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Sammanfattning 

Denna studie behandlar ansvarsfrågan gällande de ensamkommande asylsökande barn som 
kommer till Sverige. Sverige har åtagit sig att efterleva FN:s konvention om barnets 
rättigheter, vilken garanterar det ensamkommande barnet ett omfattande skydd och kräver av 
staterna att dessa barn skall tillförsäkras samma rättigheter som vilket annat barn som 
befinner sig inom landets jurisdiktion. Dessutom skall Sverige efterleva EG-rättsliga 
regleringar gällande medlemsstaternas rättsliga ansvar gentemot dessa barn. 

För att klargöra vilka internationella samt EG-rättsliga bestämmelser Sverige har att efterleva 
belyses väsentliga regleringar i FN:s barnkonvention, FN:s barnrättskommittés allmänna 
kommentar om ensamkommande barn, UNHCR:s riktlinjer för mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn, Europeiska rådets resolution om underåriga medborgare i tredje land 
utan medföljande vuxen samt direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagandevillkor av 
asylsökande i medlemsstaterna. Gällande svensk rätt uppmärksammas den i Sverige rådande 
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun så som den framgår av främst socialtjänstlagen 
(2001:453) och lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Även lagen om god 
man för ensamkommande barn och dess betydelse som komplement för det ensamkommande 
barnets trygghet och omhändertagande presenteras. Studien utreder hur denna 
ansvarsfördelning påverkar Sveriges efterlevnad av FN:s barnkonvention samt EG-rättsliga 
instrument som reglerar den svenska staten och kommunernas ansvar för de ensamkommande 
asylsökande barnen. 

Oklarheter i tolkningen samt brister i lagarna som reglerar ansvaret för de ensamkommande 
barnen har inneburit att ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har kommit i kläm, då 
varken Migrationsverket eller kommunerna har tagit något reellt ansvar för dem. Särskilt 
tydligt har detta blivit i de fall då ensamkommande asylsökande barn har försvunnit från 
Migrationsverkets särskilda förläggningar för dessa barn, utan att någon aktör ingripit. Detta 
kommer sig av att ansvarsfördelningen aktörerna emellan inte är reglerad i lag. Centrala 
regleringar är 2 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande, som stadgar att 
Migrationsverket har huvudansvaret för mottagande av asylsökande, samt 2 kap. 2 § 
socialtjänstlagen, som stadgar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver, samt 5 kap. 1 § som stadgar att 
socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 
förhållanden. 

Att det ensamkommande asylsökande barnet kommer i kläm och inte tillförsäkras erforderligt 
skydd på grund av oklarheter i lagstiftning och praxis samt oenighet aktörerna emellan, kan 
inte anses vara förenligt med andemeningen i barnkonventionen. Enligt barnkonventionen har 
det ensamkommande barnet rätt till lämpligt skydd och humanitärt bistånd, och 
konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner som ansvarar för vård eller skydd av 
barn uppfyller fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet. 

Nyligen presenterade regeringen ett förslag på lagförändringar för att förbättra mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn. Förslaget innebär att kommunerna övertar det reella ansvaret 
för dessa barn. Mottagandet av ensamkommande barn som antingen söker asyl eller som har 
beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd skall handhas av kommuner som 
träffat överenskommelse om detta med Migrationsverket, och inga ensamkommande barn 
som söker asyl i Sverige skall i fortsättningen vistas i boenden som drivs av Migrationsverket. 
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I studien redogörs för förslag på förbättringar gällande ansvaret för mottagande av de 
ensamkommande barnen, som skulle innebära ett bättre uppfyllande av Sveriges 
konventionsåtaganden enligt FN:s barnkonvention. 
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund 

Varje år kommer omkring 400-500 barn till Sverige utan medföljande vårdnadshavare. Barn 
under 18 år som reser in i Sverige utan legal vårdnadshavare och som söker asyl benämns 
ensamkommande barn. Ensamkommande barn behöver inte nödvändigtvis syfta på barn som 
kommit ensamma. Även barn som anlänt till Sverige i sällskap med en vuxen, som inte är 
barnets vårdnadshavare ryms inom definitionen. Begreppet har under senare år kommit att 
användas allt mer i Sverige trots att någon definition av ensamkommande barn inte funnits i 
svensk lag. 

Enstaka ensamma flyktingbarn har kommit till Sverige i princip sedan det kommit flyktingar 
hit överhuvudtaget1. Det är emellertid framför allt sedan slutet av 1980-talet som ensamma 
barn kontinuerligt kommit till Sverige, liksom till övriga europeiska länder och sökt asyl. 
Antalet har varierat kraftigt mellan åren, beroende på utvecklingen av konflikter och 
oroshärdar i världen. Det största antalet ensamkommande asylsökande barn som hittills har 
kommit är 1500 under år 1992, i samband med krigen i forna Jugoslavien.2 Under åren 2000-
2004 kom 350, 461, 550, 561 respektive 388 asylsökande ensamkommande barn till Sverige3. 
Drygt hälften av det totala antalet ensamkommande barn är pojkar och de flesta är ungdomar i 
15-17 årsåldern (ca 73 procent)4. 

De flesta ensamkommande barn som kommer till Sverige söker asyl och åberopar således att 
de lämnat sitt hemland för att undkomma förföljelse. I många fall är emellertid skälet till att 
barnet kommer till Sverige i praktiken ett helt annat. De flesta av de asylsökande 
ensamkommande barnen bedöms således inte ha flyktingstatus, men de flesta beviljas ändå 
uppehållstillstånd, oftast av skydds- eller humanitära skäl.5 

För en del ensamma flyktingbarn har hotsituationerna eller händelserna som de utsatts för 
varit så allvarliga att det varit nödvändigt att fly för att överhuvudtaget överleva eller 
undkomma fara. 6 En betydande del av de barn som under senare år kommit till Sverige är 
unga kurdiska och irakiska pojkar som velat undgå att bli tvångsrekryterade till militärtjänst i 
unga år. I de flesta fall har flykten emellertid initierats av föräldrar eller andra anhöriga i syfte 
att skydda barnet och skapa förutsättningar till ett bättre liv än vad de kan få i hemlandet. 7 

Målet för mottagandet av ensamkommande barn är att finna långsiktiga lösningar som i första 
hand siktar på en familjeåterförening8. I många av de fall då Migrationsverket lyckats med att 
få kontakt med barnets föräldrar, har dessa emellertid varit motvilliga till att få till stånd en 
återförening, då de är övertygade om att det är bäst för barnet att det stannar i Sverige9. 

                                                
1 Migrationsverket, Socialstyrelsen, m.fl. 2002, Förbättringar i mottagandet av barn från annat land som 
kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn), s. 18. 
2 A. a., s. 6. 
3 Faktablad Stärkt skydd för ensamkommande barn, Ju 05.13 14 juni 2005. 
4 Ds 2004:54,s. 25-26. 
5 Prop. 2005/06:46, s. 9. 
6Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 18 och 20. 
7 SOU 2003:51, s. 52. 
8 Se Van Bueren 1998, The International Law on the Right of the Child, s. 371. 
9 Prop. 2005/06:46, s. 28. 
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De ensamkommande barnen är i särskilt behov av skydd och trygghet, då de står helt 
ensamma i en för dem otrygg och oviss tillvaro utan föräldrar som kan stå för trygghet, 
tillvarata deras intressen och hävda deras behov. 

Ensamkommande barns situation har uppmärksammats mycket under senare år. Ett problem 
som under senare tid givits alltmer uppmärksamhet är att det varje år försvinner 
ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverkets särskilda förläggningar för barn och 
ungdomar. Särskilt under år 2002 gavs denna fråga mycket uppmärksamhet i svensk media10. 

Enligt Migrationsverkets egen rapport om ensamkommande asylsökande ungdomar som 
avvikit under år 2002 registrerades under året 103 barn och ungdomar som avvikna. De flesta 
som avviker är ungdomar i åldern 15-18 år. 70% avviker innan de hunnit få beslut i sitt ärende 
från Migrationsverket, dvs. under tiden de är asylsökande.11 

Enbart under första halvåret 2004 försvann sammanlagt 72 barn. I oktober var fortfarande 56 
barn försvunna12. Det finns misstankar om att vissa av de ensamkommande barn som 
försvunnit utnyttjas i prostitution13. 

Särskilda artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter reglerar den svenska statens 
skyldighet gentemot de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. FN:s 
barnrättskommittés allmänna kommentar om ensamkommande barn utgör ett betydande 
rättesnöre för de stater som slutit sig till konventionen. Enligt denna omfattar statens 
åtaganden enligt barnkonventionen alla barn som befinner sig på statens territorium, således 
även ensamkommande barn som är asylsökande i Sverige. 

För att öka skyddet för de ensamkommande barnen, har under året införts lagen (2005:429) 
om god man för ensamkommande barn. Det ensamkommande barnets god man har enligt 
denna lag givits utökade befogenheter och kan besluta i ärenden som rör barnets personliga 
angelägenheter. 

Enligt det system för flyktingmottagande som infördes år 1985 är det staten som har det 
övergripande ekonomiska ansvaret för flyktingar och asylsökande och kommunerna som tar 
emot flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. har Migrationsverket huvudansvaret för mottagande av asylsökande i 
Sverige. När det gäller ensamkommande barn har ansvaret för dessa varit delat mellan 
Migrationsverket och kommunerna, då kommunerna enligt socialtjänstlagens bestämmelser 
har det yttersta ansvaret för alla som vistas i en kommun och särskilt skall verka för att barn 
och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. 

1.2. Syften och frågeställningar 

Ett syfte med förevarande uppsats är att klargöra vilket rättsligt ansvar, enligt internationell 
rätt, EG-rätt samt svensk nationell rätt, den svenska staten och kommunerna har att erbjuda 
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige det särskilda skydd som dessa barn är i behov 
av under mottagningsprocessen. 

                                                
10 Se t.ex. Meri, ”Praktgrodor från Verket”  Dagens Nyheter, 2002-11-09. 
11 Migrationsverket 2003,Genomgång av ärenden där ensamkommande asylsökande ungdomar avvikit under år 
2002, s. 2. 
12 Ecpats hemsida om ensamkommande flyktingbarn. 
13 SOU 2004:71, s. 86. 
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Ett annat syfte är att utreda hur den rådande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 
gällande ensamkommande barn påverkar den svenska statens och kommuners fullgörande av 
det rättsliga ansvar de har för dessa barn. Förändringar av svensk lagstiftning, som syftar till 
ett förbättrat fullgörande av den svenska statens samt kommuners rättsliga ansvar för dessa 
barn, kommer även att föreslås. 

Jag har under arbetets gång utgått från följande frågeställningar: 

Vilket rättsligt ansvar, enligt internationell rätt, EG-rätt och svensk nationell rätt, har den 
svenska staten och kommunerna att ge de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige 
skydd? 

Hur påverkas uppfyllandet av den svenska statens och kommunernas rättsliga ansvar för 
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige av den rådande ansvarsfördelningen mellan 
staten och kommunerna för dessa barn? 

Vilka förändringar av svensk lagstiftning och praxis, angående ansvarsfördelningen mellan 
staten och kommunerna för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige, skulle kunna 
medföra ett förbättrat fullgörande av det svenska rättsliga ansvaret för dessa barn? 

1.3. Metod och material 

I studiens genomförande har stor vikt lagts vid en genomgång av gällande rätt, internationell, 
EG-rättslig samt nationell sådan. För att utreda nationell rätt har studier av de traditionella 
rättskällorna, såsom lagtext, förarbeten, och doktrin företagits. De nationella lagar som 
studerats särskilt är socialtjänstlagen (2001:453) samt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. Även lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn behandlas i 
viss utsträckning. I den mån jag ansett det nödvändigt har även bestämmelser i 
utlänningslagen nämnts. Gällande den internationella rätten har FN:s konvention om barnets 
rättigheter, dess barnrättskommittés allmänna kommentarer om ensamkommande barn samt 
UNHCR:s riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn samt doktrin studerats. För 
utredning av EG-rätten har en resolution samt ett direktiv med regleringar gällande 
mottagande av ensamkommande asylsökande barn studerats. 

