillgängliga resurser. Det ställs 
också krav på att rätten till bostad särskilt ska tryggas för utsatta och resurssvaga grupper.88 

31.1 ställer krav på att boendet ska ha en rimlig standard, och att vad som är ett rimligt 
boende ska definieras i lag. Det handlar om ett boende som är säkert ur hälso- och sanitär 
synpunkt. Det ska inte råda trångboddhet och ska vara ett boende man har besittningsrätt till.89  

31.2 tar sikte på reducering och eliminering av hemlöshet. Med en hemlös person avses någon 
som inte rättsligt förfogar över sitt boende, och som annars inte uppfyller de krav som ställs 
enligt ovan. Som ett led i arbetet med att reducera och motverka hemlöshet, ska staterna vidta 
åtgärder som begränsningar risken för och förekomsten av avhysningar. 
Avhysningsproceduren ska dessutom omgärdas av processuella garantier som skyddar den 
enskildes rättigheter. Den som riskerar att avhysas ska informeras i god tid, bland att för att 
hitta alternativa lösningar. När avhysningar väl genomförs ska de ske på ett sätt som 
respekterar den enskildes värdighet. Det uppställs ett förbud mot avhysningar nattetid eller 
under vintern. Om avhysningen sker med hänvisning till ett allmänt intresse har staten ett 
ansvar att förse den avhyste med ett annat boende, eller annars bistå med ekonomisk hjälp. 
Den som avhyses ska dessutom ha rätt att få beslutet omprövat.90 

Konventionsstaterna uppmanas att göra allt som står i deras makt för att minska hemlöshet, 
med målet att få det att helt försvinna. Som en del i detta arbete ska människor som inte har 
en bostad, ges tillgång till en. Standarden i dessa ska vara sådana att de ger skapar 
förutsättningar för att leva under värdiga förhållanden. Tillfälliga boendelösningar ska vara 

                                                             
83 I princip samma avvägning som görs enligt artikel 8 p. 2  om rätten till privatliv. Se avsnitt 3.3 
Europakonventionen och rätten till bostad. Se även https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-
charter/-european-social-charter-and-european-convention-on-human-rights.  
84 Även artikel 16 i stadgan har relevans i sammanhanget och handlar om familjens rätt till socialt, ekonomiskt 
och juridiskt skydd. Artiklarna är sammanlänkande och överlappar varandra.  
85 Se Prop. 1997/98:83, Europarådets sociala stadga, avsnitt 5.1 och 5.3.  
86 Se a.a., avsnitt 5.3.  
87 Se även EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 34.3 som innehåller en rätt till stöd till 
boende som ett led i kampen mot social utslagning och fattigdom.  
88 Se Council of Europe, Digest of the case law of the European committe of social rights, s. 169 f.  
89 Se a.a., s. 170 f.  
90 Se Council of Europe, Digest of the case law of the European committee of social rights, s. 171 f.  
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tillfälliga. Personer som är drabbas av hemlöshet ska få den hjälp de behöver för att komma 
tillrätta med de problem som har försatt dem i deras boendesituation.91 

Därutöver gäller enligt artikel 31.3 att boendekostnader ska vara skäliga, att staten i 
utformningen av sin bostadspolitik ska fokusera på resurssvaga grupper i samhället. 
Bostadsköer får heller inte vara alltför långa. Boendeförmåner, som en individuell utkrävbar 
rättighet, ska vara tillgängligt för låginkomsttagare och andra mindre bemedlade grupper.92 

I samband med att stadgan undertecknades anförde regeringen att de krav som artikel 31 
uppställer i Sverige uppfylls genom det övergripande ansvar som kommunerna har för 
bostadsförsörjningen samt de övriga skyldigheter som tillkommer kommunerna utifrån 
kommunallagen och socialtjänstlagen. Regeringen angav vidare att hemlöshet är ett ansvar för 
kommunen och att kravet i artikel 31.1 om att bostäder ska göras tillgängliga för resurssvaga 
personer uppfylls genom beviljande av bostadsbidrag och socialbidrag för skäliga 
boendekostnader, samt den möjlighet hyresgästen har enligt 12 kap. 44 § JB att kunna behålla 
sitt boende om socialnämnden tar på sig betalningsansvaret för hyran.93 

2.5 Kommentar   
Formuleringen ”Bostaden är en social rättighet” kan lätt leda till tanken att det i svensk rätt 
skulle finnas en ovillkorlig och utkrävbar rätt till bostad för den enskilde. Men i svensk 
kontext är det alltså snarare ett uttryck för ett politiskt målsättningsstadganden, som i 
förhållande till det allmänna innebär att alla ska ha tillgång till en god bostad på marknaden. 
Men även politiska målsättningsstadganden konkretiseras och i svensk rätt är det alltså 
utgivande av socialbidrag för skäliga boendekostnader som ska trygga den enskildes rätt till 
bostad.  

Vid en genomgång av europeiska sociala stadgan och barnkonventionen blir det tydligt att 
bostaden betraktas som ett grundläggande och starkt skyddsvärt behov. Trots att den sociala 
stadgan inte uppställer ett förbud mot avhysningar, ställs ett krav på att risken och 
förekomsten av avhysningar ska begränsas. Barnkonventionens ställning inom Europa och det 
faktum att stadgan ska tolkas i ljuset av beslut och tolkningar som fattas inom ramen för 
barnkonventionen, skulle kunna antas innebära att även Europeiska sociala kommittén skulle 
kritisera Sverige för förekomsten av avhysningar av barnfamiljer, om ett kollektivt 
klagomålsförfarande skulle aktualiseras.  

Såväl artikel E i sociala stadgan som artikel 4 i barnkonventionen skapar också utrymme för 
att rättigheterna kan begränsas. Inom ramen för artikel 4 kan samhällsekonomiska hänsyn 
komma att väga tyngre än barns grundläggande behov, eftersom förverkligandet av sociala 
rättigheter är något som ska ske med utnyttjande till det yttersta av tillgängliga resurser. Även 
den dynamiska utformningen av artikel 3 kan i ett enskilt fall innebära att andra intressen 
tillåts väga tyngre. Men det är då också viktigt att ha i åtanke att barnkonventionen är 
resultatet av en kompromiss mellan i princip alla stater i världen och att formuleringarna 
också avspeglar detta. Att Barnrättskommittén har kritiserat Sverige för förekomsten av 

                                                             
91 Se Council of Europe, Digest of the case law of The European committee of social rights, s. 172 f. 
92 Se a.a.  
93 Se Prop. 1997/98:83, Europarådets sociala stadga, avsnitt 5.3.  
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avhysningar av barnfamiljer bör förstås som att kommittén anser att Sverige kan göra mer i 
relation till de förutsättningar och resurser som finns i landet.  

En nackdel med både barnkonventionen och sociala stadgan kan sägas vara att enskilda inte 
ges möjlighet att framföra klagomål. Det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen har 
Sverige inte ratificerat och sociala stadgan möjliggör endast för kollektiva 
klagomålsförfaranden, som dessutom bara kan fyllas i av organisationer. Lind som har 
studerat sociala rättigheters utveckling menar ju på att staternas skyldigheter på området för 
sociala rättigheter har ökat just som ett resultat av att enskilda har fått fler möjligheter att 
framföra klagomål till internationella instanser. I den proposition som föregick regeringens 
beslut att inkorporera barnkonventionen nämns endast att Sverige inte har ratificerat 
protokollet.94 Några överväganden om att skriva under det tredje tilläggsprotokollet görs 
överhuvudtaget inte.  

Del II. Gällande rätt  

3. Avhysningar av barnfamiljer  
3.1 Hyreslagen  
12 kap. JB, även kallad hyreslagen, innehåller bestämmelser för hyra av bland annat bostad. 
Den innehåller också bestämmelser som reglerar hur konflikter mellan hyresvärd och 
hyresgäst ska hanteras när någon av dem inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet- mellan 
hyresvärdens krav på hyra och hyresgästens rätt till sin bostad. Avhysningar från bostad kan 
sägas vara ett exempel på när en sådan konflikt ställs på sin yttersta spets.95 

Genom åren har hyreslagstiftningen genomgått många förändringar. Grunden till dagens 
moderna hyres- och arrenderätt lades genom 1907 års nyttjanderättslag. Redan från början 
syftade lagen till att genom tvingande bestämmelser skydda den svagare parten i hyresavtalet-
hyresgästen, gentemot den starkare och mer erfarna hyresvärden.96 De lagstiftningsåtgärder 
som har vidtagits och som syftat till att stärka hyresgästens ställning gentemot hyresvärden, 
har dock varit möjliga att genomföra så länge de har varit förenliga med samhällsekonomiska 
intressen.97  

Hyreslagen beskrivs som en social skyddslag och dess karaktär av social skyddslag märks av 
inte minst i den lagstiftningsteknik som präglar lagen. 12 kap. 1 § JB föreskriver nämligen att 
lagen är tvingande till hyresgästens fördel om inte annat anges. Det innebär att hyresgästens 
rättigheter bara får inskränkas när lagen tillåter det.98 

Ett hyresavtal har stor betydelse för hyresgästens ekonomiska, sociala och personliga 
förhållanden och därför kan också avtalets upphörande föra med sig stora konsekvenser. Av 
denna anledning talar därför också såväl nationalekonomiska som sociala skäl för att 
hyresgästers trygghet till sitt boende skyddas och att enskilda ges möjlighet att få behålla sin 

                                                             
94 Se Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 59.  
95 Se SOU 2005:8, Vräkning och hemlöshet- drabbar också barn, s. 40.  
96 Se Bengtsson, Bertil m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 22.  
97 Se a.a., s. 26.  
98 Se Bengtsson, Bertil m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 31.  
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hemmiljö.99 Hyreslagen innehåller därför också flertalet bestämmelser som ska skydda 
hyresgästens intresse av att avtalet ska bestå. Hyresgästens besittningsskydd och de olika 
regler som omgärdar en uppsägningsprocess är två av dem. De belyses närmare i det följande.  