Många utredningar gällande ensamkommande barn har företagits av såväl organisationer som 
myndigheter. Jag har använt mig av flera av dessa. Särskilt två utredningar som företagits 
gällande ansvaret för ensamkommande barn i Sverige har beaktats. Den ena har företagits av 
Migrationsverket samt Socialstyrelsen i samarbete med Svenska kommunförbundet samt 
andra organisationer i landet, och den andra av Riksdagens revisorer. Även remissyttranden 
och uttalanden av frivilligorganisationer presenteras. Jag har endast funnit ett JO-uttalande av 
relevans för min studie. Detta har jag hänvisat till i en diskussion. Även ett aktuellt beslut från 
HD, som är relevant för min diskussion om FN:s barnkonventions inflytande i svensk rätt 
presenteras. För att få ta del av de olika aktörernas synpunkter gällande rådande lagförslag 
samt gällande mina egna funderingar, har samtal per telefon företagits med Svenska 
Kommunförbundet samt Svenska Röda Korset. 

Då det är beslutat att utlänningslagen (1989:529) skall upphävas 2006-03-31, och en ny 
utlänningslag (2005:716) då skall träda i kraft, är det den nya utlänningslagen som jag, i den 
mån jag nämner denna lag, redogör för som gällande rätt. Detsamma gäller även 1 § lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande, som upphör att gälla 2006-03-31, då lagen 
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(2005:718) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., med ändring 
i 1 § träder i kraft. 

1.4. Avgränsningar 

Då förevarande studie är av begränsad omfattning har det varit nödvändigt för mig att göra 
vissa avgränsningar och flera intressanta delar av mottagandet av det ensamkommande barnet 
har därför lämnats utanför denna studie. Jag har valt att fokusera på det rättsliga ansvaret för 
de ensamkommande barnen, som den svenska staten är skyldig att uppfylla, dvs. att tillgodose 
de ensamkommande barnens särskilda behov av trygghet och boende som uppstår i 
mottagandet av dessa barn. 

Då det är så många som 70 % av de avvikande ensamkommande barn som avviker under 
tiden de är asylsökande, har jag avgränsat studien till att endast omfatta asylsökande 
ensamkommande barn, främst de som bor på Migrationsverkets särskilda boenden för dessa 
barn. Frågor gällande flyktingstatus och asylutredning samt ansvaret för de ensamkommande 
barn som fått sin asylansökan beviljad berörs således endast i den mån jag ansett det vara 
nödvändigt. 

Flera områden, som hamnar utanför denna studies fokus, är av sådan omfattning och sådant 
intresse att de skulle kunna bli föremål för en egen studie. Till exempel kan nämnas 
tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Då 
ensamkommande barn saknar vårdnadshavare i landet finns ingen som formellt kan samtycka 
till socialtjänstens åtgärder. Kan barnet inte förmås att frivilligt medverka till den föreslagna 
vården får socialtjänsten därför fatta beslut om omhändertagande för tvångsvård enligt LVU. 
Tvångsomhändertagande enligt denna lag grundas på komplicerade bedömningar, vilka blir 
än mer komplexa när det gäller ensamkommande flyktingbarn. 

Förutom gränsdragningar mellan statligt och kommunalt ansvar har även frågan om 
gränsdragningar mellan olika kommuners ansvar samt kommunalt respektive 
landstingskommunalt ansvar uppstått. Kommuner har svårt att enas om vilken kommun som 
skall räknas som vistelsekommun, då ensamkommande barn ankommit till en kommun, 
anmält sin närvaro till Migrationsverket (dvs. sökt asyl) i en annan och bott i en tredje – eller 
flyttat runt. Det har lett till diskussioner och oenighet om vilken kommun som skall anses 
behöva ta på sig ansvaret för ett visst ensamkommande barn – ibland med följden att ingen 
har tagit ansvaret. Dessa gränsdragningsfrågor lämnas dock utanför förevarande studie. 
Naturligt blir då att även utesluta ansvarsområdet för Landstingen och dess ansvar enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

De konventioner och lagar som studien koncentrerats kring är främst FN:s konvention om 
barnets rättigheter, Europeiska unionens råds resolution om underåriga medborgare i tredje 
land utan medföljande vuxen, rådets direktiv 2003/9/EG om miniminormer för 
mottagandevillkor av asylsökande i medlemsstaterna, lag om mottagande av asylsökande 
m.fl. samt socialtjänstlagen. Även lagen om god man för ensamkommande barn nämns och 
utreds till viss del, då den har betydelse för det ensamkommande barnets trygghet och 
säkerhet. Barnets rättsliga ställning enligt utlänningslagen nämns kort, då även barnets 
rättsliga ställning har betydelse för dess säkerhet. 

Det finns flera betydande konventioner som till viss del skall beaktas gällande barns 
rättigheter, men som på grund av studiens begränsade omfattning inte vidare berörs i denna 
studie. Till exempel kan nämnas FN:s allmänna förklaring om de allmänna rättigheterna, 
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som uttrycker att barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp14. Även FN:s 
konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, samt Konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter garanterar rättigheter för envar, och gäller 
således såväl vuxna som barn. Ett fåtal av rättigheterna i dessa två konventioner tar särskilt 
sikte på skydd av barn. I konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter stadgas att 
”varje barn skall utan åtskillnad […] äga rätt till sådant skydd av sin familj, samhället och 
staten, som dess ställning som minderårig kräver”15. Enligt konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter skall särskilda åtgärder vidtagas till skydd och bistånd för 
barn och ungdom utan åtskillnad på grund av härkomst eller andra förhållanden. Dessutom 
stadgas att barn och ungdom skall skyddas mot att utnyttjas i ekonomiskt och socialt 
avseende.16 

1.5. Disposition 
I studiens andra kapitel framställs de internationella samt EG-rättsliga bestämmelser och 
regleringar som är av betydelse för Sveriges rättsliga ansvar att ombesörja de 
ensamkommande asylsökande barnens särskilda behov av trygghet och omvårdnad. 

I kap. 3 belyses nationell rätt avseende den svenska statens och kommunernas ansvar för de 
ensamkommande barnen. Särskilt redogörs för relevanta bestämmelser i socialtjänstlagen 
samt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.. För att ge en fullständig bild av 
flyktingbarnens situation och hur den svenska staten sörjer för dessa, presenteras även lagen 
om god man för ensamkommande barn samt flyktingbarnets status enligt utlänningslagen. En 
kort redogörelse för ersättningssystemet gällande ensamkommande flyktingbarn företas 
också. 

I studiens fjärde kapitel redogörs för hur uppfyllandet/fullgörandet av den svenska statens och 
kommunernas rättsliga ansvar för ensamkommande asylsökande barn påverkas av den 
ansvarsfördelning mellan stat och kommun som råder i Sverige gällande dessa barn. 
Utredningar gällande ansvarsfrågan presenteras, liksom reformförslag på området. I samband 
med presentationen av reformförslagen föreställs även remissyttranden samt uttalanden från 
frivilligorganisationer, Migrationsverket och Svenska kommunförbundet. 

Därefter följer ett kapitel innehållande olika idéer och förslag de lege ferenda. Studien 
avslutas med en redogörelse för mina slutsatser. 

1.6. Begreppsdefinitioner 

Flykting: En person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse 
på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som 
befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd 
fruktan inte kan eller vill återvända till det landet."17 

Asyl: Av latinets asylum (fristad, tillflyktsort); uppehållstillstånd som ges till en utlänning 
därför att denne är flykting enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 

                                                
14 Art. 25 p. 2. 
15 Art. 24 p. 1. 
16 Art. 10 p. 3. 
17 S.k. konventionsflykting enligt art. 1 A p.2 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Se 
även motsvarande flyktingdefinition i den svenska utlänningslagen (2005:716) 4 kap. 1 §. 
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Asylsökande: En person som själv rest till Sverige och uppger sig vara i behov av skydd 
(asyl), men som ännu inte fått sin ansökan prövad. 

Vistelsekommun: Den kommun som någon mer eller mindre tillfälligt vistas i. 

Barn: Varje människa som är under 18 år, såvida barnet enligt den lag som gäller för barnet i 
dess hemland inte blir myndig tidigare18. 

Ensamkommande barn: Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda 
sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, 
eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare19. I studien används även begreppen 
”ensamkommande flyktingbarn”  samt ”ensamma barn”  i samma betydelse. 

                                                
18 Se art. 1 FN:s konvention om barnets rättigheter. 
19 Enligt förslaget i prop. 2005/06:46 skall denna definition gälla för de barn som skall omfattas av de särskilda 
bestämmelser om ensamkommande barn som föreslås i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
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2 Internationella samt EG-rättsliga regleringar av betydelse 
för ansvaret för ensamkommande barn 

I detta kapitel behandlas internationella konventioner och instrument samt EG-rättsliga akter 
som är av särskild betydelse för Sveriges rättsliga ansvar för de ensamkommande 
asylsökande barnen. Eftersom de internationella samt EG-rättsliga åtagandena är styrande 
för utformningen av svensk rätt, är det naturligt att låta studien ha sin utgångspunkt i dessa, 
för att låta nästkommande kapitel belysa den svenska rättens utformning. 

Grundläggande i det internationella systemet för barnets rättigheter är FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Denna innehåller ett antal artiklar som är av särskild betydelse för 
Sveriges skyldigheter att ta ett rättsligt ansvar för att skydda de ensamkommande barnen. 
Denna konvention och FN:s barnrättskommittés allmänna rekommendationer gällande 
ensamkommande barn ges betydande utrymme i detta kapitel. Även inom EU har antagits ett 
par rättsakter som är av betydelse för Sveriges skyldigheter gentemot ensamkommande barn. 
Dessa redogörs för i slutet av kapitlet. 

2.1. FN:s konvention om barnets rättigheter 

2.1.1. Inledning 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling 
den 20 november 1989. Den trädde för Sveriges del i kraft den 2 september 1990. Idag har så 
gott som samtliga länder skrivit under barnkonventionen 20. Två tilläggsprotokoll har antagits 
för att stärka konventionens bestämmelser i respektive områden. Det ena handlar om barn i 
väpnad konflikt och det andra behandlar barnhandel, barnprostitution och barnpornografi. 
Dessa trädde i kraft 12 februari respektive 18 januari 2002. 21 

Konventionen innehåller såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, och är således det första internationellt bindande avtal som formulerat 
och samlat barnets rättigheter i ett dokument.22 En grundläggande tanke med 
barnkonventionen är att barn är egna individer med egna rättigheter och skyldigheter. I 
konventionen ställs särskilt de ensamkommande barnens rättigheter i centrum23. 

Barnkonventionen har inte inkorporerats i svensk lag, varför bestämmelserna i 
barnkonventionen inte i sig utgör svensk lag. Domstolarna och förvaltningsmyndigheterna är 
således inte direkt bundna av barnkonventionen, men de är bundna av att tolka de svenska 
författningarna i barnkonventionens anda. Regeringen och riksdagen har likaså ett ansvar för 
att förpliktelserna enligt konventionen fullföljs och att den svenska lagstiftningen anpassas 
efter kraven i barnkonventionen. Vid en eventuell konflikt mellan en bestämmelse i 
konventionen och en uttrycklig lagbestämmelse, skall lagen ges företräde. Skulle man 
emellertid finna att en lagbestämmelse står i uttrycklig strid med en bestämmelse i 
barnkonventionen, åligger enligt konventionen en skyldighet för staten att ändra lagen.24 

                                                
20 Endast två länder, USA och Somalia, har ännu inte skrivit under konventionen. Se Unicefs hemsida om 
Konventionen om barnets rättigheter. 
21 Unicefs hemsida om Konventionen om barnets rättigheter. 
22 SOU 1996:115, s. 11 och 21. 
23 Van Bueren, s. 370. 
24 SOU 1996:115, s. 23. 
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Enligt art. 4 förbinder sig konventionsstaterna att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 
administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i 
konventionen. Genom att erkänna konventionen har den svenska staten således tagit på sig en 
internationell folkrättslig förpliktelse att följa konventionsbestämmelserna. Den svenska 
regeringen ansåg, vid tiden för ratificeringen år 1990, att konventionens bestämmelser stämde 
väl överens med rådande svensk rätt och praxis, varför ingen lagstiftningsåtgärd bedömdes 
vara nödvändig som följd av ratificeringen25. Det ökande intresset för barns förhållanden, och 
de ingångna internationella överenskommelserna, har emellertid under åren medfört ändringar 
i svensk lagstiftning26. I mars 1999 fattade riksdagen beslut om en nationell strategi för att 
beakta barnkonventionens anda och intentioner i allt beslutsfattande som rör barn i 
kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter27. Enligt Barnombudsmannen ställer 
barnkonventionens artikel 4 krav på aktiva prioriteringar. Det handlar om att vidta alla 
lämpliga åtgärder gällande lagstiftning, administrativa förfaranden och andra handlingar så att 
de överensstämmer med barnkonventionen28. 

Barnombudsmannen har uttryckt att ökad samverkan mellan kommuner och landsting måste 
komma tillstånd för att stödja de utsatta barnen och ungdomarna. Ensamkommande barn 
nämns som en grupp av barn och unga för vilka samverkan inte har fungerat tillfredställande 
och där barn och unga har drabbats.29 I januari 2004 presenterade socialdepartementet en 
skrivelse30 angående utveckling av den nationella strategin för att förverkliga 
barnkonventionen i svensk rätt. 

2.1.2. Centrala principer och bestämmelser angående ensamkommande 
flyktingbarn 

Särskilt tre artiklar i barnkonventionen är av betydelse för mottagandet av ensamkommande 
barn. Tillsammans tillförsäkrar de det ensamkommande asylsökande barnet ett i stort sett 
fullgott skydd. 

Bestämmelsen om förbud mot diskriminering i art. 2 är en av konventionens grundläggande 
principer. Enligt denna artikel skall konventionsstaterna respektera och tillförsäkra varje barn 
inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något slag. 

Principen om barnets bästa i art. 3 p. 1 är en princip som givits större tyngd under senare år. 
Enligt denna bestämmelse skall "vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ, […] barnets bästa komma i främsta rummet” . 

Enligt andra punkten åtar sig konventionsstaterna att ”tillförsäkra barnet sådant skydd och 
sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, […], och skall för detta ändamål vidta alla 
lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder”. Enligt tredje punkten skall 

                                                
25 Prop. 1989/90:107, s. 28 och Wikrén, Sandesjö 2002, Utlänningslagen med kommentarer, s. 40. 
26 Se t.ex. stadgandet om att barns hälsa, utveckling och bästa i övrigt särskilt skall beaktas i ärenden som rör 
barn som infördes i 1 § 1 kap. UtlL år 1997, stadgandet i . SoL 3 kap. 5 § 2 st. om att när en åtgärd rör ett barn 
skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas och hänsyn skall också tas till barnets vilja med 
beaktande av dess ålder och mognad (jfr t.ex. artikel 12 i barnkonventionen), samt den nyligen tillkomna lagen 
(2005:429) om god man för ensamkommande barn. 
27 Prop. 1997/98:182. 
28 Barnombudsmannen 2004, Från ord till handling, Barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner 
2003, s. 47. 
29 A. a., s. 51. 
30 Skr. 2003/04:47. 
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konventionsstaterna ”säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för 
vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 
gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn” . 

Barnkonventionens 22 artikel handlar specifikt om mottagandet av ensamkommande barn. I 
denna bestämmelse garanteras flyktingbarnets rätt till lämpligt skydd och humanitärt bistånd 
”oberoende av om det åtföljs av sina föräldrar eller annan person eller kommer ensamt” 31. I 
samma artikel stadgas att konventionsstaterna skall, på sätt de finner lämpligt, ”skydda och 
bistå ett sådant barn” . Vidare stadgas att i sådana ” fall då föräldrar eller andra 
familjemedlemmar inte kan påträffas, skall barnet ges samma skydd som varje annat barn som 
varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljö av något skäl, i enlighet med denna 
konvention” 32. Ett barn som söker sin tillflykt inom en medlemsstats territorium, har således 
rätt till samma skydd som barn som är medborgare i landet. I de fall föräldrar eller 
familjemedlemmar inte kan spåras, skall barnet erbjudas det skydd som garanteras enligt art. 
2033. 

I art. 20 garanteras barns rätt till särskilt skydd och omvårdnad i de fall de av olika 
anledningar inte kan stanna kvar i sin hemmiljö. Det är staten som har skyldighet att i enlighet 
med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ omvårdnad för ett sådant barn. Det kan 
vara fråga om placering i fosterhem, adoption eller institutionsplaceringar. 34 

Slutligen bör påpekas att barnkonventionen inte skiljer på barn som fått flyktingstatus och 
barn som är asylsökande, utan båda dessa kategorier är garanterade det skydd som ges i 
ovannämnda artiklar.35 

2.1.3. FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar om 
ensamkommande barn 

Det finns inga sanktionsmöjligheter kopplade till barnkonventionen. Däremot övervakas 
staternas framsteg i arbetet med att genomföra konventionen av en barnrättskommitté36. 
Staterna är skyldiga att vart femte år rapportera till FN:s barnrättskommitté 
(Barnrättskommittén) om vad de gör för att leva upp till barnkonventionens krav37. Utifrån 
dessa rapporter sammanställer Barnrättskommittén sedan rekommendationer (concluding 
observations) som den riktar till enskilda länder om hur barnkonventionens krav skall 
uppfyllas. 

Kommittén utfärdar även allmänna rekommendationer som skall vara vägledande för 
staternas genomförande av barnkonventionen. En sådan s.k. allmän rekommendation 
utfärdades i juni 2005 beträffande ensamkommande och separerade barn38. 
Rekommendationerna och vägledningen från Barnrättskommittén gäller såväl 
ensamkommande som separerade barn39. 

                                                
31 Art. 22 p. 1. 
32 Art. 22 p. 2.  
33 McGoldrick, The United Nations Convention on the Right of the Child, i Freeman 1991, Children´s Rights 
Volume II, s. 92. 
34 Art. 20 p. 1-3. 
35 Van Bueren, s. 362. 
36 Se art. 43. 
37 Art. 44 p. 1 (b). 
38 CRC/GC/2005/6. 
39  Se avd I art. 1. 
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Ensamkommande barn är enligt kommittén barn som är skilda från sina föräldrar och övriga 
anförvanter eller från någon annan vuxen som enligt lag eller sedvana skall ta hand om barnet. 
De separerade barnen är de barn som är skilda från sina föräldrar och andra möjliga 
vårdnadshavare men inte nödvändigtvis från andra anförvanter. I det sistnämnda fallet kan det 
vara fråga om barn som kommer tillsammans med andra vuxna släktingar.40 

Enligt Barnrättskommittén skall staternas bemötande av ensamkommande och separerade 
barn grundas på bl.a. följande principer: 

• Statens åtaganden enligt barnkonventionen omfattar alla barn som befinner sig på 
statens territorium och alla barn under statens jurisdiktion41. Om den nationella 
lagstiftningen kommer i konflikt med barnkonventionen skall barnkonventionen ha 
företräde enligt 1969 års Wienkonvention om traktaträtten42. 

• Ensamkommande barn skall inte diskrimineras på något sätt. De skall erbjudas 
differentierat skydd och stöd beroende på ålder och/eller kön43. 

• Barnets bästa skall vara vägledande i alla faser av mottagandet av ensamkommande 
barn.44. 

• Staten skall vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda dessa barn mot olika former av 
utnyttjande och exploatering, bl.a. mot människohandel och annan kriminalitet45. 

Gällande skyddsbehoven för dessa barn rekommenderar Barnrättskommittén bl.a. följande: 

• Så fort barnet har identifierats skall en god man utses tills barnet blivit myndigt eller 
lämnat landet46. 

• Syskon skall hållas tillsammans och boende hos eventuella släktingar i landet skall 
tillåtas. Staterna skall tillförsäkra kvalificerad och periodisk tillsyn av barnets situation 
särskilt när det gäller hälsa, skydd mot våld och exploatering47. 

Vidare föreskrivs att målet för mottagandet av ensamkommande barn är att med beaktande av 
barnets åsikter hitta långsiktiga lösningar som i första hand siktar på barnets återförening med 
sina föräldrar och/eller andra familjemedlemmar. Det kan vara fråga om att återsända barnet 
till det land barnet kommer ifrån eller att integrera barnet i det nya landet, antingen genom 
återförening med föräldrarna där eller genom adoption. En annan möjlighet är att omplacera 
barnet i ett tredje land. I valet mellan de olika lösningar som står till buds skall barnets bästa 
vara vägledande.48 

2.2. UNHCR:s riktlinjer för mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn 

Utöver FN:s barnkonvention och dess barnrättskommitté verkar FN:s flyktingkommissariat, 
United Nations’  High Commissioner for Refugees (UNHCR) för förverkligandet av barnets 
rättigheter. Flyktingkommissariatet verkar i praktiken som ett självständigt underordnat organ 

                                                
40 Se avd. III art. 7-8. 
41 Se avd. IV (a) art. 12. 
42 Se avd IV (a) art. 14. 
43 Se avd. IV (b) art. 18. 
44 Se avd. IV (c) art. 19-21. 
45 Se avd. IV (d) art. 23-24. 
46 Se avd V (b) art. 33. 
47 Se avd V (c) art. 40. 
48 Se avd VII. 
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inom FN. Enligt Stadgan för FN:s Flyktingkommissarie av den 14 december 1950 är dess 
mest primära ansvarsområden att ge internationellt skydd och att söka varaktiga lösningar för 
flyktingar. 

UNHCR har utarbetat riktlinjer för mottagandet av ensamkommande barn som söker asyl49. 
Riktlinjerna utgör endast rekommendationer och är ej juridiskt bindande. I riktlinjerna anges 
att det i varje land bör inrättas en organisation genom vilken det kan utses en representant för 
det ensamkommande barnet. Representanten skall bevaka det ensamkommande barnets 
intressen samt tillse att barnets rättsliga, sociala, medicinska samt psykologiska behov 
tillgodoses under asylutredningen och fram till dess en mer varaktig lösning av barnets 
situation har uppnåtts50. 

Gällande de asylsökande barnens omvårdnad och boende påpekas att särskilt de 
ensamkommande barnen bör vara berättigade till omvårdnad och skydd 51. Vidare sägs att 
med hänsyn till barnets bästa bör ensamkommande asylsökande barn som tagits omhand i ett 
nytt land flyttas så lite som möjligt52. Barn som kommer tillsammans med vuxna släktingar 
eller som redan har sådana som bor i landet bör i princip få bo tillsammans med dessa53. 
Slutligen bör nämnas anvisningen att asylsökande barn bör, oavsett om de bor i familjehem 
eller i särskilda boenden för asylsökande, regelbundet följas upp av professionell personal 
som kan trygga deras fysiska och psykiska hälsa54. 

2.3. Europeiska unionens råds Resolution om underåriga 
medborgare i tredje land utan medföljande vuxen 

Sverige har även att rätta sig efter EG-rättsliga instrument gällande det rättsliga ansvaret för 
ensamkommande barn. Ett av dessa utgörs av en resolution innehållande riktlinjer gällande 
underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen. Resolutionen antogs av 
Europeiska unionens råd (EU-rådet) den 26 juni 199755. I inledningen till resolutionen uttalas 
att underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen i allmänhet befinner sig i en 
utsatt situation som kräver särskilt skydd och särskild omsorg. 

I resolutionen har ensamkommande barn definierats som personer som är ”medborgare i 
tredje land, som är yngre än arton år och som anländer till medlemsstaternas territorium utan 
att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar för dem och så länge de 
inte faktiskt tas om hand av sådan person” . Vidare kan resolutionen också tillämpas på 
underåriga medborgare i tredje land som lämnas utan medföljande vuxen efter att ha rest in i 
en medlemsstats territorium.56 Båda kategorierna benämns i resolutionen "underåriga utan 
medföljande vuxen". 

I avdelning 3 anges minimigarantier för alla underåriga utan medföljande vuxen. Där framgår 
att medlemsstaterna så snart som möjligt bör ordna så att den underårige får en lämplig 

                                                
49 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997. 
50 Se UNHCR:s riktlinjer för mottagandet av ensamkommande barn som söker asyl, p. 5.7. 
51 p. 7.1. 
52 p. 7.2. 
53 p. 7.4. 
54 p. 7.5. 
55 EGT C 221, 19.07.1997, s. 23-27. 
56 Art. 1 p. 1. 
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företrädare genom a) en förmyndare, b) en företrädare för en (nationell) organisation som 
ansvarar för den underåriges vård och välfärd, eller c) en annan lämplig företrädare57. 