3.1.1  Hyresavtalet   
När ett hyresavtal har tecknats är huvudregeln att det gäller på obestämd tid, enligt 12 kap. 3 § 
JB. För hyresavtal som har slutits på obestämd tid, gäller att de alltid måste sägas upp för att 
upphöra att gälla. För bostäder är den kortaste uppsägningstiden 3 månader, enligt 12 kap. 4 § 
JB. Vid alla hyresavtal, oavsett om de är slutna på bestämd eller obestämd tid, har parterna 
rätt att frånträda avtalet, vid tex. motpartens avtalsbrott.100 

Det finns två sätt att gå tillväga för uppsägning av hyresavtal som kan resultera i en 
avhysning.12 kap. 6 § JB  skiljer på två fall: dels uppsägning i förtid på grund av motpartens 
kontraktsbrott, dels när någon part annars har rätt att frånträda avtalet. I det första fallet 
upphör avtalet genast att gälla, det rör sig om en hävning. I den senare situationen gäller en 
viss uppsägningstid.101 

Det är när avtalet hävs på grund av hyresgästens kontraktsbrott som är av intresse eftersom 
det oftast är denna form av uppsägning får störst konsekvenser. Att förlora sin bostad utan att 
ha rätt till uppsägningstid, anses vara en av de mest kännbara civilrättsliga påföljder en 
privatperson kan råka ut för, i synnerhet om det handlar om en barnfamilj.102 Ett omedelbart 
upphörande av avtalet kan också innebära en omedelbar avflyttning. Enligt 12 kap. 7 § JB kan 
det bli aktuellt redan nästa dag. I praktiken kan dock fristen förlängas. Det finns också regler 
som skyddar hyresgästen mot att avtalet genast upphör att gälla. Om hyresgästen vägrar 
lämna lägenheten trots att han är skyldig att göra det, kan hyresvärden vända sig till domstol, 
som kan ålägga hyresgästen att flytta, för att inte riskera att bli avhyst.103 

3.1.2 Dröjsmål med hyran som grund för uppsägning  
Hyresgästens viktigaste avtalsförpliktelse anses vara att hyran ska betalas i tid. Om det inte 
sker riskerar hyresgästen att förlora sin hyresrätt. Enligt 12 kap. 20 §  JB ska hyran betalas 
senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Om hyresgästen är mer än en vecka 
sen med inbetalningen gäller enligt 12 kap. 42 § 1 st. 1 p. JB att hyresrätten är förverkad, den 
så kallade förverkandefristen. I 12 kap. 43-44 §§ JB finns det dock regler som skyddar 
hyresgästen från att skiljas från lägenheten omedelbart trots att avtalet har upphävts.  

När hyresgästens rätt till förlängning av hyresrätten prövas enligt 12 kap. 46 § JB och 
hyresgästens besittningsskydd därmed aktualiseras görs det intresseavvägningar och 
skälighetsbedömningar, mellan hyresvärdens objektivt godtagbara skäl och hyresgästens 
skyddsvärda intressen som ett sätt för hyresgästen att få behålla sin bostad. Någon sådan 
prövning görs inte när hyresrätten är förverkad enligt 12 kap. 42 § 1 st. 1 p. JB.104 Däremot 
                                                             
99 Se a.a., s. 59. 
100 Se Bengtsson, Bertil m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. 50.  
101 Se a.a., s. 54.  
102 Se a.a., s. 207.  
103 Se a.a., s. 54 f.  
104 Se Prop. 1997/98:46, Ändringar i hyreslagen m.m., avsnitt 4.4. Se även Bengtsson, Bertil m.fl., Hyra och 
annan nyttjanderätt till fast  egendom, s. 67.  
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skyddas hyresgästens rätt att få behålla sin bostad genom att hyran betalas inom den så 
kallade återvinningsfristen, enligt 12 kap. 44 § JB. Nämligen inom tre veckor från det att 
hyresgästen blivit delgiven underrättelse om att han genom att betala hyran på angivet sätt kan 
få tillbaka hyresrätten och ett meddelande om detta har nått socialnämnden. Om 
socialnämnden inom återvinningsfristen meddelar hyresvärden att myndigheten åtar sig 
betalningsansvaret kan hyresgästen få behålla sin bostad. Betalning kan ske efter 
återvinningsfristens utgång.105 Vidare gäller att hyresgästen kan få tillbaka hyresrätten efter 
återvinningsfristens utgång om han på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd händelse 
varit förhindrad och hyran betalats så snart det varit möjligt, enligt 12 kap. 44 § 4 st. 2 p. JB.  

Det var i och med 1993 års ändringar av hyreslagen som förverkandefristen förlängdes från 
två vardagar till en vecka, återvinningsfristen från två veckor till tre och hyresgästen genom 
socialnämndens försorg gavs möjlighet att återvinna hyresrätten inom återvinningsfristen. 
Den särskilda regeln om att hyresrätten även efter återvinningsfristen kan återvinna sin bostad 
om han på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd händelse varit förhindrad att betala 
hyran, infördes också. Ändringarna genomfördes som ett led i att stärka hyresgästens ställning 
och för att motverka avhysningar på grund av hyresskulder.106 I en senare utredning 
konstaterades att ändringarna haft en liten betydelse för antalet avhysningar som genomfördes 
och att de tvärtom några år senare hade ökat. Det tuffa ekonomiska klimatet under 90-talet 
uppgavs som en anledning.107 

Utöver de tidsfrister som finns och som skyddar hyresgästens ställning gäller också den 
avtalsrättsliga principen om att endast väsentliga avtalsbrott ska leda till upphävning av avtal 
på grund av förverkande. Enligt 12 kap. 42 § 5 st. JB. gäller att hyresrätten inte är förverkad 
om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse.  Med det menas att det finns en 
spärr mot att betalningsförsummelser som gäller endast en liten del av hyresbeloppet inte ska 
leda till förverkande.108 Om hyresgästen upprepade gånger betalar hyran försent men 
dröjsmålet inte är förverkandegrundande påverkar det hans besittningsskydd till bostaden, 
enligt 12 kap. 46 §. När hyresgästens rätt till förlängning av avtalet prövas av hyresnämnden 
enligt 12 kap. 49 §, ska hänsyn tas till parternas motstående intressen. Hyresgästens möjlighet 
att få tag på en annan bostad, och den allmänna bostadssituationen i staden, är faktorer som 
kan påverka den avvägning som sker. Om det råder bostadsbrist, räknas det som en väsentlig 
faktor. Även det skydd av hemmet som finns i artikel 8 i Europakonventionen och artikel 3 i 
barnkonventionen om barnets bästa har börjat få ökad betydelse i intresseavvägningen.109 

Ett sådant fall är RH 2014:45. Avgörandet är intressant att beröra trots att det inte rör 
förverkande på grund av hyresskulder, utan om omfattande och allvarliga ingrepp i bostaden 
utan hyresvärdens godkännande. Hyresgästen ansågs i fallet ha åsidosatt sina förpliktelser i så 
hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Starka skäl ansågs föreligga för detta och 

                                                             
105 Se Cederstierna, Nils. Kommentar till 12 kap. 44 § Jordabalken. Karnov.  
106 Se Prop. 1992/93:115, Om ändringar i jordabalkens hyresregler, s. 14 ff.  
107 Se Prop. 1997/98:46, Ändringar i hyreslagen m.m., avsnitt 4.4.  
108 Se a.a, avsnitt 4.4.  
109 Se Bengtsson, Bertil, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 69 f.   
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det faktum att barn fanns med i bilden och att artikel 8 i Europakonventionen och artikel 3 i 
barnkonventionen åberopades av klaganden, föranledde inte en annorlunda bedömning.  

Ett annat intressant avgörande är NJA 1990 s. 450. Målet handlade om huruvida en hyresgäst 
som inte betalat en månadshyra (julimånad) hade förverkat sin hyresrätt eller om 
underlåtenheten varit av ringa betydelse enligt 12 kap. 42 § 2 st. JB. Hyresgästen som var 
inlagd på sjukhus, hade givit sin fästmö i uppdrag att betala hyran. Julimånads hyra betalades 
först 2 månader efter meddelandet om uppsägning. Att han inte betalat julimånads hyra efter 
meddelande om uppsägning ansågs inte ha varit av ringa betydelse. Hyresrätten ansågs vara 
förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid. HD 
anförde också att lagregeln inte medger huruvida det i det enskilda fallet är oskäligt mot 
hyresgästen att hyresförhållande upphör utan att det är den betydelse som försummelsen har 
haft för hyresvärden som blir avgörande.  

Det finns anledning att utgå från att regeln om att hyresrätten även efter återvinningsfristen 
kan återvinnas om någon på grund av sjukdom eller liknande omständighet varit förhindrad 
att betala hyran som infördes 1993, förmodligen är ett svar på denna av HD gentemot 
hyresgästen rätt strikta tillämpning.  

Vidare är bestämmelsen i 12 kap. 47 § 1 st. JB viktig att beröra och som kan få betydelse för 
barnfamiljer. Enligt den kan en medhyresgäst, make eller sambo under vissa omständigheter 
ta över kontraktet. Regeln gäller dock inte vid förverkande på grund av hyresskulder110 
eftersom ansvaret för att hyran betalas är solidarisk mellan makar och sambor.111 

3.1.3 Kronofogdemyndigheten verkställer  
Med avhysning avses en åtgärd där hyresgästen skiljs från sin besittning till fastigheten och 
hans eller hennes behörigheter flyttas därifrån.112 För att en avhysning ska kunna verkställas 
behövs en exekutionstitel som går att ansöka om hos KFM eller hos tingsrätten. En 
exekutionstitel innebär ett fastställande av hyresgästens skyldighet att flytta och ett 
konstaterande av personen har förlorat sin besittningsrätt. En exekutionstitel riktar sig till den 
som har ingått hyresavtalet men en avhysning kan också verkställas mot 
familjemedlemmar.113 I de fall där lägenheten är tömd på tillhörigheter och samtliga nycklar 
har överlämnats till hyresvärden ska någon verkställighet inte ske.114 

Eftersom hyresskulder är den vanligaste anledningen till varför avhysningar genomförs brukar 
hyresvärdar vända sig till KFM för att erhålla en exekutionstitel såväl som för att verkställa 
avhysningen.115 Detta innebär att ett förverkande av ett hyresavtal inte automatiskt medför att 
hyresgästen avhyses, utan en ansökan måste göras därom. När processen har kommit såhär 
långt har socialtjänsten inte längre några formella möjligheter att kunna hindra avhysningen. 

                                                             
110Se Bengtsson, Bertil, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. 73.  
111 Se Cederstierna, Nils, Lagkommentar till 12 kap. 47 § 1 st. JB.  
112 Se Kronofogdemyndighetens handbok: Utmätning, s. 401. 
113 Se Kronofogdemyndighetens handbok: Utmätning, s. 405.  
114 Se a.a., s. 415.  
115 Se Stenberg, Sten-Åke, Kjellbom, Pia m.fl., Varför vräks barn fortfarande?, s. 44.  
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Den enda som har denna möjlighet är hyresvärden, som egentligen när som helst kan dra 
tillbaka sin ansökan.116 

Regler för hur avhysningen ska genomföras finns i 16 kap. 1-9 §§ UB. Lagstiftningen 
omgärdas av olika skyddsregler till förmån för hyresgästen och som syftar till att 
verkställigheten ska genomföras på ett sådant sätt minsta möjliga skada uppkommer.117  

Enligt 16 kap. 2 § UB ska handlingen från KFM:s sida delges den svarande för att personen 
ska få möjlighet att yttra sig innan avhysningen verkställs. Avhysning ska då ske inom 4 
veckor från det att behövliga handlingar kom in till KFM. Men som tidigast en vecka från det 
att svaranden fick möjlighet att yttra sig, dvs. när han delgavs underrättelse. Detta enligt 16 
kap. 3 § UB.118 Förutom svaranden ska också socialnämnden underrättas, om genomförandet 
och tidpunkten för avhysningen. Enligt 5 kap. 4 socialtjänstförordningen ska socialnämnden 
samma dag som den tar emot underrättelsen skicka bekräftelse av mottagandet till KFM. 
Vidare ska nämnden skicka en kopia av bekräftelsen till svaranden.119 

Av 16 kap. 3 § UB framgår att skälig hänsyn ska tas till såväl hyresvärdens intressen som 
hyresgästens situation. Vidare framgår av 16 kap. 4 § UB att om det behövs av hänsyn till 
svaranden kan anstånd beviljas med högst 2 veckor. Om det finns synnerliga skäl kan anstånd 
beviljas med ytterligare 2 veckor. Av lagens förarbeten framgår att anstånd kan beviljas om 
socialtjänsten behöver tid på sig för att lösa hyresgästens boendesituation eller om personen 
på egen hand ordnat ett nytt boende eller på annat sätt har möjlighet att ta hand om den 
egendom som är föremål för avhysning. Det framgår också att det ska råda försiktighet med 
beviljande av anstånd och att vid bedömningen av om synnerliga skäl föreligger ska hänsyn 
tas till på vilket detta skulle drabba hyresvärden. En annan förutsättning är också att hyran 
betalas under hela anståndstiden.120 

Utöver att anstånd kan beviljas kan också hyresvärden lämna ett obegränsat antal uppskov 
med verkställigheten. Det får dock inte gå mer än 6 månader från det att ansökan gjordes. 
Men ytterligare uppskov kan trots det beviljas om det föreligger särskilda skäl enligt 16 kap. 5 
§ UB.  