Vidare föreskrivs att en förmyndare som utses för en underårig utan medföljande vuxen bör, i 
enlighet med nationell lag, säkerställa att den underåriges behov (t.ex. rättsliga, sociala, 
medicinska eller psykologiska) tillgodoses på ett vederbörligt sätt58.  

Dessutom stadgas att medlemsstaterna under asylförfarandet normalt bör placera underåriga 
utan medföljande vuxen a) hos vuxna släktingar, b) i ett familjehem, c) på ett 
mottagningscentrum som är särskilt avpassat för underåriga, eller d) i en annan form av 
inkvartering som är särskilt avpassad för underåriga, till exempel sådan inkvartering där de 
kan bo på egen hand men få lämpligt stöd59. Medlemsstaterna får placera sextonåriga eller 
äldre underåriga asylsökande utan medföljande vuxen i mottagningscentrum för vuxna 
asylsökande60. 

2.4. Europeiska unionens råds Direktiv 2003/9/EG om miniminormer 
för mottagandevillkor av asylsökande i medlemsstaterna 

Även ett direktiv innehållande bestämmelser av betydelse för ensamkommande barn har 
antagits av EU-rådet den 27 januari 200361. Rådets direktiv om miniminormer för mottagande 
av asylsökande i medlemsstaterna berör i vissa delar ”underåriga utan medföljande vuxen”. 
Bland annat framgår att medlemsstaterna i den nationella lagstiftningen för genomförande av 
bestämmelserna om materiella mottagningsvillkor och hälso- och sjukvård skall beakta den 
speciella situationen för utsatta personer, till exempel underåriga utan medföljande vuxen62. 

Gällande ensamkommande barn föreskrivs vidare att medlemsstaterna så snabbt som möjligt 
skall vidta åtgärder för att se till att underåriga utan medföljande vuxen företräds på ett 
tillfredsställande sätt av en förmyndare eller vid behov en organisation som skall ansvara för 
de underårigas vård och välfärd.63 Vidare framgår att underåriga utan medföljande vuxen som 
lämnar in en asylansökan från den tidpunkt då de tillåts resa in på territoriet fram till dess att 
de måste lämna den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas skall tas emot a) hos 
vuxna släktingar, b) hos en fosterfamilj, c) i förläggningar som utformats särskilt för 
underåriga, eller d) i annan typ av inkvartering som är lämplig för underåriga64 . 

I direktivet stadgas även att medlemsstaterna får placera underåriga utan medföljande vuxen 
som är 16 år eller äldre i förläggningar för vuxna asylsökande. Vidare stadgas att syskon skall 
hållas samman i möjligaste mån, varvid man skall beakta den berörde underåriges bästa, 
särskilt åldern och mognadsgraden. Underåriga skall byta inkvartering så sällan som möjligt. 

                                                
57 Art. 3 p. 4. 
58 Art. 3 p. 5. 
59 Art. 4 st. 1 p. 4. 
60 Art. 4 st. 2. 
61 Dir. 2003/9/EG, EUT L 031, 06.02.2003, s. 18-25. Ett direktiv skall med avseende på det resultat som skall 
uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men skall överlåta åt de nationella 
myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Se art. 249 st. 2 EG-fördraget, 
Konsoliderad version av fördraget om upprättande av europeiska gemenskapen (97/C 340/03). 
62 Art. 17 p. 1. 
63 Art. 19 p. 1. 
64 Art. 19 p. 2. 
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65 Vidare framgår att personal som arbetar med underåriga utan medföljande vuxen skall ha 
fått eller erhålla lämplig utbildning om underårigas behov66. 

2.5. Diskussion 

Sverige har att rätta sig efter krav på olika nivåer, dels på internationell nivå med FN som 
upphovsman och dels på EG-rättslig nivå med Europeiska unionens institutioner, i 
förevarande fall EU-rådet, som grundare. De olika rättssystemen kan uppställa olika krav och 
Sverige har olika skyldigheter att efterleva dessa. Ett direktiv från Europeiska unionens råd är 
bindande för staterna, även om det endast reglerar miniminormer. När det gäller 
barnkonventionen däremot, är det endast dess anda och intentioner som Sverige har åtagit sig 
att efterleva. FN:s barnkonvention är också det instrument som garanterar de 
ensamkommande barnen mest omfattande skydd. Att UNHCR:s riktlinjer inte är bindande, 
innebär inte att de är verkningslösa. Tvärtom utgör de ett starkt påtryckningsmedel, då de 
stater som inte efterlever riktlinjerna uppmärksammas och utsätts för hård kritik från 
världssamfundet. 

Detta framgår redan vid en jämförelse av de olika rättsystemens definitioner av gruppen 
ensamkommande barn. EU:s definition av ensamkommande barn är snävare och omfattar 
färre barn än Barnrättskommitténs definition. Med tillägget ”och så länge de inte faktiskt tas 
om hand av sådan person” , markeras att vårdnadshavarna i fråga faktiskt kan ta hand om 
barnet, fastän de befinner sig i ett annat land, och därför omfattas dessa barn inte av 
förevarande bestämmelser. Detta är i och för sig inte dåligt, då det väl får anses bäst för barnet 
att det tas omhand av sina föräldrar då det är möjligt, och i första hand skall återförenas med 
dessa. Det kan emellertid vara svårt att avgöra huruvida ett barn faktiskt tas omhand av sina 
föräldrar som befinner sig i hemlandet. 

Barnkonventionens 22 artikel, som särskilt handlar om mottagandet av ensamkommande 
barn, är av naturlig anledning betydande i konventionsstaternas arbete med att ge de 
ensamkommande barnen ett fullgott mottagande gällande särskilt skydd, trygghet och 
omvårdnad. Artikeln garanterar det ensamkommande barnets rätt till lämpligt skydd och 
humanitärt bistånd, samt i fall då återförening med föräldrarna inte kan ske, samma skydd 
som varje annat barn som berövats sin familjemiljö. Tillsammans med bestämmelsen om 
förbud mot diskriminering i art. 2 samt art. 3, med principen om barnets bästa samt 
stadganden att staterna för att trygga barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs 
för dess välfärd skall vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder, är det 
ensamkommande barnet tillförsäkrat ett omfattande skydd. 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer om ensamkommande barn måste tillskrivas stor 
betydelse. Det faktum att de specifikt rör ensamkommande barn, gör dem till ett förtydligande 
av staternas åtaganden gentemot de ensamkommande barnen enligt barnkonventionen. De 
ensamkommande barnen är i behov av skydd på många olika nivåer. Det är inte tillräckligt att 
staterna åtar sig att ansvara för dessa barns välfärd och söka efter föräldrar och 
familjemedlemmar. Det ensamma barnet behöver även någon som kan ta tillvara dess 
intressen och behov på det personliga planet och som kan föra dess talan gentemot 
myndigheter, liksom ett juridiskt ombud i asylprocessen. Barnrättskommittén förordar att god 
man skall utses till barnet så fort det har identifierats. I rådets version låter det att god man 

                                                
65 Art. 19 p. 2. 
66 Art. 19 p. 4. 
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skall utses så snart eller så snabbt som möjligt. Denna formulering öppnar upp för olika 
tolkningar och fastställer sålunda ingen fast tidpunkt. 

Även UNHCR:s riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn är av stor betydelse, även 
om dessa endast utgör rekommendationer. Att särskilt de ensamkommande barnen bör vara 
berättigade omvårdnad och skydd, anser jag vara ett starkt uttalande, även om det är allmänt 
hållet. Det utmärker de ensamkommande barnen som en grupp i behov av särskilt skydd. 

Jag anser det vara anmärkningsvärt att EU:s medlemsstater får placera underåriga som är 16 
år eller äldre i förläggningar för vuxna asylsökande. Jag ställer mig frågande till hur dessa 
barns särskilda behov skall kunna tillgodoses i en vuxenmiljö. Jag anser att det är olämpligt 
och att det finns anledning att påstå att det strider mot principen om barnets bästa. Det har 
även antytts att det skulle kunna strida mot art. 37 (c) i barnkonventionen som föreskriver att 
varje frihetsberövat barn särskilt skall hållas åtskilt från vuxna, om det inte anses vara til l 
barnets bästa att inte göra detta67. Det är i förevarande fall inte fråga om barn som är 
frihetsberövade, men även barn som placeras på förläggningar för asylsökande, borde hållas 
åtskilda från vuxna som inte har ett särskilt ansvar för dessa barn. 

Gällande principen om barnets bästa har jag reflekterat över att den över huvud taget inte 
nämns i något EG-rättsligt dokument gällande ensamkommande asylsökande barn. Över lag i 
dessa instrument framträder inställningen att staten har skyldigheter gentemot det 
ensamkommande barnet, men jag har svårt att finna något som framhåller att barnet även har 
rättigheter knutna till sin person som det kan göra gällande gentemot staten. 

Förhållandet mellan svensk rätt och statens åtaganden enligt internationell rätt och EG-rätt 
kommer att belysas i en fördjupad diskussion i anslutning till nästkommande kapitel om den 
svenska nationella rätten gällande ansvaret för ensamkommande barn. 

                                                
67 Se Smith, “European Refugee Law and its Impact upon Children” i Andersson 2005, The Asylum-seeking 
Child in Europe, s. 41. 
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3 Nationell rätt av betydelse för ansvaret för 
ensamkommande barn 

På nationell nivå är mottagandet av ensamkommande barn i Sverige reglerat genom främst 
två lagar; lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., vilken reglerar 
Migrationsverkets ansvar, samt socialtjänstlagen (2001:453), vilken reglerar kommunernas 
ansvar. Dessutom har det införts en ny lag, lagen (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn, vilken reglerar behovet av god man. Dessa lagar och de regleringar i 
dessa som är av särskild betydelse för ensamkommande barn redogörs för under detta 
kapitel. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för historisk utveckling kring flyktingmottagandet samt 
klargörande av de olika aktörer som förekommer. 

3.1. Historisk utveckling och klargörande av de olika aktörerna 

3.1.1. Flyktingmottagandet 

Ansvaret för flyktingmottagandet i Sverige har pendlat mellan olika aktörer under åren. Sedan 
Andra världskriget fram till år 1985 tillhörde migrationsfrågorna och flyktingmottagandet 
arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) kompetensområde. AMS svarade för den organiserade 
överföringen av flyktingar, s.k. kvotflyktingar, till Sverige. De asylsökande som på egen hand 
tagit sig till Sverige, en grupp som sedan 1970-talets början blivit allt större, föll däremot i 
huvudsak utanför verkets ansvarsområde. 68 Det primära ansvaret för dessa flyktingar hade de 
kommuner, vanligtvis inom storstadsområdena, till vilka flyktingarna hade sökt sig, i enlighet 
med reglerna för socialtjänsten69. Genom förordning (1979:1120) om ersättning för bistånd 
till flyktingar m.fl. tillerkändes kommunerna i vissa fall rätt till ersättning för kostnader 
avseende ekonomisk hjälp som utgått med stöd av dåvarande socialhjälpslag (1956:2).70 

Då det lokala flyktingmottagandet infördes år 1985 flyttades ansvaret för överförande, 
mottagande och omhändertagande av flyktingar över till Statens invandrarverk. Det statliga 
ansvaret för mottagande av asylsökande blev mer omfattande, men å andra sidan skulle 
Statens invandrarverk få träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av 
asylsökande och flyktingar.71 

Kommunerna kom således att ansvara för det praktiska genomförandet av 
flyktingmottagandet samtidigt som invandrarverket tog över uppgiften som huvudman. 
Flyktingarna kom att spridas till flertalet av landets kommuner efter att dessa slutit avtal med 
verket. Detta innebar en avgörande förändring av mottagandet av flyktingar i Sverige. Dittills 
hade det framför allt varit storstadskommunerna som tagit emot den från början av 1970-talet 
tilltagande flyktinginvandringen.72 

Med mottagandereformen bytte flyktingfrågorna sektorstillhörighet. Dagarna för 
arbetskraftsmigration var över, och det var således inte längre ändamålsenligt att se 
invandrarfrågorna som en del av arbetsmarknadspolitiken. Det lokala flyktingmottagandets 

                                                
68 Soininen, Det kommunala flyktingmottagandet 1992, s. 11-12. 
69 Ds 2004:54, s. 61. 
70 Prop. 2005/06:46, s. 26. 
71 Prop. 1983/84:124. 
72 Soininen, s. 2. 
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genomförande kom därför att i första hand administreras i socialtjänstlagens anda. 73 Men det 
framhölls i samband med inrättandet av Invandrarverket, att det hade ett stort värde att samma 
myndighet hade ansvar för såväl tillstånds- som integrationsfrågor. Föredragande statsrådet 
anförde bl.a. att starka skäl talar för att samma myndighet som bär det förvaltningsmässiga 
ansvaret för tillståndsprövningen även bör ha ett ansvar för att de utlänningar som invandrar 
blir omhändertagna74. 

Under 1990-talets början tillsattes en utredning för att se över mottagandet av asylsökande 
och flyktingar. Utredningen föreslog i sitt betänkande75, Mottagandet av asylsökande och 
flyktingar, att Statens invandrarverk även i fortsättningen skulle vara huvudman för 
mottagande av asylsökande och ha till uppgift att se till att det fanns förläggningar för dessa 
personer76.  

I juni 1998 inrättades Integrationsverket, som då tog över vissa delar av invandrarverkets 
uppgifter. Det är Integrationsverkets roll att bevaka och samordna andra myndigheters arbete 
samt ansvara för invandrarpolitikens genomförande. Verket har ett övergripande ansvar för att 
integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika samhällsområden och för att 
stimulera integrationsprocesserna i samhället.77 Uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna 
förtydligades genom att Statens invandrarverk bytte namn till Migrationsverket fr.o.m. 1 juli 
200078. 

Det är numera Integrationsverket som är den myndighet som har kontakt med kommunerna 
om mottagande m.m.79 En central uppgift för verket är också att utveckla och förbättra 
introduktionen av nyanlända skyddsbehövande. Det är Integrationsverket som utvärderar 
kommunernas introduktion för att sedan rapportera till regeringen. 80 

3.1.2. Utvecklingen kring barns rättigheter 

Utvecklingen kring barns rättigheter tog fart under de första åren av 1980-talet. Tidigare var 
den svenska lagstiftningen uppbyggd utifrån föräldrars rätt och myndigheters förpliktelser och 
skyldigheter gentemot barnet och inte efter principen att barnet har rättigheter.81 I regeringens 
proposition82 för att stärka barnets rättsliga ställning uttalas att det är viktigt att barnets behov 
sätts i centrum, och att lagregler som sätter barnets intresse i förgrunden kan medverka til l 
önskvärd attitydförändring83. Numera är det självklart att barnets bästa skall stå i centrum i de 
lagregler inom både familjerätten och socialrätten som direkt rör barn84. 

År 1990, vid tiden för Sveriges riksdags ratificering av barnkonventionen, beslutade 
regeringen att utreda förutsättningarna för en statligt utsedd barnombudsman. Utredningen 
anförde i sitt betänkande85 att Sverige borde inrätta en barnombudsman med uppgift att 

                                                
73 A.a., s. 2-3. 
74 Prop. 1968:142, s. 125 och SOU 1992:133, s. 103. 
75 SOU 1992:133. 
76 A. bet., s. 102 och 159. 
77 Prop. 1997/98:16, s. 98. 
78 Skr. 2000/01:4, s. 6. 
79 Prop. 1997/98:16, s. 102-104, 106. 
80 A. prop., s. 104 och SOU 1996:55, s. 326. 
81 SOU 1996:115, s. 39. 
82 Prop. 1981/82:168. 
83 A. prop., s. 18-19. 
84 Se bl.a. UtlL, SoL och föräldrabalken. 
85 SOU 1991:70. 
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tillvarata och främja barns och ungdomars rättigheter, behov och intressen. Regeringen 
föreslog att en sådan ombudsman skulle inrättas som ett led i uppfyllandet av Sveriges 
åtaganden enligt barnkonventionen86. Som ett led i uppfyllandet av barnkonventionen 
inrättades i Sverige således en ny myndighet fr.o.m. den 1 juli 1993, Barnombudsmannen 
(BO). 

BO har till uppgift att bevaka barns och ungdomars rättigheter och intressen och särskilt följa 
att Sverige lever upp till barnkonventionen. I propositionen betonades att inrättandet av en 
barnombudsman inte fick innebära en minskning av kommunernas eller 
tillsynsmyndigheternas ansvar. Inte heller skulle ombudsmannen ta över arbete som 
frivilligorganisationerna utförde. Barnombudsmannen skulle i första hand stå för en 
övergripande bevakning av barn- och ungdomsfrågorna utifrån barnkonventionen och svensk 
lagstiftning.87 

Myndigheten skall följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens 
tolkning och dess tillämpning88. En viktig del är att rätta sig efter den kritik och de 
rekommendationer (concluding observations) som FN:s barnrättskommitté riktar till enskilda 
länder om hur dessa uppfyller de krav som barnkonventionen ställer. Sedan den 1 juli 200289 
regleras en större del än tidigare av Barnombudsmannens verksamhet i lag90. Numera gäller 
att myndigheten har möjlighet att uppmana enskilda myndigheter, kommuner och landsting 
att lämna uppgifter om vad de gör för att leva upp till barnkonventionen i den egna 
verksamheten. Dessutom har Barnombudsmannen möjlighet att kalla till sig myndigheter, 
kommuner och landsting för överläggningar91. 

3.2. Mottagningsprocessen för ensamkommande barn 

Den svenska mottagningsprocessen för asylsökande ensamkommande barn är inte reglerad i 
författning. Den kan därför se olika ut på olika platser i landet92. De flesta av de barn och 
ungdomar som kommer utan vårdnadshavare upptäcks när de tar kontakt med 
Migrationsverket för att söka asyl eller uppehållstillstånd av andra skäl.93 Dessa blir vid 
ansökningstillfället inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem94. Vid detta skede 
påbörjas två parallella processer; socialtjänsten skall genomföra en barnavårdsutredning som 
syftar till att utreda barnets omedelbara behov och Migrationsverket skall ansvara för en 
asylutredning. 

För att leva upp till barnkonventionens icke-diskrimineringsprincip har Migrationsverket 
föreskrivit att när det gäller utländska barn som kommer till Sverige utan medföljande 
vårdnadshavare skall Migrationsverket så långt det är möjligt behandla dessa barn på samma 

                                                
86 Prop. 1992/93:173, s. 6. 
87 A. prop., s. 7. 
88 § 3 p. 5 lagen (1993:335) om Barnombudsman. 
89 SOU 1999:65 och prop. 2001/02:96. 
90 BO har att rätta sig efter lagen om Barnombudsman samt Förordning (1993:710) med instruktion för 
Barnombudsmannen. 
91 Se 5 § lagen om Barnombudsman. 
92 Prop. 2005/2006:46, s. 28 och Ds 2004:54, s. 64, se även Rädda Barnen 2005, Vem tar ansvaret för de 
ensamkommande barnen?, s. 28 f. Följande redogörelse baseras i huvudsak på Riksdagens revisorers 
Informationsrapport 2002/03:5 Ensamkommande barn samt Migrationsverkets rapport Barn i utlänningsärenden 
2001. 
93 Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 23. 
94 A. a., s. 20. 
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sätt som samhället i övrigt gör med svenska barn som av olika anledningar hamnar i 
situationer där deras föräldrar inte kan utöva sitt vårdnadshavarskap95. 

Den första åtgärd som företas när ett ensamkommande barn utan kända vårdnadshavare anlänt 
till transitenheten är att Migrationsverket underrättar socialtjänsten i den kommun där barnet 
vistas om att ett ensamkommande barn har anlänt. Socialtjänsten skall då utan dröjsmål 
genomföra en barnavårdsutredning samt slutligt besluta om barnets boende96. Det rör sig om 
ett beslut huruvida barnet skall bo kvar hos Migrationsverket eller placeras i ett familjehem 
eller i något annat boende. Många av de ensamkommande barnen har emellertid släktingar 
eller andra närstående i Sverige som efter medgivande av socialtjänsten i den kommun där 
barnet vistas kan ta hand om barnet. Ofta tillåts ett ensamkommande barn att temporärt bo hos 
sådana släktingar i avvaktan på att socialtjänsten utreder frågan om lämpligt boende för 
barnet97, och i väntan på besked från Migrationsverket angående sin asylansökan. 

Enligt Migrationsverket bor mer än hälften av de ensamkommande barnen i s.k. eget boende, 
dvs. hos släkt och vänner. Övriga barn saknar släktingar och stannar därför kvar på 
Migrationsverkets barn- och ungdomsenheter under den tid deras ansökan om 
uppehållstillstånd behandlas.98 Den genomsnittliga vistelsetiden i Migrationsverkets 
mottagandesystem för dessa barn var i maj 2005 381 dagar. Vistelsetiden räknas från det att 
barnet sökt asyl till det att beslutet i asylärendet är verkställt.99 

Migrationsverkets arbete skall utgå från att säkerställa det ensamkommande barnets lagliga 
rätt till skydd och dess fysiska säkerhet100. Gällande ansvaret för de ensamkommande barnen 
anförs dock i en rapport från verket att det är kommunernas ansvar att förhindra att barn som 
vistas inom kommunen far illa. Vidare anförs att det ankommer på kommunen att se till att 
barnen får det omedelbara behovet av omvårdnad och skydd tillgodosett.101 

Eftersom det ensamkommande barnet är omyndigt, och därmed saknar rättshandlingsförmåga 
kan det inte själv söka asyl. Denna ansökan skall istället genomföras av det ensamkommande 
barnets god man.102 

3.3. Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) omfattar utlänningar som har 
ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (asylsökande), 
har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt 
skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är 
folkbokförda här i landet samt de utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige 
och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas103. 

Enligt 2 § 1 st. LMA har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som 
avses i 1 § 1st. p. 1 och 2 LMA. Enligt förevarande paragraf är det asylsökande och 

                                                
95 Migrationsverket 2001, Barn i utlänningsärenden. 
96 11 kap. 1 och 2 §§ samt 6 kap. 1 och 6 §§ SoL. 
97 Jfr 6 kap. 6 och 7 §§ socialtjänstlagen. 
98 Prop. 2005/06:46, s. 28-29. 
99 Prop. 2005/06:46, s. 9. 
100 Se Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, Om åtgärder och framsteg för att 
förverkliga konventionen om barnets rättigheter, 2002, s. 38. 
101 Migrationsverket 2001, s. 6. 
102 Riksdagens Revisorer, s. 10. 
103 1 § 1 st. p. 1-3 LMA. 
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utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd och som inte 
är folkbokförda här i landet, vilket även inkluderar ensamkommande barn. Regeringen 
bedömde vid tillkomsten av lagen att det fanns skäl som talar för att den myndighet som bär 
det förvaltningsmässiga ansvaret för prövningen av invandringsfrågorna också bör ha ett 
övergripande ansvar för mottagandet av asylsökande och flyktingar104. Enligt samma stycke 
skall Migrationsverket för detta ändamål driva förläggningar. Det framgår av bestämmelsens 
andra stycke att Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar. 

Enligt 3 § 1 st. LMA skall bistånd lämnas till utlänningar om de är registrerade vid en 
förläggning oavsett om de bor på förläggningen eller inte. En utlänning som inte önskar 
utnyttja sådan plats skall ändå registreras vid en sådan förläggning för att bistånd enligt LMA 
skall utgå. Således ingår i Migrationsverkets uppgifter att svara för bistånd åt de 
personkategorier för vilka verket har huvudansvaret. Bistånd enligt LMA lämnas i form av 
kost, logi eller bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag. 

Den utlänning som har rätt till ersättning enligt LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär105. Det innebär att LMA 
efter inlämnad asylansökan tar över de delar av SoL som rör biståndsfrågor. 