Vad gäller barnrättsperspektivet i KFM:s arbete med att verkställa avhysningar framgår av de 
interna riktlinjerna att förekomsten av barn, av ekonomiska skäl, inte är en omständighet som 
ska förhindra en avhysningsförrättning. Ansvaret för barnet läggs istället över på att 
socialtjänsten ska närvara. Däremot ska direktavhysningar, som går ut på att KFM verkställer 
avhysningen och tömmer utrymmet direkt, undvikas i de fall barn berörs.121 I ett remissvar är 
Barnombudsmannen kritisk till att avhysningar genomförs även när barn är ensamma hemma. 
Barnombudsmannen menar att det strider mot principen om barnets bästa och att avhysningen 

                                                             
116 Se Kjellbom, Pia, Socialtjänstens hyresrättsliga roller vid risk för påtvingad avflyttning från bostad, s. 23.  
117Se Bengtsson, Bertil m.fl., Hyra och nyttjanderätt till fast egendom, s. 56.  
118 Se Kronofogdemyndighetens handbok, Utmätning, s. 408.  
119 Se a.a., s. 411.  
120 Se Prop. 1980/81:8, med förslag till utsökningsbalk, s. 773 f.  
121  Se SOU 2016:81, Ett modernare utsökningsförfarande, s. 594 f.   
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måste vägas mot det trauma det kan innebära för ett barn, och att barnets bästa i dessa 
situationer måste sättas i främsta rummet.122 

Socialtjänsten har ingen lagstadgad skyldighet att närvara vid avhysningar utan det är 
myndighetens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL. som medför ett ansvar att pröva behovet 
av insatser i samband med en avhysning.123 Av KFM:s statistik över 2017 framgår att av de 
totalt 211 avhysningar som genomfördes var barn närvarande vid 42. Vid 12 av dessa har 
socialtjänsten inte närvarat. Av KFM:s statistik omfattas också andrahandshyresgäster, och 
eftersom socialtjänsten kan sakna information om förekomsten av barn i sådana hushåll kan 
det också förklara socialtjänstens frånvaro i en del fall.124 Med beaktande av detta kan därför 
slutsatsen dras att trots att socialtjänsten inte har en lagstadgad skyldighet att närvara så är de 
närvarande i en övervägande majoritet av alla fall.  

3.1.4  Socialnämndens roll i avhysningsprocessen  
När hyresvärden säger upp hyresgästen på grund av dröjsmål med betalningen av hyran ska 
socialnämnden underrättas. Socialnämndens ansvar inträder när en ansökan om bistånd görs, 
eller när nämnden på annat sätt får reda på att någon har ett hjälpbehov, som faller under 
nämndens ansvar. Ett ärende aktualiseras därmed.125 När KFM under avhysningsprocessen 
kontaktar socialnämnden för information om dagen och tidpunkten för avhysningen, får 
socialtjänsten en mer passiv roll. De tidsfrister som finns ställer därför krav på en effektiv 
ärendehandläggning för att hyresgästen ska få behålla sin bostad, sitt hem.126  

3.2 Europakonventionen och skydd av hemmet  
Genom Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inkorporerades Europakonventionen i 
svensk rätt. Konventionen och dess tilläggsprotokoll gäller sedan 1995 som lag i Sverige.127 
Av 2 kap. 19 § RF framgår att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden enligt konventionen. Konventionens ställning är därigenom väldigt stark genom att 
den positionerar sig någonstans mellan vanlig lag och grundlag.128 Konventionens 
inkorporering och ställning i svensk rätt har fått den effekten att rättstillämparna särskilt i 
högsta instans, i det längsta dra sig för att meddela beslut som skulle strida mot konventionens 
bestämmelser och som inte skulle hålla vid en eventuell prövning av Europadomstolen.129  

Tanken med konventionen har från början varit att skydda de politiska och medborgerliga 
rättigheterna men enligt Lind går det att se en utveckling i praxis där Europadomstolens 

                                                             
122 https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/nya-remissvar/2014/5/riktlinje-for-
kronofogdemyndighetens-bemotande-av-barn--dnr-830-14400-14112/.  
123 Se Eriksson, Lena, Stenberg, Sten-Åke m.fl., Vräkt- utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2009, s. 
137.  
124 https://www.kronofogden.se/download/18.77420b161614b6f20243590/1519201228035/Barn_2017.pdf.  
125 Se Bergstrand Olof, Socialtjänstlagen 2014, s. 50.  
126 Se SOU 2005:88, Vräkning och hemlöshet- drabbar också barn, s. 42 f.   
127 Se Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis- En kommentar till Europakonventionen om dem 
mänskliga rättigheterna, s. 44.  
128 Se tex. SOU 2010:70, Ny struktur för mänskliga rättigheter, s. 134.  
129 Se Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis- En kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 43 f.  
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principer om effektivitet och dynamisk tolkning har gjort att rättigheterna har fått en såväl 
negativ som positiv sida. Det har i sin tur gjort att de sociala och ekonomiska rättigheterna har 
fått en starkare ställning även inom ramen för Europakonventionen.130 Detta sätt att tillämpa 
konventionen benämns som integrated approach.131 Artikel 8 om rätten till skydd för privat- 
och familjeliv är en av de artiklar som tillämpas på detta sätt och som tillsammans med artikel 
1 i tilläggsprotokoll 1 om rätten till skydd för egendom får betydelse för skyddet mot 
avhysningar och uppsägningar i förtid av hyreskontrakt.132  

Artikel 8 lyder enligt följande: 

“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.  

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in 
accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public 
safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of 
health or morals, or for the rights and freedom of others.”  

Konventionsstaterna har en positiv skyldighet att se till artikel 8 respekteras. För att 
rättigheten ska skyddas på bästa möjliga sätt har staten också en skyldighet att se till att den 
inte kränks även när det handlar om två privata subjekt som handlar i konflikt med 
varandra.133 Till exempel en hyresvärd och en hyresgäst. Skydd av hemmet är en viktig aspekt 
av rätten till privatliv. Att människor berövas sin bostad, sitt hem, är därför ett allvarligt 
ingrepp och för att ett ingripande ska vara proportionerligt måste det vila på tunga skäl. Dock 
gäller att den som hyr sin bostad har en mer begränsad rätt och kan bli tvungen att flytta när 
kontraktet löper ut eller förverkas utan att det skulle strida mot artikel 8.134  

Oavsett om det rör sig om en positiv eller negativ sida av artikel 8 ska i princip ska samma 
kriterier användas för att avgöra om staten har agerat i enlighet med de krav som artikeln 
ställer. Rent allmänt ska det göras en avvägning mellan individens och allmänhetens 
intressen. När en prövning görs av statens positiva skyldigheter tas hänsyn till hur viktig 
intresset ifråga är för att statens positiva skyldighet ska inträda. Om den sökandes 
grundläggande värderingar är ifråga, om det rör sig om särskilt viktiga aspekter av privatlivet 
eller om tillämpningen av lagen skulle leda till ett orättvist resultat i förhållande till den 
sociala verklighet som den sökande lever i, är faktorer som kan få betydelse. Andra faktorer 
tar hänsyn till statens intressen och vad förverkligandet av skyldigheten skulle innebära. 
Staterna har också en viss bedömningsmarginal att förhålla sig till. När det handlar om att en 
särskilt viktig aspekt av individens existens eller identitet är ifråga är bedömningsmarginalen 

                                                             
130 Se  Lind, Anna-Sara, Sociala rättigheter i förändring-  en konstitutionellrättslig studie,  s. 211 f.  
131 Se a.a., s. 219.  
132 Se a.a., s. 233.  
133 Se European court of human rights, Guide on article 8 of the European convention of human rights- Right to 
respect for private and family life, home and correspondence, s. 8.  
134 Se Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis- En kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 427.  
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smal. Bedömningsmarginalen är däremot ofta bredare när avvägningar görs mellan två 
konkurrerande intressen- mellan allmänna intressen och privata aktörers. 135 

Det är viktigt att notera att artikel 8 främst tar sikte på skyddet för hemmet och inte på rätten 
att få en bostad. Domstolen har också uttryckt att förlusten av ett hem är den mest extrema 
formen av kränkning av artikel 8 och att varje person som står inför en sådan risk ska ha rätt 
att få proportionaliteten av åtgärden prövad av en oberoende instans oavsett att personen har 
förlorat sin besittningsrätt enligt inhemsk rätt. 136  

I fallet Yordanova and others v. Bulgaria137 som avgjorde av Europadomstolen hade de 
sökande romsk ursprung och blev av de bulgariska myndigheterna varnade att lämna sina hem 
med risk att de annars skulle avhysas. De sökande menade att de har rätt till sitt boende, trots 
att det har tillkommit på ett olagligt sätt genom ockupation. De sökande åberopade artikel 8 
och menade att åtgärden som myndigheterna planerade för hotade deras rätt till privatliv. 
Domstolen kom fram till att en åtgärd inte strider mot innehållet i artikel 8 och det skydd för 
hemmet som artikeln uppställer om det svarar mot ett ”pressing social need”. Som på svenska 
kan översättas till ”angeläget samhälleligt behov” 138 och det är proportionerligt i förhållande 
till syftet med åtgärden. Domstolen uttryckte också att när det gäller den ekonomiska 
politiken eller bostadspolitiken i ett land är bedömningsmarginalen bred. Men att å andra 
sidan också gäller att när rättigheten ifråga är avgörande för att individen på ett effektivt sätt 
ska kunna åtnjuta sina grundläggande och personliga rättigheter är bedömningsmarginalen 
smalare. Domstolen anförde slutligen att bedömningsmarginalen trots allt är beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet och att särskild betydelse ska tillmätas hur mycket 
åtgärden ingriper i den enskildes privata sfär. Domstolen lade stor vikt vid att de sökande 
tillhörde en socialt utsatt och missgynnad grupp och kom fram till att en eventuell framtida 
avhysning skulle strida mot artikel 8.  