Då det ensamkommande barnet beviljats uppehållstillstånd och inte längre är registrerad vid 
någon av Migrationsverkets mottagandeenheter omfattas det inte längre av reglerna i LMA. 
Rätten till bistånd enligt LMA upphör nämligen när uppehållstillstånd beviljats utom i fall då 
utlänningen har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd och inte är 
folkbokförd här i landet samt i fall då utlänningen inte anvisats eller kunnat utnyttja en 
anvisad plats i en kommun. En förutsättning för att sådan ersättning skall utgå är emellertid att 
utlänningen har varit asylsökande och har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt 
skydd106 samt att denne vistas vid en förläggning. 107 

3.4. Socialtjänstlagen 

När barnet kommunplacerats och fysiskt flyttat ut till kommunen ansvarar kommunerna för 
barnet enligt vad som föreskrivs i socialtjänstlagen. Det framgår i 2 kap. 2 § socialtjänstlagen 
(2001:453) (SoL) att en kommun har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp som de behöver, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. 
Detta ansvar skall dock enligt samma bestämmelse inte innebära någon inskränkning i det 
ansvar som vilar på andra huvudmän, som t.ex. Migrationsverket108. I tredje stycket stadgas 
att i fråga om den som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda 
bestämmelser i den lagen. 

Enligt 5 kap. 1 § första strecksatsen skall socialnämnden verka för att barn och ungdom växer 
upp under trygga och goda förhållanden. 

Enligt Socialstyrelsen är principen om kommunens yttersta ansvar en av hörnstenarna i 
socialtjänstlagen109. Den innebär att ett enda samhällsorgan, kommunen, ges ansvaret för att 

                                                
104 Prop. 1993/94:94, s. 28. 
105 1 § 2 st. LMA. 
106 Dvs. omfattas av 1 § 1 st. p. 1 och 2 LMA. 
107 Se 11 § 1 p. LMA, se även prop. 1993/94:94 s. 29. 
108 Ds 2004:54, s. 43. 
109 Socialstyrelsen 2003, Ekonomiskt bistånd, Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den 
kommunala socialtjänsten. 
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den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Avsikten med 
bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar i 2 kap. 2 § SoL är emellertid inte att 
kommunen skall träda i en annan huvudmans ställe. Det är för att understryka detta som det i 
lagtexten har angetts att det yttersta ansvaret inte innebär någon inskränkning i det ansvar som 
åvilar andra huvudmän.110 

Omfattningen av det bistånd som en kommun är skyldig att lämna regleras inte direkt i 
lagtexten. Socialstyrelsen har emellertid sökt klargöra vad som gäller111. Det är dock främst 
det ekonomiska biståndets omfattning som utreds. Gällande kommunens ansvar i 
mottagningsfrågan nämns endast att det är den kommun som någon mer eller mindre tillfälligt 
vistas i när hjälpbehovet inträder som skall vara vistelsekommun112. 

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som 
kommunfullmäktige bestämmer113. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det 
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten i verksamheten skall 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras114. Vidare gäller angående åtgärder som rör 
barn, att det särskilt skall beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver115. 

Enligt 6 kap 1 § skall socialnämnden sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat 
hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende samt att den 
som genom nämndens försorg tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Varje 
kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för 
enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet116. När ett barn 
skall placeras i ett familjehem skall det i första hand alltid övervägas om barnet kan tas emot 
av någon anhörig eller annan närstående. Barnets bästa i dessa situationer skall alltid 
beaktas.117 

Enligt 6 kap.6 § 1 st. SoL får inte ett barn, utan socialnämndens medgivande eller beslut om 
vård, tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av 
föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet. Enligt andra stycket i samma 
bestämmelse får Socialnämnden inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att 
förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda. 

Enligt 11 kap. 1 § SoL skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 
ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden. Denna paragraf ålägger socialnämnden i den kommun där ett 
ensamkommande barn vistas att utreda detta barns behov. 

Socialnämnden har, enligt 16 kap. 2 § SoL, det sammanhållande ansvaret för att barnet får 
nödvändiga socialtjänstinsatser under hela placeringstiden. 

                                                
110 A. a., s. 119. 
111 A. a., s. 119-120. 
112 A. a., s. 122. 
113 2 kap. 4 § SoL. 
114 3 kap. 3 § 2 st. SoL. 
115 1 kap. 2 § SoL. 
116 6 kap. 2 § SoL. 
117 6 kap. 5 § SoL. 
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3.5. Lagen om god man för ensamkommande barn 

Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn trädde i kraft 1 juli 2005. Tidigare 
regler om god man för ensamkommande barn innebar att den gode mannen kunde besluta 
främst i frågor som rör barnets ekonomiska angelägenheter. Detta visade sig vara en stor brist, 
eftersom de flesta ensamkommande barn framför allt behöver någon som kan besluta i frågor 
som rör deras personliga angelägenheter såsom boende, hälso- och sjukvård och utbildning. 
Därför kom en lagändring till stånd, och lagen om god man för ensamkommande barn 
infördes. 

Enligt lagens 2 § 1 st. skall en god man förordnas om barnet vid ankomsten till Sverige är 
skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe. Den gode mannen skall i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara 
för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Enligt bestämmelsens 
andra stycke skall god man också förordnas, om barnets föräldrar eller en annan vuxen 
person, som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, efter barnets ankomst till Sverige men 
innan barnet har fått uppehållstillstånd här på grund av dödsfall eller sjukdom eller av någon 
annan orsak upphör att kunna utöva förmynderskapet eller vårdnaden. 

Enligt 3 § 1 st. får ansökan om god man göras av Migrationsverket och av socialnämnden i 
den kommun där barnet vistas. Enligt andra stycket skall god man förordnas så snart det är 
möjligt efter ankomsten till Sverige. 

Genom hänvisningar i lagen utnyttjas även en stor del av föräldrabalkens regler om god 
man118. 

Den nya lagen förväntas förbättra situationen avsevärt för de ensamkommande barnen och 
regeringen har uttryckt att den i stort sett kommer att lösa problemen med att 
ensamkommande barn försvinner119. Regeringen anför att de vidsträckta befogenheter som 
den gode mannen förses med gällande frågan om barnets boende, medför att denne kommer 
att kunna utöva ett avgörande inflytande. I förlängningen innebär det att den gode mannen i 
barnets intresse kan förbjuda barnet att lämna en viss plats, t.ex. ett familjehem eller ett av 
Migrationsverkets anläggningsboenden. Om barnet skulle avvika och därefter återfinnas hos 
någon annan kan god man begära att länsrätten beslutar att flytta över barnet till honom eller 
henne.120 

3.6. Ersättningsfrågor 

Statens huvudansvar för ensamkommande barn innebär i praktiken bl.a. att det är den som har 
det ekonomiska ansvaret för och ersätter kommunerna för kostnader som uppstår i samband 
med mottagandet av ensamma barn. 

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i ett annat hem 
än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket LMA. Ersättning lämnas även för 
vård som ges med stöd av SoL under den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd 
prövas.121 En kommun har rätt till ersättning för kostnader för en utredning enligt 11 kap. 1 
och 2 §§ SoL avseende ett ensamkommande barn under 18 år som omfattas av LMA 1 § 1 st. 
                                                
118 Se 4 §, 5 § 3 p., 10-12 §§ lagen om god man för ensamkommande barn. 
119 Se prop. 2004/05:136. 
120 Se a. prop. s. 30. 
121 7 § förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m. fl. 
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1 p. Ersättningen betalas ut enligt ett schablonbelopp122. En kommun har även rätt till 
ersättning för kostnader för god man till ensamkommande barn som omfattas av LMA 1 § 1 
st. 1 och 2 p. 123. 

3.7. Det ensamkommande barnets status enligt utlänningslagen 

Ensamkommande barns rätt till utresa och vistelse i Sverige regleras i utlänningslagen 
(1989:529) (UtlL). Lagen innehåller även regler om asyl, avvisning och utvisning.124 
Riksdagen antog den 14 september 2005 en ny utlänningslag (2005:716)125, som träder i kraft 
den 31 mars 2006. 

Enligt utlänningslagen (1989:529) finns två former av skydd, flyktingskap och ställning som 
skyddsbehövande i övrigt. Därutöver kan uppehållstillstånd beviljas på grund av anknytning 
till Sverige och på grund av humanitära skäl. Enligt idag gällande utlänningslag får 
uppehållstillstånd ges till en utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige126. 
Enligt förarbetena skall uppehållstillstånd undantagsvis kunna ges åt utlänningar som kan 
anföra mycket starka humanitära skäl för att få stanna i landet127. De flesta asylsökande 
ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd har beviljas uppehållstillstånd med stöd 
av reglerna om humanitära skäl, eftersom Migrationsverket inte kan hitta någon anhörig som 
barnet kan sändas tillbaka till. Det är endast 10 procent av de asylsökande ensamkommande 
barnen som beviljas uppehållstillstånd pga. att de anses vara skyddsbehövande. Antalet barn 
som beviljas flyktingstatus är lågt och ligger konstant runt två procent av ärendena.128 

För att efterleva principen om barnets bästa infördes år 1997 en portalparagraf129 i lagen som 
stadgar att barns hälsa, utveckling och bästa i övrigt särskilt skall beaktas i ärenden som rör 
barn. I förarbetena anfördes att den nya bestämmelsen skulle få betydelse bl.a. när det gäller 
att bedöma om det finns tillräckligt starka humanitära skäl för uppehållstillstånd130. Barns 
utsatta situation skall vara av särskild betydelse när de humanitära skälen bedöms131. Samma 
bestämmelse om barnets bästa återfinns i den nya utlänningslagen i 1 kap. 10 §. 

3.8. Diskussion 

För tydlighetens skull vill jag påvisa några konsekvenser av gällande rätt. För det första skall 
uppmärksammas den gode mannens betydelse i frågan om de ensamkommande barnens 
trygghet och säkerhet. Denna har idag ett omfattande ansvar för det ensamkommande barnet, 
och skall agera och fatta beslut i samtliga frågor som rör det ensamkommande barnet. Det 

                                                
122 7 a § förordning om statlig ersättning för asylsökande m. fl. 
123 Se 8 § förordning om statlig ersättning för asylsökande m. fl. 
124 1 kap. 1 § UtlL. 
125 Prop. 2004/05:170. 
126 UtlL 2 kap. § 4 st. 1 p. 5. Begreppet humanitära skäl har tagits bort i den nya utlänningslagen (2005:716). För 
de situationer som inte omfattas av någon av huvudgrunderna för uppehållstillstånd skall bestämmelsen i 5 kap. 
6 § om synnerligen ömmande omständigheter användas, se prop 2004/05:170 s. 184. Inga praxisförändringar 
skall dock ske och de ensamkommande asylsökande barn som tidigare beviljats uppehållstillstånd på grund av 
humanitära skäl kommer istället att i fortsättningen beviljas uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om särskilt 
ömmande omständigheter, samtal med Dick Clomén, Svenska Röda Korset, 2005-12-12. 
127 Prop. 1983/84:144, s. 80 och Wikrén, Sandesjö, s. 76. 
128 Ds 2004:54, s. 26. 
129 1 kap. 1 § UtlL. 
130 Prop. 1996/97:25, s. 284. 
131 Wikrén, Sandesjö, s. 78. 
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anser jag vara mycket positivt, då barnet har varit i behov av någon som kan se efter dess 
personliga angelägenheter. 

Jag ställer mig emellertid frågande till stadgandet i 3 § lagen om god man för 
ensamkommande barn att Migrationsverket och socialnämnden får ansöka om god man. Det 
borde vara en skyldighet. Svenska Röda Korset efterfrågar en tydligare ordning för vilka som 
är skyldiga att anmäla behov av god man för ett ensamkommande barn till överförmyndaren 
och anser att detta bör framgå av lagtexten. De anser att även polisen, som är den myndighet 
som många gånger först kommer i kontakt med ensamkommande barn, bör ha en sådan 
skyldighet.132 Jag anser detta uttalande vara väl värt att ta i beaktande. 