Ett annat intressant avgörande är fallet Khurshid Mustafa and Tarzibachi v. Sweden.139 Fallet 
rörde en barnfamilj med tre barn som hade installerat en parabolantenn för att kunna ta del av 
nyheter från sitt hemland. Enligt hyresvärden stred detta mot ett villkor i hyresavtalet, som 
hade införts bland annat för att skydda någon från att skadas. Familjen åberopade artikel 10 
och rätten till information och artikel 8 om rätten till sitt hem, när familjen på grund av en 
avhysningsansökan hade tvingats flytta till en annan stad. Europadomstolen ansåg att artikel 
10 hade kränkts. Den fara som hyresvärden menade på förelåg och de sociala, praktiska och 
ekonomiska konsekvenser som flytten fick för familjen ansågs inte stå i proportion till 
varandra. Att begränsa rätten till information på detta sätt ansågs inte proportionerligt, och 
ansågs heller inte vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Domstolen gjorde aldrig en 

                                                             
135 Angående detta stycke se European court of human rights, Guide on article 8 of the European convention 
of human rights- Right to respect for private and family life, home and correspondence, s. 8.  
136 Se European court of human rights, Guide on article 8 of the European convention of human rights- Right to 
respect for private and family life, home and correspondence, s. 65 f.  
137 ECHR, Application nr. 25446/06, 24 april 2012.  
138 Se Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis- En kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 370.  
139 ECHR, Application nr. 23883/06, 16 december 2008.  
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prövning av artikel 8 utan konstaterade att prövningen skulle sammanfalla med de slutsatser 
som drogs utifrån tillämpningen av artikel 10.   

NJA 2013 s.1241 är ytterligare ett intressant avgörande. Målet gällde hur 4 kap. 3 § UB ska 
tolkas ifråga om försvarlighet när överskottet vid utmätning av bostadsfastighet förväntades 
bli relativt liten och åtgärden skulle drabba en barnfamilj. Domstolen åberopade artikel 8 i 
Europakonventionen och anförde att det krävs starka skäl för att en bostad ska kunna tas i 
anspråk. Även barnkonventionen och hänsynen till barnets bästa åberopades. Med beaktande 
av att det rörde sig om en barnfamilj och att utmätningen endast skulle bringa 36 000 kr, 
ansågs det oproportionerligt att utmäta fastigheten.  

3.3 Avhysningar av barnfamiljer- några siffror   
Som en del i KFM:s arbete med att verkställa avhysningar för myndigheten sedan 2008 också 
statistik över avhysningar som berör barn. Statistiken redogör för såväl ansökningar om som 
verkställighet av avhysningar på kommun- och länsnivå. Med berörda barn avses barn under 
18 år som bor permanent eller tillfälligt i avhysningsbostaden. Barn som bor växelvis och 
umgängesbarn som träffar sina föräldrar minst 30 dagar/år ingår också i statistiken.140 

 

Diagrammet är en sammanställning över utvecklingen av antalet barn berörda av en 
avhysning 2008-2017. 2016 befann sig siffrorna på den lägsta nivån sedan myndigheten 
började föra statistik med 387 berörda barn. 2017 uppgick antalet till 392. Därutöver har 1068 
barn riskerat att beröras men verkställigheten av avhysningen av olika skäl uteblivit. 
Vanligast var att barn i åldern 8-9 år blev berörd.141  

Att statistiken visar på sjunkande siffror kan bero på flera saker. Först och främst är det 
viktigt att se sjunkande avhysningssiffror i relation till stigande siffrorna över antalet hemlösa. 
En avhysning är förenat med svårigheter att åter komma in på bostadsmarknaden och för att 
bli avhyst krävs ju också att det finns ett kontrakt att avhysas ifrån.142 Det har också riktats 
kritik mot att det juridiska avhysningsbegreppet har ”sociala begränsningar” och att det bör 
                                                             
140 https://www.kronofogden.se/download/18.77420b161614b6f20243590/1519201228035/Barn_2017.pdf.  
141https://www.kronofogden.se/download/18.77420b161614b6f20243590/1519201228035/Barn_2017.pdf.  
142 Se Nilsson, Anders& Flyghed, Janne, Vräkt och hemlöst? Marginaliseringsprocesser bland vräkta, s. 16. Se 
även Kjellbom, Pia, Påtvingad avflyttning från bostad: en rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori 
och praktik, s. 12.  
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införas en social definition av avhysningar som kommer åt ”dolda avhysningar” dvs. 
avflyttningar från bostad innan en formell avhysning sker.143 Att socialtjänsten och KFM 
uppmanar familjen att flytta innan en formell avhysning äger rum är inte helt ovanligt. På ett 
sätt gynnar detta familjen genom att de undgår en avhysningsnotering i det offentliga registret 
och därigenom också lättare kan accepteras som hyresgäster av en framtida hyresvärd.144    

Därutöver gäller att, som nämndes i avsnitt 3.1.3, i de fall KFM kommer till en tömd lägenhet 
och nycklarna är tillbakalämnade räknas det inte som en avhysning. Men att familjen har 
förlorat sitt hem är något som har skett i alla fall. Av KFM:s statistik går tex. att utläsa att 
2017 var 17 % av de verkställda avhysningarna sådana att det konstaterades att hyresgästen 
redan lämnat lägenheten men inte återlämnat den till hyresvärden.145 

Vid en analys av avhysningssifforna är det också viktigt att ha i åtanke att det finns en risk för 
att barn försvinner ur statistiken genom att socialtjänsten omdefinierar hushållen. När det 
gäller umgängesbarn, genom att den förälder som ska bli avhyst blir omdefinierad till 
ensamstående. Barnet flyttas då över till den andra föräldern och det blir på så sätt bortfall i 
statistiken. Orsaken till detta anges vara den hederskodex som finns inom socialtjänsten och 
som går ut på att barn så långt det går inte ska avhysas.146 

Hyresskulder är och har alltid varit den vanligaste orsaken bakom avhysningar och stod under 
2017 för 86 % av fallen. Den genomsnittliga hyresskulden låg på cirka 24 200 kr och i nästan 
40 % av fallen handlade det om hyresskulder under 10000 kr.147  Det är intressant att jämföra 
sifforna med de kostnader som kan uppkomma för socialtjänsten när familjen får hjälp med 
tillfälliga boendelösningar. Boende på hotell som är det dyraste alternativet kan för en 
barnfamilj kosta upp emot 12000-30000 kr/månad.148 Årsvis kan kostnaderna hamna på 140-
300 000 kr för en familj. Att barnfamiljer hamnar i tillfälliga boendelösningar och får bo på 
hotell, vandrarhem eller som inneboende hos släkt och vänner är vanligt. I många kommuner 
har också en sekundär bostadsmarknad med sociala kontrakt som är omgärdade av mycket 
kontroll och regler vuxit fram.149 Det rör sig om boendelösningar som faller in under 
Socialstyrelsens hemlöshetsdefinition.150 Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning som 
gjordes under en vecka 2017 visade att det var vanligast att föräldrar med barn under 18 år 
bor i boenden med sociala kontrakt.151  

                                                             
143 Se Stenberg, Sten-Åke, Kjellbom, Pia m.fl., Varför vräks barn fortfarande?, s. 210 f.  
144 Se Socialstyrelsens rapport: Vräkta barn- Underlagsrapport till barn och ungas hälsa, vård och omsorg, s. 13. 
Se även Eriksson, Lena, Stenberg, Sten-Åke m.fl., Vräkt- utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2009, s. 
145.  
145 https://www.kronofogden.se/download/18.77420b161614b6f20243590/1519201228035/Barn_2017.pdf.  
146 Se Socialstyrelsens rapport: Vräkta barn- Underlagsrapport till barn och ungas hälsa, vård och omsorg, s. 13. 
Se även tex. Eriksson, Lena, Stenberg, Sten-Åke m.fl., Vräkt- utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2009, 
s. 145.  
147 https://www.kronofogden.se/download/18.77420b161614b6f20243590/1519201228035/Barn_2017.pdf.   
148 Se SOU 2005:8, Vräkning och hemlöshet- drabbar också barn, s. 131.  
149 Se a.a., s. 121 f.  
150 Se Socialstyrelsen kartläggning: Hemlöshet 2017- omfattning och karaktär, s. 11.  
151 Se a.a., s. 7 f.  
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3.4 Kommentar  
Hyreslagens karaktär av social skyddslag är som genomgången visar inte så långtgående att 
det uppställs ett krav på att särskild hänsyn ska tas när hyresavtal upphävs på grund av 
hyresskulder och det är en barnfamilj som berörs. Trots att en sådan form av uppsägning ur ett 
civilrättsligt perspektiv anses vara den mest ingripande åtgärden, i synnerhet när det gäller 
barnfamiljer. I praktiken innebär det att barnets grundläggande behov får tränga tillbaka till 
förmån för fastighetsägarens rätt till sin egendom. Av lagens förarbeten framgår nämligen att 
det är vikten av att vidmakthålla en effektiv fastighetsförvaltning som gör att regelverket ser 
ut som det gör.152 En annan anledning uppges vara att upprätthålla betalningsmoralen i 
samhället, genom att alltför långa betalningsdröjsmål inte accepteras.153 

Som ett sätt att kompensera för denna hårdföra ordning har dock hyresvärdar alltid en 
skyldighet att kontakta socialnämnden när uppsägningar sker med anledning av dröjsmål med 
hyresinbetalningen. Ansvaret för enskildas rätt att få behålla sitt hem och förverkligandet av 
barnets rättigheter läggs på så sätt över på socialtjänsten och det yttersta ansvar som 
myndigheten har för sina kommuninvånare.154 Enskildas rätt till sitt hem blir på så sätt 
beroende av att socialtjänsten inom återvinningsfristen åtar sig betalningsansvaret för hyran.   

Ett annat sätt att motverka avhysningar av barnfamiljer skulle kunna vara att den 
intresseavvägning som görs av hyresnämnden enligt 12 kap. 49 § JB vid prövningen av 
hyresgästens besittningsskydd också prövades vid förverkande av hyresavtal.155 Hänsyn 
skulle därigenom tas till bostadssituationen på orten och bostadsbrist skulle räknas som en 
väsentlig faktor. En sådan ordning hade varit rimlig med tanke på vilka konsekvenserna kan 
bli av att en barnfamilj avhyses. Men den snäva tolkningen av vad som ska ses som ett 
väsentligt avtalsbrott, där gränsen har lagts vid att en liten del av hyresbeloppet inte ska leda 
till ett förverkande, får förstås utifrån den rätt som fastighetsägaren har till sin egendom. 
Dröjsmål med en eller flera månaders hyror har ansetts vara för mycket för fastighetsägaren 
att behöva acceptera. Det är också den slutsatsen som domstolen drog i NJA 1990 s. 450 där 
dröjsmål med en månads hyra ansågs förverkandegrundande och den betydelse som 
försummelsen haft för hyresvärden ansågs viktigast.  