Bestämmelsen i 3 § 2 st. att god man skall utses så snart det är möjligt korresponderar väl 
med Rådets resolution om underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen och 
Rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. Det 
finns emellertid anledning att fundera över när i mottagandeprocessen tillförordnandet av god 
man kommer att ske, då tidpunkten ”så snart det är möjligt”  är en väldigt oklar sådan. 
Ensamkommande barn omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. först när de är 
asylsökande, vilket i praktiken innebär efter det att en god man lämnat in en asylansökan133. 
För att omfattas av Migrationsverkets huvudansvar och bistånd är det därför av yttersta vikt 
för de barn som avser att söka asyl att en god man tillförordnas omedelbart efter dess 
ankomst. Enligt Barnrättskommitténs rekommendationer skall god man utses så fort barnet 
har identifierats. Röda Korset anmärkte i sitt remissvar att ensamkommande barns behov av 
en opartisk och neutral god man måste anses vara omedelbart, och förordar därför en 
tidsgräns, förslagsvis 24 timmar, inom vilken en god man skall utses. Jag håller med om detta 
ställningstagande. Det är emellertid viktigt att tidsgränsen är rimlig, så att det är praktiskt 
möjligt att hålla sig inom den. 

Dick Clomén, samordnare, Asyl Folkrätt och Flykting, Svenska Röda Korset, anser 
personligen att god man skall tillförordnas automatiskt vid registrering hos Migrationsverket. 
Jag anser att det är en bra idé. Det ensamkommande barnet skulle då automatiskt ha tillgång 
till det särskilda ansvar som åvilar den gode mannen redan från början, och det glapp som 
tidigare uppstått från det att det ensamkommande barnets behov av god man egentligen 
uppstår, dvs. redan från ankomsten, och det tillfälle då sådan tillförordnas försvinner eller 
åtminstone minimeras. Det ställer emellertid krav på att gode män finns att tillgå i samma takt 
som det anländer ensamkommande barn till Sverige, något som i och för sig inte borde vara 
omöjligt. 

Regeringen sätter stor tilltro till den nya lagen om god man för ensamkommande barn. Lagen 
förväntas förbättra situationen avsevärt för de ensamkommande barnen och regeringen har 
uttryckt att den i stort sett kommer att lösa problemen med att ensamkommande barn 
försvinner, då de vidsträckta befogenheter som den gode mannen förses med gällande frågan 
om barnets boende i förlängningen innebär att den gode mannen i barnets intresse kan 
förbjuda barnet att lämna en viss plats, t.ex. ett familjehem eller ett av Migrationsverkets 
anläggningsboenden. Jag anser att uttalandet att god man kan begära att länsrätten beslutar att 
flytta över barnet till honom eller henne då barnet skulle avvika och därefter återfinnas hos 
någon annan tyder på en inställning hos regeringen att det inte går att fullt ut erbjuda dessa 
barn ett fullgott skydd. 

                                                
132 Se Röda Korsets yttrande 2003-10-07 över God man för ensamkommande flyktingbarn (SOU 2003:51). 
133 Se Riksdagens revisorer, s. 10. 
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De ensamkommande barnens säkerhet har stärkts betydligt i och med den nya lagen om god 
man för dessa, men är inte alltigenom tryggad. Jag anser att det alltjämt finns skäl att oroa sig 
för de ensamkommande barnens trygghet och säkerhet. Det är konstaterat att ett barn som 
kommer till Sverige utan vårdnadshavare har, förutom att få någon som företräder dess 
intressen, omedelbara behov av lämpligt boende, omvårdnad och trygghet134. Även dessa 
frågor återstår att lösa. 

Det finns all anledning att ställa sig frågande till hur det reella ansvaret för de 
ensamkommande flyktingbarnen utövas. Å ena sidan skall Migrationsverket verka för att 
säkerställa det ensamkommande barnets lagliga rätt till skydd och fysisk säkerhet, och å andra 
sidan är det enligt verket kommunernas ansvar att förhindra att barn som vistas inom 
kommunen far illa, och det ankommer på kommunen att se till att barnen får det omedelbara 
behovet av omvårdnad och skydd tillgodosett. 

I FN:s Barnrättskommittés Concluding Observations som publicerades efter kommitténs 
hearing med den svenska regeringen i januari i år framfördes allvarlig kritik angående 
Sveriges hantering av ensamkommande barn. Kommittén uttryckte oro över det höga antal 
ensamkommande barn som har försvunnit från Migrationsverkets särskilda boenden för 
ensamkommande barn.135 Kommittén rekommenderade att den svenska staten särskilt skall 
verka för att öka samordningen mellan de olika aktörerna i detta område, särskilt polisen, 
socialtjänsten och Migrationsverket, för att agera effektivt och i tid när barn försvinner136. 

Jag anser att det finns anledning att påpeka att samordningen mellan dessa aktörer bör 
förbättras även tidigare i processen, för att förebygga att barn försvinner. Jag förmodar att ett 
renodlande av ansvaret för de ensamkommande barnen skulle öppna upp för en faktisk 
samverkan myndigheterna emellan, då ansvarig aktör, dvs. det ensamkommande barnets 
vistelsekommun, utan tvekan skulle känna ett reellt ansvar för barnet ifråga, och verka för att 
på alla sätt uppfylla sina lagstadgade skyldigheter gällande detta barns trygghet och säkerhet, 
inklusive samverka med berörda myndigheter, såsom Migrationsverket. 

Regeringen konstaterade i Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter att 
förbättringar av mottagandet för de ensamkommande barnen är en prioriterad uppgift. Vidare 
redogjordes för uppgifter rörande barn som avvikit från Migrationsverkets särskilda enheter 
för barn utan vårdnadshavare. Regeringen beklagade att dessa uppgifter endast anger att 
barnen inte längre är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, och inte visar om 
barnen tros befinna sig i Sverige, utomlands, hos släktingar eller andra närstående etc. 
Regeringen framhöll att berörda myndigheter ser allvarligt på de fall då barn och ungdomar 
som är registrerade som asylsökande hos Migrationsverket avviker.137 

Jag ställer mig frågande till hur regeringen kan uttrycka att det är en för dem prioriterad 
uppgift att förbättra mottagandet av de ensamkommande barnen, när det tagit så pass lång tid 
för dem att lägga fram lagförslag i frågan. Redan år 2002 presenterade Socialstyrelsen och 
Migrationsverket förslag som skulle förbättra mottagandet av de ensamkommande barnen, 
förslag som i mångt och mycket liknar det som regeringen nyligen har presenterat138. År 2003 

                                                
134 Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 50. 
135 CRC/C/15/Add.248, 7 39 (a). 
136 CRC/C/15/Add.248, 7 40 (b). 
137 Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, s. 98-99. 
138 Se BO:s debattartikel Flyktingbarnen sviks igen, 2003-04-15. 
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uttalade JO att det är av vikt att frågan om huvudmannaskapet för mottagning av 
ensamkommande barn får en snar lösning139. 

Som ett led i implementeringen av barnkonventionen har erinringar om barnets bästa införts i 
flera lagar som direkt rör barn. Sådana lagar som är centrala i denna studie är SoL, UtlL samt 
föräldrabalken. Regeringen har uttryckt att principen om barnets bästa innebär att staterna har 
ett omfattande ansvar att alltid beakta barnets situation, behov och intressen i beslutsfattandet. 
I de fall, då man valt att inte låta barnets bästa bli utslagsgivande, utan låter andra intressen 
väga tyngre, bör beslutande myndigheter kunna visa att de gjort en sammanvägning av 
relevanta intressen i det enskilda fallet140. 

I praktiken är principen om barnets bästa inte helt okomplicerad. Olika tolkningar av barnets 
bästa förordas i svensk rätt, som utgår från olika perspektiv, dels ett objektivt och dels ett 
subjektivt. Det är lätt att påstå att beslut skall tas i beaktande av barnets bästa, men i praktiken 
blir denna bedömning mycket komplex, då båda dessa tolkningar rymmer mycket osäkra 
bedömningar.141 

Jag anser det vara beklagligt att den svenska regeringen valt att inte inkorporera 
barnkonventionen i svensk rätt. Även om man vid ratificeringen ansåg att svensk rätt och 
praxis stod i väl överensstämmelse med barnkonventionen, har man med tiden insett att så 
inte är fallet och lagförändringar inom flera rättsområden som rör barn och ungdomar har 
genomförts för att bättre efterleva konventionsåtagandena. Att leva upp til l 
barnkonventionens anda och intentioner har visat sig kräva omfattande revisioner142. Svensk 
rätt och praxis visar sig gång efter annan vara bristfällig, inte minst gällande flyktingbarnens 
situation143. Det har tagit många år att komma dit vi står idag med en ny proposition som 
syftar till ett förbättrat mottagande av de ensamkommande barnen, som skall tillförsäkra dessa 
bättre skydd och säkerhet. Myndigheter och frivilligorganisationer har ändå genom åren 
uppmärksammat frågan och fungerat väl som påtryckare. Många krafter i samhället har jobbat 
gemensamt och drivit frågan om barnets rättigheter framåt. 

Regeringen har uttalat att svensk utlänningslagstiftning och dess praktiska tillämpning 
överensstämmer med riktlinjerna i rådets resolution om underåriga medborgare i tredje land 
utan medföljande vuxen. I flera avseenden omfattas underåriga utan medföljande vuxen av 
gynnsammare villkor än de som uppställs i resolutionen, anför regeringen.144 Jag håller till 
viss del med, då t.ex. inga barn som är under 18 år i Sverige placeras på förläggningar för 
vuxna. Men jag tycker det är viktigt att uppmärksamma att Sverige inte förrän nyligen, med 
införandet av lagen om god man för ensamkommande barn, kan sägas leva upp till t.ex. 
stadgandet om att medlemsstaterna så snabbt som möjligt skall vidta åtgärder för att se till att 
underåriga utan medföljande vuxen företräds på ett tillfredsställande sätt. 

Enligt den utredning145 som företogs för att se hur det svenska mottagningssystemet uppfyller 
de krav som ställs i direktivet om miniminormer för mottagandevillkor av asylsökande i 
medlemsstaterna förefaller det svenska mottagningssystemet rent faktiskt väl uppfylla de krav 

                                                
139 Diarienummer: 561-2002. 
140 SOU 1996:115, s. 36. 
141 Se vidare Schiratzki 2002, Barnrättens grunder, s. 30-33. 
142 Se t.ex. SOU 1996:115 och SOU 1997:116. 
143 Nu senast har det varit de apatiska flyktingbarnens situation som varit särskilt omdebatterad och som lett till 
att lagändringar genomförts. 
144 Se Granskning av tillämpningen av rådets resolution av den 26 juni 1997 om underåriga medborgare i tredje 
land utan medföljande vuxen (EGT C 221, 19.7.1997, s. 23), p. 4.4., s. 9. 
145 SOU 2003:89. 
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som ställs i direktivet. Emellertid fann utredningen att författningsregleringen i vissa 
avseenden var brisfällig146. Beträffande bestämmelser angående ensamkommande barn 
tillströk utredningen i huvudsak förslaget till godmanskap som resulterat i den nya lagen 
angående god man för ensamkommande barn147. Utredningen framhöll vidare att arbetet med 
att förbättra och förtydliga ansvarsförhållandena vid mottagandet av underåriga utan 
medföljande vuxna måste fortsätta med beaktande av direktivets krav148. 

Mina egna reflektioner huruvida svensk nationell rätt överensstämmer med Sveriges 
internationella samt EG-rättsliga åtaganden gällande ensamkommande barn som söker asyl i 
Sverige redogörs för i anslutning till nästkommande kapitel. Detta kapitel kommer att 
behandla de konsekvenser som kommer sig av att ansvaret gällande ensamkommande barn i 
Sverige är delat mellan stat och kommun. 

                                                
146 A. bet., s. 13. 
147 SOU 2003:51. 
148 SOU 2003:89 s. 17. 
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4 Konsekvenser av rådande ansvarsfördelning mellan stat 
och kommun gällande ensamkommande barn 

I föregående kapitel har framkommit att ansvaret för de ensamkommande asylsökande barnen 
i Sverige är delat mellan Migrationsverket och kommunerna. Staten har ett övergripande, 
formellt och finansiellt ansvar medan det kommunala ansvaret rör individuella insatser enligt 
socialtjänstlagen för de ensamkommande barn som vistas inom kommunen. De barn som 
kommer ensamma till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare befinner sig i en 
särskilt utsatt situation. Det är därför viktigt att FN:s konvention om barnets rättigheter, som 
särskilt sätter det ensamkommande barnets rättigheter i centrum, respekteras och efterlevs i 
den nationella rätten. 