Trots att Europadomstolen har uttalat att förlusten av ett hem är den mest extrema formen av 
kränkning av artikel 8 uppställs inget förbud mot avhysningar av barnfamiljer. Istället får en 
proportionalitetsbedömning göras i varje enskilt fall. I denna proportionalitetsbedömning är 
skyddet för hyresgäster dessutom svagare än för andra. Det finns ändå anledning att anta att 
majoriteten av de fall där barnfamiljer avhyses, många gånger på grund av hyresskulder under 
10 000 kr, förmodligen inte skulle hålla vid en proportionalitetsbedömning. Det skulle bli 
svårt att argumentera för att det skulle svara mot ett angeläget samhälleligt behov, särskilt mot 
bakgrund av att socialtjänsten dessutom många gånger behöver ta ett ännu större ekonomiskt 
ansvar för att ordna ett tillfälligt boende för familjen. Om man använder fallet Khurshid 
Mustafa and Tarzibachi v. Sweden som riktmärke talar det för att det förmodligen inte skulle 

                                                             
152 Se Prop. 1997/98:46, Ändringar i hyreslagen m.m., avsnitt 4.4.  
153 Se Prop. 1992/93:115, Om ändringar i jordabalkens hyresregler m.m., s. 15 f. Se även Eriksson, Lena, 
Stenberg, Sten-Åke m.fl., Vräkt- utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2008, s. 15.  
154 Se Kjellbom, Pia, Om barns rätt till rätt(en) vid påtvingade avflyttningar från bostad, s. 119 f.   
155 Det har också föreslagits. Se tex. Prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m., avsnitt 4.4.  
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hålla. Den omständigheten att barnen tvingades bryta upp med sin närmiljö och de övriga 
negativa sociala konsekvenser som följde med flytten tillmättes stor betydelse i fallet. Även 
utgången i NJA 2013 s. 1241 får anses ge ett visst stöd för detta resonemang, trots att 
förutsättningarna i fallet var annorlunda genom att det rörde sig om utmätning av fast 
egendom och inte förverkande av ett hyresavtal. 

4. Socialtjänstlagen  
4.1 Socialtjänstlagen- en rättighetslag?  
Socialtjänstlagen innehåller grundläggande värderingar och principer som ska styra 
socialtjänstens verksamhet. 1 kap. 1 § SoL. föreskriver att socialtjänstens arbete på 
demokratins och solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänstens 
arbete under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andra sociala situation inriktas 
på att frigöra och utveckla enskildas och andra gruppers egna resurser. Verksamheten ska 
också bygga på människors självbestämmande och integritet: ingen ska tvingas på sociala 
tjänster som de själva inte accepterar.156 
 
Socialtjänstlagen anses vara såväl en ramlag, ramlag-rättighetslag som skyldighetslag. 
Ramlagskaraktären syftar på vad som förväntas uppfyllas av kommunen och ger också 
kommunerna stor frihet att kunna utforma biståndet med utgångspunkt i de förutsättningar 
och behov som finns lokalt. Som rättighetslag talar den om vad den enskilde har rätt att få ut 
av kommunen, och som skyldighetslag talar den om vad kommunen är skyldig att göra i 
förhållande till enskilda. Den avgörande skillnaden mellan dessa olika sätt att se på 
socialtjänstlagen anses handla om möjligheten för enskilda att kunna överklaga ett beslut. 
Som rättighetslag har den enskilde rätt att få ett beslut omprövat genom förvaltningsbesvär 
och domstolen kan då sätta ett nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. Beslut som är 
fattade utifrån skyldighetsreglering kan endast överklagas genom kommunalbesvär. Då 
prövas endast beslutets laglighet och inte dess lämplighet och något nytt beslut kan därmed 
heller inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Vidare kan sägas att socialtjänstlagen som 
rättighetslag handlar om hur samhällets resurser ska fördelas och hur de konflikter som kan 
uppstå mellan enskildas intressen och offentliga myndigheters ska lösas.157 
 
Den så kallade biståndsbestämmelsen i 4 kap. 1 § SoL. är utformad som en rättighet för den 
enskilde. Innehållet och förutsättningarna för att erhålla bistånd är preciserat och rätten till 
bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär.158 Enligt 16 kap. 3 § gäller nämligen att 
beslut som socialnämnden fattat kan överklagas till förvaltningsdomstol. Socialtjänstens 
verksamhet är också föremål för tillsyn, vilket framgår av av 16 kap. 1 § SoL. och kan ses 
som ett komplement till den domstolsprövning som sker av beslut. Rätten att överklaga, den 
statliga tillsynen och formaliserade handläggningsregler anses finnas till som en 
kompensation för de brister som är förenade med ramlagstiftningar.159 Därutöver kan också 
straffavgift utdömas för bristande verkställighet enligt 16 kap. 6 § a-e SoL.  
                                                             
156 Se Bergstrand, Olof,  Socialtjänstlagen 2014, s. 7 f.  
157 Angående detta stycke se Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 44 ff.   
158 Se Bergstrand Olof,  Socialtjänstlagen 2014, s. 9.  
159 Se Prop. 2000/01:80, Ny socialtjänstlag, avsnitt 4.  
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4.2 Rätten till bistånd  

Biståndsbestämmelsen egenskap av rättighetsbestämmelse innebär att den som uppfyller 
kriterierna har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt (min kursiv.). Tanken 
med biståndet är att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå (min kursiv.). 
Biståndet utformas på ett sådant sätt att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. Allmänt kan sägas att den som ansöker om bistånd har rätt till det om det 
föreligger ett behov som han eller hon inte kan tillgodose själv och som heller inte kan 
tillgodoses på något annat sätt. Detta innebär bland annat att den som är arbetslös ska ”stå till 
arbetsmarknadens förfogande och aktivt verka för att skaffa sig arbete.”160 

Rätten till bistånd preciseras närmare i 4 kap. 3 § SoL. och är uppdelad dels i en riksnorm, 
som fastställs av regeringen varje år, och som är likadan för alla kommuner. Dels handlar det 
om utgifter som avgörs utifrån en individuell behovsbedömning. Det kan handla om utgifter 
för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa. Med begreppet livsföringen i övrigt avses alla de övriga behov som den 
enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det kan avse alla möjliga behov där 
omständigheterna i varje enskilt fall prövas.161 

Rätten till bistånd bygger på en individuell behovsprövning. Bedömningen ska också präglas 
av ett helhetsperspektiv på den enskildes eller hushållets totala situation.162 Rätten till bistånd 
är också knutet till ett aktualitetskrav, genom att den som vid ansökningstillfället inte kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Orsakerna 
till att biståndsbehovet uppstod bör inte vara av betydelse för att bistånd ska beviljas.163 
Vidare kan nämnas att resursbrist inte kan åberopas som grund för att inte bevilja bistånd om 
förutsättningarna för rätt till bistånd i övrigt är uppfyllda.164  

Pia Kjellbom har i sin avhandling ”Påtvingad avflyttning från bostad- en rättssociologisk 
studie av socialtjänstens roll i teori och praktik” studerat hur biståndsbestämmelsen är 
utformad i teorin och hur den tillämpas i praktiken i relation till människor som riskerar att 
förlora sin bostad. Hon menar att det i rättspraxis har vuxit fram en ”egenansvarsprincip” som 
innebär att enskilda har en skyldighet att planera sin ekonomi på samma nivå som 
försörjningsstödet i alla fall två månader före en ansökan om bistånd görs. Det innebär att den 
enskildes beteende kan få avgörande betydelse vid biståndsbedömningen och 
socialtjänstlagen på så sätt används som en sanktionerande lag gentemot enskilda.165 

Denna ”egenansvarsprincip” som Kjellbom redogör för syns i utgången av RÅ 1997 ref. 2. 
Målet handlade om en student som i anslutning till avlutade studier ansökte om ekonomiskt 
bistånd för hyra och uppehälle. Domstolen kom fram till att han haft en skyldighet att planera 

                                                             
160 Bergstrand, Bengt Olof, Socialtjänstlagen 2014, s. 63. 
161 Se Bergstrand, Olof, Socialtjänstlagen 2014, s. 51.  
162 Se Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd, s.22.  
163 Se Stenberg, Sten-Åke, Kjellbom Pia m.fl., Varför vräks barns fortfarande?, s. 51.  
164 Se Bergstrand, Olof, Socialtjänstlagen 2014, s. 49 f.  
165 Se Kjellbom, Pia, Påtvingad avflyttning från bostad- en rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori 
och praktik, s. 116 f.  
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sin ekonomi eftersom hans inkomster månaden före ansökan har överstigit 
socialbidragsnormen. Det var första gången som han hade ansökt om bistånd och domstolen 
gjorde därmed i sina domskäl avsteg från utgången i RÅ 1994 ref. 50 där slutsatsen blev att 
den sökande, eftersom det rörde sig om en förstagångsansökan, hade rätt till bistånd.  

4.2.1 Skälig levnadsnivå  
Begreppet skälig levnadsnivå är centralt vid biståndsprövningen. Det görs dock ingen närmare 
precisering av begreppet varken i lagtext eller förarbeten men kan sägas utgöra ett mått på den 
kvalitet och levnadsstandard som den enskilde ska tillförsäkras genom biståndet, och utgör 
också en miniminivå.166 Skälig levnadsnivå handlar utöver nivåbestämning också om vad för 
insats, vård och behandling, andra stödformer eller ekonomiskt bistånd som är aktuellt.167 

Den som har rätt till försörjningsstöd har rätt till bistånd för skäliga kostnader för sin bostad. 
Prövningen sker utifrån den enskildes faktiska boendekostnader och behov av boende och 
med utgångspunkt i ”vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.” 
Vad som avses med låginkomsttagare är inte närmare definierat.168 Om bostadskostnaderna 
bedöms vara för hög kan personen behöva flytta. Kravet på flytt anses främst vara motiverat 
när det handlar om ett långvarigt biståndsbehov. Om det handlar om en kortare tids behov, 
med vilket avses en period om tre månader, ställs inte samma krav. När personen ombeds att 
byta bostad har socialtjänsten en skyldighet att ordna ett nytt boende. Om det rör sig om en 
barnfamilj ska hänsyn också tas till familjens möjligheter att få en annan bostad med skälig 
standard och att bytet inte ska medföra negativa sociala konsekvenser med uppbrott från skola 
och förskola.169 

Generellt kan sägas gälla att i de fall det är tvistigt vilken form av insats som ska beviljas och 
hur biståndet ska utformas ska begreppet skälig levnadsnivå tolkas utifrån det grundläggande 
syfte som rättighetsbestämmelsen har- nämligen att utgöra en yttersta garanti för 
medborgarnas livsföring i olika avseenden.170   

4.2.2 Livsföringen i övrigt  
Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de behov som den enskilde kan ha för att 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå, och som inte omfattas av försörjningsstödet. Medan 
försörjningsstödet tar sikte på behov som är återkommande handlar det här om behov som är 
tillfälliga eller sällan förekommande.171  

Enligt lagens förarbeten får vägledning hämtas i Socialstyrelsens interna riktlinjer för att 
avgöra vad ska ingå.172 Bistånd ska enligt riktlinjerna utges till betalning av skulder endast om 
det är det enda sättet för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Generellt råder en 
restriktiv syn på beviljande av bistånd till skulder. I de fall det utges ska det ha en 

                                                             
166 Se Bergstrand, Olof, Socialtjänstlagen 2014, s. 50.  
167 Se Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd, s. 21 f.  
168 Se Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd, s. 55.  
169 Se a.a., s. 59 f.  
170 Se Prop. 2000/01:80, Ny socialtjänstlag m.m., s. 91.  
171 Se Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd, s. 69.  
172 Se Prop. 2000/01:80, Ny socialtjänstlag, avsnitt 6.1.  
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förebyggande karaktär, och för att målet med andra insatser ska uppnås. Bistånd ska särskilt 
beviljas i de fall ett avslag skulle medföra allvarliga negativa konsekvenser för den sökande. 
Bistånd till obetalda boendekostnader anses vara ett sådant fall. Särskilt när det gäller 
barnfamiljer som riskerar att förlora sin bostad ska större social hänsyn tas. Samtidigt 
understryks att det inte innebär att den enskildes eget ansvar för sin ekonomiska situation helt 
upphör och att socialtjänsten alltid ska utge bistånd till skulder för boendekostnader. I en del 
fall anses flytt från bostaden som ett rimligare alternativ. Under förutsättning att det finns en 
bostad att flytta till.173 

Att socialtjänsten utger bistånd till hyresskulder hör också till det avhysningsförebyggande 
uppdrag som myndigheten har. Att utge ekonomiskt bistånd till människor som har svårt att 
försörja sig och sin familj på grund av till exempel arbetslöshet, sjukdom eller sociala 
problem är exempel på en indirekt åtgärd från myndighetens sida med att förebygga 
avhysningar.174 

4.3 Barnrättsperspektivet vid rätten till bistånd  
Av 5 kap. 1 § SoL. framgår socialtjänstens ansvar för att verka för att barn och unga växer 
upp under trygga och goda förhållanden. Vidare framgår av 1 kap. 2 § SoL. att vid åtgärder 
som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (min kursiv.) och att vid vård och 
behandlingsinsatser ska barnets bästa vara avgörande (min kursiv.). Paragrafen är ett uttryck 
för det barnperspektiv som ska gälla i socialtjänstens arbete och svarar mot artikel 3 i 
barnkonventionen. Syftet med bestämmelsen införande har varit att stärka barnets ställning 
inom socialtjänstens arbete. När det gäller rätten till bistånd innebär det att barnets situation 
ska uppmärksammas när föräldrarna ansöker om bistånd. Samtidigt framgår av lagens 
förarbeten att vid en intressekonflikt mellan barnet och den vuxne ska barnets intressen ha 
företräde.175  

Av Socialstyrelsens interna handbok går att utläsa att utredningar om ekonomiskt bistånd 
traditionellt har haft ett vuxenperspektiv genom att det har varit föräldrarnas ekonomiska och 
övriga situation som har utretts. Av handboken framgår också att förekomsten av barn inte 
automatiskt innebär att bistånd ska beviljas utan att det viktigaste är att barnet görs synligt i 
utredningen. Hänsynen till barnets bästa sägs dessutom inte endast handla om att utge 
ekonomiskt bistånd utan kan handla om att föräldrarna får ta del av särskilda satsningar för att 
kunna bli självförsörjande.176  

Trots att barnets bästa särskilt ska beaktas vid biståndsbedömningar har det visat sig att 
ansökan om bistånd tolkas kollektivistiskt, utifrån en hushållsnorm. I en avhysningssituation 
får detta konsekvensen att när barnets föräldrar inte anses berättigade till bistånd påverkar 
beslutet hela familjen. Hushållsnormen anses på detta sätt ”…tömma socialtjänstlagens 

                                                             
173 Se Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd, s. 82 f.  
174 Se Socialstyrelsen rapport: Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, s. 25.  
175 Se Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 98 ff.  
176 Se Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd, s. 23 ff.  
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rättighetsbestämmelse på innehåll i alla led.” när barn inte ses som självständiga 
rättighetsbärare.177  

Att barnets bästa särskilt ska beaktas innebär i en avhysningssituation att ett svagare 
barnrättsperspektiv används. Barnets bästa blir på så sätt inte avgörande, utan andra hänsyn 
tillåts ibland få avgörande betydelse.178 Med anledning av detta har utredarna i SOU 2005:88 
Vräkning och hemlöshet- drabbar också barn föreslagit att när det föreligger en 
intressekonflikt mellan barnets rätt till bostad och föräldrarnas ansvar för sin ekonomi, såsom 
vid en avhysningssituation, ska den kortsiktiga lösningen vara att socialtjänsten alltid beviljar 
bistånd för hyresskulder. Långsiktigt ska socialtjänsten hjälpa familjen att genom 
specialpedagogiska insatser få hjälp med och förutsättningar för att kunna sköta sin 
ekonomi.179  

Swärd är inne på att formuleringen i artikel 26 i barnkonventionen om rätten att ansöka om en 
förmån ”från barnet eller för dess räkning” skapar utrymme för en tolkning som innebär att 
barn själva också ska kunna ansöka om bistånd, när vårdnadshavarna av någon anledning inte 
skulle uppfylla kriterierna att ansöka för barnets räkning. Det anses vara förenligt med synen 
på barn som egen rättighetsbärare när det behövs, och för att barnets sociala trygghet inte ska 
vara beroende av vårdnadshavarna.180  

Eftersom avhysning är en åtgärd som kan få allvarliga konsekvenser för ett barn och att det 
kan tyda på föräldrarnas bristande omsorg om barnet, kan barnets situation behöva utredas 
närmare genom en så kallad barnavårdsutredning, enligt 11 kap. 1 § SoL. Vårdnadshavarens 
samtycke behövs då inte.181 Men inte heller detta har ansetts utgöra ett tillräckligt skydd, 
eftersom familjen kan tacka nej till stödinsatser som beviljas utifrån en sådan utredning, under 
förutsättning att omständigheterna inte är sådana att barnet bör tvångsomhändertas.182 

4.4 Kommentar  
Biståndsbestämmelsen är alltså en rättighetsbestämmelse vars grundläggande syfte är att 
utgöra en yttersta garanti för medborgarnas livsföring i olika avseenden. Det är också genom 
den som rätten till bostad och enskildas hem ska skyddas. Eftersom biståndsbestämmelsen 
uppställer kriterier som den enskilde ska uppfylla för att vara berättigad en rätt till bistånd, går 
slutsatsen att rätten till bostad och enskildas hem inom svensk rätt är villkorad. Skyddet för 
barns rätt till sitt hem är dessutom svagare genom att ett svagare barnrättsperspektiv används 
vid biståndsbedömningar där barnets bästa inte är avgörande utan ska särskilt beaktas.  

                                                             
177 Se Kjellbom, Pia, Barns rätt till rätt(en) vid vräkningar och andra påtvingade avflyttningar från bostad, s. 
125. Se även Kjellbom, Pia& Alexius, Katarina, Vräkningar av barn- en studie av barns rätt till trygga 
boendeförhållanden, s. 212 f.  
178 Se Socialstyrelsens rapport: Vräkta barn- underlagsrapport till barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, 
s. 11 & 14. Se även Socialstyrelsens rapport: Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, s. 
17 f.; Stenberg, Sten-Åke, Kjellbom, Pia m.fl., Varför vräks barn fortfarande?, s. 31.  
179 Se SOU 2005:88, Vräkning och hemlöshet- drabbar också barn, s. 154.  
180 Angående detta stycke se Swärd, Susann, Barnkonventionen i praktisk tillämpning- Handbok för 
socialtjänsten, s. 74 f.  
181 Se Socialstyrelsens rapport: Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, s. 18.  
182 Stenberg, Sten-Åke, Kjellbom, Pia m.fl., Varför vräks barn fortfarande?, s. 195.  
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De slutsatser som Kjellbom drar i sin avhandling där hon har studerat biståndsbestämmelsens 
utformning i relation till människor som riskerar att förlora sin bostad visar på bristen med 
och de konsekvenser som kan uppstå när rätten till bostad och enskildas hem skyddas genom 
socialtjänstlagens biståndsbestämmelse. Hon menar på att socialtjänstlagens ramlagskaraktär 
och målet att ”frigöra och utveckla enskildas resurser” och att skapa möjligheter för ett liv i 
självständighet i en avhysningssituation kan leda till att en ansökan om bistånd leder till såväl 
avslag som bifall. Hon menar att uteblivet stöd som en form av stöd är direkt felaktigt utifrån 
biståndsbestämmelsen som en rättighetsbestämmelse. Dessa två sätt att tolka socialtjänstlagen 
anser Kjellbom i praktiken leder till att en person som har tur, vid en avhysning kan beviljas 
bistånd, medan den som har otur kan hamna i hemlöshet- ibland under resten av sitt liv.183 

Det som framgår av Socialstyrelsens interna riktlinjer om att bistånd för hyresskulder inte kan 
beviljas gång efter gång och att den enskildes ansvar helt upphör innebär tillsammans med 
utgången i RÅ 1997 ref. 2 om att i de fall den biståndssökandes inkomster månaden före 
ansökan har överstigit socialbidragsnormen kan ett avslag meddelas, visar på att 
vårdnadshavares bristande planering kan leda till att barn förlorar sitt hem. Det kan 
ifrågasättas hur väl detta rimmar med socialtjänstens funktion som yttersta skyddsnät för 
kommuninvånarna när barnfamiljer får avslag på sin ansökan utifrån grunder som gjort att 
familjen kanske hamnat i sin situation från första början. Många gånger på grund av bristande 
resurser eller en bristande förmåga eller förutsättningar att kunna planera sin ekonomi.  

En annan aspekt som är intressant att belysa med biståndsbestämmelsen i sammanhanget är 
det faktum att den  tar sikte på hur samhällets resurser ska fördelas och hur intressekonflikter 
mellan enskilda och offentliga myndigheter ska lösas. Att socialtjänsten i många fall behöver 
ta ett ännu större ekonomiskt ansvar för att hjälpa familjen med tillfälliga boendelösningar när 
biståndsansökan för hyresskulder avslås kan inte anses vara ett effektivt utnyttjande av 
samhällets resurser. Att en sådan lösning väljs hänger förmodligen ihop med att 
socialtjänstlagens olika karaktär skapar förutsättningar för det. Men det beror förmodligen 
också på det som stadgas i förarbetena till hyreslagen: nämligen att långa betalningsdröjsmål 
inte ska accepteras för att främja betalningsmoralen i samhället.  

Att familjen nekas bistånd till hyresskulder och därmed får flytta innebär oftast inte att 
familjen blir utan tak över huvudet. Socialtjänstens skyldighet att ordna annat boende för 
familjen kvarstår efter att en biståndsansökan till hyresskuld har avslagit. Det ska vara ett 
boende som utgör skälig levnadsnivå och som ska förstås som ”vad en låginkomsttagare på 
orten normalt kan kosta på sig.” Som redogjorts för under avsnitt 3.3 är det vanligt att 
barnfamiljer hamnar på jourboenden, vandrarhem, hotell och på kommunens sekundära 
bostadsmarknad. Trots att vad som menas med ”låginkomsttagare” inte har definierats finns 
det anledning att utgå från att dessa tillfälliga boendelösningar inte kan vara i nivå med ”vad 
en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig.”  

Boenden på kommunens sekundära bostadsmarknad som är den vanligaste boendeformen för 
hemlösa barnfamiljer uppfyller inte heller de krav som artikel 31.2 i sociala stadgan 
uppställer. Nämligen att rätten att ha besittningsskydd i sitt boende. Kontrakt på den 
sekundära bostadsmarknaden är dessutom omgärdade med mycket regler och kontroll och 

                                                             
183 Se Stenberg, Sten-Åke, Kjellbom, Pia m.fl., Varför vräks barn fortfarande?,  s. 126 f.  
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skulle därför också kunna sägas vara oförenligt med det som Barnrättskommittén har uttalat, 
nämligen att rätten till bostad ska förstås som en rätt att bo någonstans i fred, säkerhet och 
under värdiga förhållanden.  

Rent rättsligt går det att skönja en motsättning mellan det som stadgas i lagens förarbeten om 
att vid en intressekonflikt ska barnet och dess vårdnadshavare ska barnets intressen ha 
företräde och det faktum att ett svagare barnrättsperspektiv används vid biståndsbedömningar 
för hyresskulder- där barnets bästa inte blir avgörande. Eftersom socialtjänstlagen bygger på 
en frivillighets- och självbestämmandeprincip kan det också innebära att föräldrar i en del fall 
väljer att överhuvudtaget inte ansöka om bistånd. Barnets rätt att få behålla sitt hem bör på 
detta sätt inte bli beroende av föräldrarnas vilja att ansöka om bistånd. Istället bör bistånd 
automatiskt beviljas till hyresskulder som en kortsiktig lösning och som en lösning på den 
intressekonflikt som kan föreligga mellan barn och föräldrars intressen i en 
avhysningssituation.  

Del III. Lag om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter 
5. Barnkonventionen som lag 
5.1 Några röster för och emot  
En av rösterna i debatten för en inkorporering har varit Karin Åhman. Hon menar att de 
invändningar som anförs mot en inkorporering, gällande konventionens vaga och generella 
bestämmelser och att den innehåller sociala och ekonomiska rättigheter, är förlegat. Hon 
pekar på den ställning som EU-rätten har i svensk rätt och hur det har gjort att svenska 
domstolar tvingats hantera dokument med liknande karaktär som barnkonventionen, vars 
bestämmelser dessutom är bindande för Sverige. Hon anger EU:s stadga om grundläggande 
rättigheter som ett exempel, som också innehåller positiva rättigheter, och vars bestämmelser 
kan åberopas direkt inför svenska domstolar och myndigheter.184 

Åhman framhåller Norge som ett föregångsexempel och de effekter som går att se av en 
inkorporering där. I Norge åberopas konventionen allt oftare i högsta domstolen sedan den 
inkorporerades och den har också fått en mer självständig ställning. Lagar som saknar 
barnrättsperspektiv har fått det genom domstolarnas fördragskonforma tolkning och 
konventionens företrädesrätt. Problemet med vaga formuleringar och att konventionen består 
utav positiva rättigheter har man lyckats överkomma, dels genom domstolarnas 
rättstillämpning men också lagstiftningsvägen. I det stora hela har det bidragit till att ändra det 
rättsliga klimatet och rättskulturen i Norge menar Åhman.185 

Åhman menar också att det trots allt inte går att vara helt säker på ifall en inkorporering 
kommer att leda till ett stärkande av barns rättigheter. Men att hon ändå är övertygad om att 
en effekt kommer vara att konventionen åberopas oftare. Det i sin tur kommer att leda till att 
nationell praxis byggs upp och att eventuella luckor i lagstiftningen upptäcks, som får 
                                                             
184 Se Åhman, Karin, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s. 20 f. Se även SOU 2010:70, Ny 
struktur för skydd av mänskliga rättigheter, s. 318.  
185 Se a.a., s. 15 ff.  
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hanteras genom domstolspraxis eller lagstiftningsvägen. Hon menar att konventionen genom 
en inkorporering kommer att få större individuell betydelse när enskilda kommer kunna 
åberopa den inför domstolar och myndigheter.186 

En som är betydligt mer kritisk till inkorporering är Pernilla Leviner som menar att det är 
osäkert vad en inkorporering kommer att leda till. Rent juridiskt- tekniskt anser hon att 
skillnaden mellan ratificering och inkorporering inte kommer att vara särskilt stor och 
konventionen kommer även i fortsättningen kommer att ha en utfyllande funktion när 
nationell reglering saknas. Hon menar också att konventionen fortsatt kommer att fungera 
som tolkningsstöd när bestämmelser som inte går emot konventionen, ska tolkas 
fördragskonformt och att vid en konflikt kommer också speciallag, precis som idag, gå före 
vanlig lag.187 

Att rättstillämpningen kommer att ske i domstolar och att det inte finns några förtydligande 
förarbeten eller andra föreskrifter ses som en nackdel av Leviner.188 Den omständigheten att 
konventionens artiklar är utformade på ett sätt som inte lämpar sig att grunda beslut i utan 
snarare är konstruerade som målinriktade bestämmelser, kan leda till svårigheter att fatta 
beslut med stöd av konventionen menar Leviner.189 Hon anser också att såsom propositionen 
är utformad finns en risk för politisk problemdumpning, dvs. att ansvaret för svåra 
avvägningar och prioriteringar som i grunden är politiska lämnas över till rättstillämparen. 
Det som behövs är enligt henne ett starkt politiskt engagemang för att stärka barnets 
rättigheter och att en inkorporering varken är en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för 
att det ska ske. Hon ser dock ändå inkorporering som en viktig reform som en del i ett bredare 
arbete med att stärka barnets rättigheter. 190 

Singer är kritisk till att fler lagbestämmelser är det som behövs för att stärka barnets 
rättigheter. Hon menar att det som behövs för att stärka barnets rättigheter är att det 
intresseteoretiska och viljeteoretiska sättet att se på barnets rättigheter som har redogjorts för 
under avsnitt 2.3.2 behöver förenas. Det handlar om att tillgodose barnets bästa samtidigt som 
barnet ses som sin egen rättighetsbärare, som en kompetent individ med förmåga att själv 
förfoga över sina rättigheter. Hon anser att ett kompetent barn alltid ska ges möjlighet att 
bestämma själv så länge det är förenligt med de rättsliga ramarna för beslutet och det inte 
hotar barnets hälsa och utveckling. Singer är av åsikten att det är synen på barn som 
rättighetsbärare som behöver förändras för att stärka barnets rättigheter och att det inte kan 
göras enbart genom att ge konventionen ställning som lag.191 

                                                             
186 Se Åhman, Karin, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s. 22 f.  
187 Se Leviner, Pernilla, Barnkonventionen som lag- en diskussion om utmaningar och möjligheter för att 
förverkliga barns rättigheter, s. 303 f. Se även Ehrenkrona, Carl Henrik, Sveriges internationella avtal och dessas 
genomförande i svensk lagstiftning- några reflexioner, s. 786 f.  
188 Se Leviner, Pernilla, Barnkonventionen som lag- en diskussion om utmaningar och möjligheter för att 
förverkliga barns rättigheter, s. 307.  
189 Se a.a., s. 304.  
190 Se Leviner, Pernilla, Barnkonventionen som svensk lag- en diskussion om utmaningar och möjligheter för att 
förverkliga barns rättigheter, s. 308 f.  
191 Angående detta stycke Se Singer, Anna, Alla talar om barns rätt, s. 82 f.  
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Även lagrådet ställer sig tveksam till om det verkligen är fler lagbestämmelser som behövs för 
att konventionens bestämmelser bättre ska efterlevas. En skriftlig vägledning över hur 
konventionen ska tolkas och tillämpas, kartläggning över hur väl svensk lagstiftning stämmer 
överens med bestämmelserna i konventionen och ett kunskapslyft är åtgärder som välkomnas. 
Men att en inkorporering skulle avhjälpa de brister som finns idag är lagrådet kritisk till. Att 
artiklarna är allmänt formulerade och på ett sätt som inte passar för en direkt tillämpning lyfts 
fram som problem. Avsaknaden av förarbeten och att ansvaret för att avgöra vilka artiklar 
som är direkt tillämpliga läggs över på rättstillämparna lyfts fram som ytterligare problem.192 

5.2 Inkorporeringen av barnkonventionen ett starkare skydd för barn (familjers) rätt 
till sitt hem?     
Huruvida en inkorporering av barnkonventionen kommer att leda till stärkta rättigheter för 
barnfamiljer som riskerar att bli av med sitt hem finns det inte ett enkelt svar på. Frågan kan 
bäst besvaras med utgångspunkt i de brister som finns rättstillämpningen idag. I grund och 
botten handlar det om att redogöra för vad skillnaden rent praktiskt kommer att bli mellan en 
ratificering och inkorporering av barnkonventionen.  

Delegationen för mänskliga rättigheter som haft i uppdrag att stödja Sveriges långsiktiga 
arbete med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige, skriver i sitt 
slutbetänkande att frågan om inkorporering av internationella traktat är komplicerad och att 
det är svårt att i förväg kunna avgöra vad en inkorporering kommer att innebära. Att 
inkorporering av Europakonventionen är den enda erfarenhet Sverige har på området framförs 
som en orsak. Delegationen menar att en inkorporering trots allt kan leda till att synliggöra 
och skapa medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.193 Detta torde även gälla inkorporering 
av barnkonventionen i svensk rätt.  

Rent praktiskt har ratificeringen av barnkonventionen inneburit att riksdag och regering ska se 
till att den nationella lagstiftningen stämmer överens med barnkonventionen bestämmelser. 
Men också att företrädare på statlig och kommunal nivå vid rättstillämpningen ska tolka 
svensk rätt fördragskonformt, dvs. på ett sätt som är förenligt med konventionen. I 
propositionen som föregick beslutet om inkorporering anförde regeringen att det inte fanns 
någon anledning att särskilt reglera konventionens ställning i svensk rätt. När normkonflikter 
uppkommer ska dessa enligt regeringen lösas med hjälp av sedvanliga tolknings- och 
tillämpningsmetoder med innebörden att speciallag kommer att gå före mera allmänt hållen 
lag och yngre lag gå före äldre. Regeringen menar att eftersom bestämmelserna i 
barnkonventionen många gånger är allmänt hållna kommer det i praktiken innebära att svensk 
rätt i de flesta fall kommer att ha företräde.194  

Det blir intressant att beakta detta ställningstagande utifrån den tolkning som Swärd gör av 
artikel 26, som hon menar skapar utrymme för en tolkning där barnet själv kan ansöka om 
bistånd. I svensk rätt saknar barn idag en självständig rätt till bistånd för hyresskulder. 
Socialtjänstens bedömning av hushållets totala situation innebär ett avsteg från den 
                                                             
192https://www.lagradet.se/yttranden/Inkorporering%20av%20FNs%20konvention%20om%20barnets%20ratti
gheter.pdf.  
193 Se SOU 2010:70, Ny struktur för mänskliga rättigheter, s. 316.  
194 Se Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 85 ff.  
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individuella behovsbedömning som annars ska göras vid en biståndsbedömning. Tillsammans 
med tillämpningen av ett svagare barnrättsperspektiv gör det att barnets roll som självständig 
rättighetsbärare med egna individuella behov försvinner. Därmed raseras också hela den 
grundsyn på barn som barnkonventionen vilar på. Genom att barnets ges möjlighet att 
självständigt kunna ansöka om bistånd kommer det också innebära en förstärkning av barnets 
roll som eget rättssubjekt. Principen om att speciallag gör före mera allmänt hållen lag talar 
för att artikel 26 i ett konkret fall skulle kunna få företräde. En förutsättning för det är dock att 
artikeln är direkt tillämplig. Ett ansvar som regeringen lagt på rättstillämparen att avgöra 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

Eftersom Sverige enda erfarenhet av inkorporering av internationella traktat är 
Europakonventionen kan frågan om en inkorporering kommer att leda till stärkta rättigheter 
för barn också besvaras med ledning av de effekter som en inkorporering av 
Europakonventionen har haft i svensk rätt. Först och främst torde Europakonventionens 
framgångar bero på den starka ställning som den har i svensk rätt genom att positionera sig 
mellan vanlig lag och grundlag. Barnkonventionen har inte fått denna ställning, utan har fått 
ställning som vanlig lag. Även de framgångar som barnkonventionen har haft i Norge kan 
delvis förklaras genom den företrädesrätt som konventionen har i norsk rätt, där man valt att 
låta barnkonventionen få företräde framför kolliderande norska lagar.195 Genom att 
barnkonventionen har ställning som vanlig lag och genom att sedvanliga lagtolknings- och 
tillämpningsmetoder fortsatt kommer att användas talar för att det rent juridiskt-tekniskt inte 
finns mycket att vinna på en inkorporering.  

Ytterligare något som talar emot att en inkorporering kommer att leda till stärkta rättigheter 
för barn och som inte är en helt oväsentlig skillnad mellan barnkonventionen och de 
framgångar som Europakonventionen har haft är att svenska barn inte har en internationell 
instans att vända sig till som kan pröva kränkningar av konventionens artiklar. Sverige har 
som bekant inte skrivit under det tredje tilläggsprotokollet som skulle ge barn möjlighet att 
framföra klagomål till Barnrättskommittén. Att Barnrättskommittén skulle få avgöra enskilda 
fall skulle förmodligen leda till ett större tryck mot Sverige som konventionsstat, till skillnad 
från idag, där det enda påtryckningsmedlet är den kritik som framförs mot 
konventionsstaterna genom de rapporter som utges regelbundet.  

En annan omständighet som delvis talar för att det inte finns så mycket att vinna på en 
inkorporering är det faktum att barnkonventionen fungerar som riktmärke för barns rättigheter 
även på europeisk nivå. Viktiga principer såsom barnets bästa är inskrivet i EU:s stadga om 
grundläggande rättigheter. Bestämmelserna går att åberopa direkt inför de rättstillämpande 
myndigheterna och innehåller också sociala rättigheter. Med beaktande av EU-rättens 
företräde i svensk rätt kan det ifrågasättas huruvida en inkorporering verkligen kommer att 
leda till stärkta rättigheter för barnfamiljer som riskerar att avhysas. När rättigheterna så att 
säga redan finns där- inskrivna i bindande dokument.  

 

                                                             
195 Se Åhman, Karin, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s. 17.  
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Socialtjänstlagens frivillighet- och självbestämmandeprincip talar också emot att en 
inkorporering kommer att leda till stärkta rättigheter för barnfamiljer som riskerar att avhysas. 
På längre sikt är dock en möjlig utväg att denna brist upptäcks och åtgärdas genom att nya 
bestämmelser införs, som ett led i ett fortsatt transformeringsarbete.  

Rent allmänt kan sägas att inkorporering av barnkonventionen förmodligen kommer att ha en 
positiv effekt för stärkande av barns rättigheter, men då som en del i ett bredare arbete som 
måste föras på flera plan för att få verklig effekt. Att i förväg med säkerhet svara på frågan 
om det kommer att innebära stärkta rättigheter för barnfamiljer som riskerar att avhysas från 
sin bostad är svårt att göra.  

Avslutande diskussion  
Syftet med förevarande uppsats har varit att utreda hur rättighetsskyddet ser ut för 
barnfamiljer som på grund av hyresskulder riskerar att avhysas från sin bostad, och huruvida 
det finns ett skydd för barns hem i svensk rätt. Vidare har syftet varit att utreda ifall 
inkorporeringen av barnkonventionen kommer att innebära stärkta rättigheter för dessa 
familjer. De kriterier som har redogjorts för under avsnitt 2.1 gällande sociala rättigheter har 
fått tjäna som utgångspunkt.  

Biståndsbestämmelsen är en rättighetsbestämmelse som talar om vad den enskilde har rätt att 
få ut av kommunen. Den uppfyller också alla de kriterier som av flera forskare har uppställts 
för när en social rättighet ska anses föreligga. Innehållet och förutsättningarna för bistånd 
anges i 4 kap. 1 § SoL och preciseras närmare i 4 kap. 3 § SoL. Den innefattar en rätt till 
bistånd för faktiska boendekostnader som är skäliga men bistånd kan även utges för 
hyresskulder. Det innebär att i de fall socialnämnden inom återvinningsfristen bifaller en 
biståndsansökan ges enskilda en möjlighet att få behålla sitt hem. Ett avslag på en ansökan 
kan överklagas till förvaltningsdomstol enligt 16 kap. 3 § och vid bristande verkställighet kan 
enligt 16 kap. 6 § a-e SoL. straffavgift utdömas. Vidare är socialtjänstens arbete föremål för 
tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg enligt 13 kap. 1 § SoL. Alla kriterier för att en 
social rättighet ska föreligga uppfylls således. Att alla kriterier uppfylls talar således ensamt 
för att rättighetsskyddet bör vara väldigt starkt.   

Men det faktum att hundratals barnfamiljer årligen avhyses från sin bostad för att därefter 
hamna i boendelösningar som faller inom Socialstyrelsens hemlöshetsdefinition talar för att 
det finns brister i rättighetsskyddet. Det skulle kunna förklaras bland annat av Sveriges 
generella bostadspolitik och avsaknaden av ett legalistiskt rättighetsbegrepp och att skyddet 
för den enskildes hem istället skyddas indirekt via biståndsbestämmelsen. Som uppsatsens 
resultatdel visar finns det brister med att välja en sådan ordning för att trygga rätten till 
bostad. I synnerhet när det gäller barnfamiljer, med tanke på barnfamiljer torde drabbas 
hårdare än alla andra av förlusten av sitt hem. Idag kan det sägas finnas en rätt till kvarboende 
i bästa fall, dvs. när alla förutsättningar för att beviljas bistånd för hyresskulder är uppfyllda.  

En stor brist med att skyddet för hemmet tryggas genom socialtjänstlagens 
biståndsbestämmelse är det faktum att en grundläggande och avgörande förutsättning för att 
en biståndsansökan ska beviljas är att barnets föräldrar har gjort en ansökan därom. 
Härigenom kan socialtjänstlagens frivillighets- och självbestämmandeprincip sägas sätta 
käppar i hjulet för barns rätt till sitt hem. Eftersom barnet inte själv kan ansöka om bistånd 
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innebär det också att barnets bästa avgörs av en vuxen beslutsfattare, i denna inledande fas av 
föräldrarna, vilket också gör att barnets roll som egen rättighetsbärare försvinner. När en 
biståndsansökan väl har gjorts kan, som uppsatsens resultatdel visar, socialtjänstlagens 
karaktär av ramlag och rättighetslag göra att ansökan kan avslås såväl som beviljas. En 
förutsättning för att ansökan beviljas är att alla kriterier för få bistånd också är uppfyllt. Rätten 
till bistånd blir härigenom villkorat. Trots att större social hänsyn ska tas vid beviljande av 
bistånd till hyresskulder när det rör sig om en barnfamilj kan biståndsbestämmelsen som 
rättighetsbestämmelse ifrågasättas. Kan man verkligen tala om rättighet när rättigheten på 
detta sätt är villkorad och inte definitiv?  

Ett sätt att råda bot på problemet med att barnets roll som rättighetsbärare försvinner vid en 
biståndsansökan skulle kunna vara den tolkning som Swärd gör av artikel 26 i 
barnkonventionen som hon alltså menar skapar utrymme för en tolkning som ger barn 
möjlighet att själva kunna ansöka om bistånd. Men frågan är om barn ska behöva ta detta 
ansvar? I synnerhet med tanke på att KFM:s statistik 2017 över barn berörda av en avhysning 
visar att det var vanligast att barn i 9-10 årsåldern berördes av en avhysning. En förutsättning 
för att artikeln tolkas på det sättet även av rättstillämparna är ju också att den är direkt 
tillämplig. Den bästa lösningen på problemet torde istället vara det som utredarna i SOU 
2005:88 Vräkning och hemlöshet- drabbar också barn har föreslagit: nämligen att bistånd 
alltid ska utges för hyresskulder som en kortsiktig lösning och att familjen på längre sikt ska 
få hjälp med att lösa sin ekonomiska situation. Först då kan man enligt min mening också tala 
om ett starkt rättighetsskydd. Det är också en lösning som faller inom ramen för det 
grundläggande syftet med biståndsbestämmelsen som en rättighetsbestämmelse: nämligen att 
utgöra en yttersta garanti för medborgarnas livsföring i alla avseenden.  

Kommer då inkorporeringen av barnkonventionen innebära ett starkare rättighetsskydd för 
barnfamiljer som riskerar att avhysas? I den proposition som föregick regeringens beslut om 
inkorporering anges ett viktigt och övergripande skäl vara att det kommer innebära att barnets 
roll som eget rättssubjekt med egna specifika rättigheter kommer att stärkas. Genom att 
barnkonventionen får ställning som lag och den därigenom i bästa fall får en mer naturlig 
plats i rättstillämpningen skulle det kunna innebära att barnet genom att artikel 26 blir direkt 
tillämplig kommer att kunna ansöka om bistånd själv. Men det skulle också kunna innebära 
att barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen genom ett fortsatt transformeringsarbete kommer 
att stärkas och barnets bästa istället bli avgörande när det handlar om ett så viktigt och 
grundläggande behov hos barnet som rätten till bostad och att få behålla sitt hem. Det finns 
anledning att hoppas att Sverige i fortsättningen, i egenskap av att vara ett land som har 
inkorporerat konventionen, kommer att ta ett större intryck av Barnrättskommitténs rapporter 
där Sverige har kritiserats för avhysningar av barnfamiljer och bostadens betydelse har 
markerats genom kommitténs uttalande om att rätten till bostad är beroende av nästan varje 
annan artikel i konventionen.  

Ett viktigt steg i arbetet med att stärka barnets rättigheter är också att Sverige tillträder det 
tredje tilläggsprotokollet, som ger enskilda barn möjlighet att framföra klagomål. Som Lind är 
inne på är det enskildas möjligheter att framföra klagomål till internationella instanser som 
har drivit på utvecklingen av sociala rättigheter och skapat förutsättningar för ett mer 
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preciserat rättighetsbegrepp. Det här steget är viktigt att ta också för att stärka barnets sociala 
rättigheter- och i förlängningen barns rätt till sitt hem.  
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