I detta kapitel skall utredas hur den rådande ansvarsfördelningen mellan staten och 
kommunerna för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige påverkar uppfyllandet av 
den svenska statens och kommunernas rättsliga ansvar enligt internationell rätt samt EG-rätt 
för dessa barn. 

4.1. Sveriges internationella samt EG-rättsliga åtaganden 

Den svenska staten har åtagit sig att ansvara för de ensamkommande barn som söker sig til l 
landet och tillförsäkra dem det skydd som stadgas i olika instrument gällande 
ensamkommande barn, såväl internationella som EG-rättsliga. De särskilda åtaganden som 
Sverige har gällande ensamkommande barn är enligt FN:s konvention om barnets rättigheter 
bl.a. principen om likabehandling149. Enligt denna princip skall konventionsstaterna 
respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i 
konventionen utan åtskillnad av något slag. I enlighet med denna princip har ett barn som 
söker sin tillflykt inom en medlemsstats territorium rätt till samma skydd som barn som är 
medborgare i landet. 

Barnkonventionens princip om barnets bästa i art. 3 innebär att barnets situation, behov och 
intressen skall beaktas i beslut gällande barnet150. Konventionsstaterna skall garantera barnet 
sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, och skall för detta ändamål 
vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder151. Konventionsstaterna är 
dessutom skyldiga att se till att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård 
eller skydd av barn uppfyller de normer som behöriga myndigheter föreskrivet, särskilt vad 
gäller säkerhet, hälsa, och lämplighet samt behörig tillsyn152. 

Gällande de ensamkommande barnen finns en artikel i barnkonventionen, art. 22, som tar 
särskilt sikte på dessa barns särskilt utsatta situation. I förevarande artikel stadgas att ett 
flyktingbarn har rätt till lämpligt skydd och humanitärt bistånd oberoende av om det åtföljs av 
sina föräldrar eller annan person eller kommer ensamt153. Enligt samma artikel är 
konventionsstaterna förpliktigade att, på sätt de finner lämpligt, skydda och bistå ett 

                                                
149 Art. 2. 
150 Art. 3 p. 1.  
151 Art. 3 p. 2. 
152 Art. 3. p. 3. 
153 Art. 22 p. 1. 
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ensamkommande barn. Vidare stadgas att det ensamkommande barnet skall ges samma skydd 
som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljö av något skäl.154 

Enligt FN:s barnrättskommitté skall god man utses till barnet så fort barnet har identifierats155. 
Boende hos släktingar i landet skall tillåtas och barnet skall vara tillförsäkrad kvalificerad och 
periodisk tillsyn av dess situation, särskilt gällande dess hälsa, skydd mot våld och 
exploatering156. 

UNHCR har uttryckt att särskilt de ensamkommande barnen bör vara berättigade til l 
omvårdnad och skydd157. 

I Europeiska rådets resolution sägs i inledningen att ensamkommande barn befinner sig i en 
utsatt situation som kräver särskilt skydd och omsorg. Vidare stadgas i rådets direktiv 
gällande mottagandevillkor av asylsökande att de ensamkommande barnens speciella 
situation skall beaktas i den nationella lagstiftningen gällande dessa barn158. Sverige är 
skyldig att ordna så att det ensamkommande barnet så snabbt som möjligt får en lämplig 
företrädare, som skall ansvara för barnets vård och välfärd159. Det ensamkommande barnet får 
inhysas hos vuxna släktingar, i en fosterfamilj, i särskilda förläggningar för barn eller i en 
annan form av lämplig inkvartering160. 

4.2. Utredningar av ansvarsfrågan 

Under hela den period som det kontinuerligt kommit ett större antal ensamkommande barn till 
Sverige har svårigheter och brister i samverkan och regelsystem för dessa barn 
uppmärksammats från många håll161. År 2002 efter beslut av regeringen, genomförde 
Migrationsverket och Socialstyrelsen gemensamt och i samråd med Integrationsverket och 
Barnombudsmannen samt i samverkan med Landstingsförbundet och vissa andra 
organisationer i landet en utredning som skulle syfta till förbättrat mottagande av barn från 
annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare. I förevarande 
utredning162 samt i riksdagens revisorers informationsrapport om ensamkommande barn163 
från år 2003 har belysts flera problemområden gällande det ensamkommande asylsökande 
barnets behov av särskilt skydd i omhändertagandet. I dessa rapporter har bl.a. framkommit 
att det förekommer brister i samarbetet mellan socialtjänsten, Migrationsverket och andra 
myndigheter samt oklarheter i det regelverk som styr mottagandet av ensamkommande barn. 

I båda rapporter har konstaterats att staten har ett övergripande ekonomiskt ansvar för 
mottagandet av asylsökande och flyktingar, samtidigt som socialnämnden har det 
sammanhållande ansvaret för att barnet får nödvändiga socialtjänstinsatser under hela 
placeringstiden. 164 Socialtjänsten har underlåtit utredning när barnet placeras på något av 
Migrationsverkets barn- och ungdomsboenden. Kommunerna har som förklaring anfört bl.a. 

                                                
154 Art. 22 p. 2. 
155 Avd V (b) art. 33. 
156 Avd V (c) art.40. 
157UNHCR:s riktlinjer för mottagandet av ensamkommande barn som söker asyl, p. 7.1. 
158 Art. 17 p.1. 
159 Art. 19 p. 1. 
160 Art. 19 p.2. 
161 Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 37. 
162 Socialstyrelsens och Migrationsverkets m.fl. 2002, Förbättringar i mottagandet av barn från annat land som 
kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn). 
163 Riksdagens revisorers Informationsrapport 2002/03:5 Ensamkommande barn. 
164 Riksdagens revisorer, s. 10 samt Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 36. 
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att barn som placerats på Migrationsverkets grupphem eller ungdomsboenden inte skulle vara 
kommunens ansvar. Man har uppfattat det som att deras ansvar inskränkt sig till att utreda ett 
eventuellt medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL och att Migrationsverket haft allt övrigt ansvar 
för dessa barn, så länge ingen anmält att de riskerar att fara illa.165 De ensamkommande 
barnens boende har således i många fall inte varit grundat på någon utredning av vare sig 
barnets behov, eller lämpligheten i boendet. 

Både Migrationsverket och kommunerna har anklagats för att underlåta att följa gällande 
lagar. Migrationsverket har sedan många år tagit emot asylansökningar från minderåriga, trots 
att en sådan asylansökan skall inges av behörig ställföreträdare för barnet. Enligt 
Migrationsverket har man behandlat barnen som asylsökande för att kunna ta hand om dem, 
då kommunerna inte tagit sitt ansvar för de ensamkommande barnen. Migrationsverket har 
emellertid ändrat sin praxis på denna punkt vilket i sin tur medfört nya problem eftersom 
kommunerna inte anser sig ha råd eller praktiska möjligheter att ta hand om de 
ensamkommande barnen, trots att de har skyldighet att göra detta. Barnen har, istället för hos 
kommunerna, rent faktiskt beretts boende hos Migrationsverket. Detta i sin tur har lett till att 
många barn i praktiken inte fått den vård de har rätt till enligt SoL, då kommunerna ofta ansett 
sig sakna ansvar för barnen och därför inte ens alltid har utrett barnens behov så som 
föreskrivs i t.ex. 6 kap. 6 § SoL.166 

Att de ensamkommande barnens boende i många fall inte varit grundat på något formellt 
beslut har medfört att Migrationsverket inte har haft möjlighet att hindra barn från att på eget 
eller annans initiativ lämna ett gruppboende eller bosätta sig hos släktingar. Då personer som 
sagt sig vara släktingar fört bort barn, har Migrationsverket varken kunnat kontrollera 
riktigheten i uppgifterna eller hindra bortförandet, även om lämpligheten bedömts som 
tveksam. Barn och unga har därmed löpt risk att utsättas för utnyttjande av olika slag och flera 
barn har också försvunnit från Migrationsverkets anläggningar.167 

Det är formuleringen i 2 § LMA att Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagande 
av utlänningar som har skapat osäkerhet hos båda aktörer om hur långt Migrationsverkets 
ansvar sträcker sig och var socialtjänstens ansvar tar vid.168 

Utöver ansvarsproblematiken, har särskild kritik riktats mot Migrationsverkets dubbla roller i 
förhållande till de ensamkommande barnen. Detta förhållande har förklarats uppstå då 
Migrationsverket skall utreda de ensamkommande barnens skäl till att få stanna i Sverige 
samtidigt som verket skall bygga upp en förtroendefull kontakt i boende och omsorg.169 

Migrationsverket har även kritiserats för att dess boendeenheter för ensamkommande barn 
inte utsätts för extern tillsyn utan endast granskas av representanter för verket170. Riksdagens 
revisorer betonade också att det är angeläget att tillsynen av de ensamkommande barnens 
boende bedrivs regelbundet och tillräckligt ofta, både när det gäller barn som bor på 
förläggningar och barn som bor i familjehem och hem för vård eller boende.171 

Oklarheter och brister gällande statens ersättning till kommunerna för de ensamkommande 
barnen har lett till tolkningstvister och gjort det svårt för myndigheterna att samverka gällande 

                                                
165 Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 52. 
166 Riksdagens Revisorer, s. 22. 
167 Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 52, se även Migrationsverket 2001. 
168 Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 51-52. 
169 A. a., s. 7, 38 och 53. 
170 A. a., s. 53 och Riksdagens Revisorer, s. 23. 
171 Riksdagens Revisorer, s. 23. 
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dessa barn172. Kommunerna får inte ersättning för deras faktiska utlägg för de 
ensamkommande barnen. Till exempel ersätts de inte för insatser för ensamkommande barn 
innan de sökt asyl.173 

I rapporterna presenterades förslag på förbättringar av mottagandet av de ensamkommande 
barnen. Organisationerna framhöll bl.a. vikten av att ansvarsfördelningen mellan berörda 
myndigheter tydliggörs. De föreslog att Migrationsverket skulle träffa överenskommelser med 
ett mindre antal kommuner om mottagande av ensamkommande barn samt att statlig 
ersättning skulle utgå till den kommun som blir ansvarig för ett barn. Dessa kommuner borde 
få full täckning för sina kostnader för alla ensamkommande barn, asylsökande såväl som inte 
asylsökande. Dessutom presenterades förslag som syftar till förbättrat samarbete mellan 
berörda myndigheter. Ett nytt institut, företrädare för ensamkommande barn, med större 
ansvar och befogenheter än dagens gode män, som idag förverkligats i en ny lag om god man 
för ensamkommande barn, presenterades också i rapporten. 

4.3. Reformförslag 

4.3.1. Ds 2004:54 

Det har sedan ett par år tillbaks konstaterats att mottagandet av de ensamkommande barnen 
behöver förbättras. Under år 2004 utreddes frågan om mottagande av ensamkommande barn 
av en interdepartemental grupp inom Regeringskansliet. I departementspromemorian174 
föreslås att mottagandet skall förändras så att Migrationsverket har ett övergripande ansvar för 
barnens boende men att avtalskommuner huvudsakligen anordnar och ansvarar för boendet. I 
praktiken innebär det att verket skall anvisa asylsökande ensamkommande barn ett boende 
inom en kommun, antingen vid ett boende som drivs av en avtalskommun eller hos en anhörig 
eller annan person som barnet hänvisat till, och att den kommun i vilket boendet ligger 
därefter skall anses vara barnets vistelsekommun enligt socialtjänstlagen. Det är de kommuner 
som tecknar avtal med Migrationsverket som har ansvaret för det reella mottagandet av 
asylsökande ensamkommande barn. Arbetsgruppen menade att kompetensen som finns i 
kommunerna kommer de asylsökande ensamkommande barnen till nytta samtidigt som t.ex. 
reglerna för tillsyn av institutioner blir tillämpliga även för gruppboenden för 
ensamkommande barn175. 

I promemorian uttrycks att Socialtjänstens långa erfarenhet av vård och omsorg av barn, och 
dess grundläggande kompetens inom detta område talar för att kommunerna är bättre lämpade 
än Migrationsverket att ta ansvaret för omhändertagande av asylsökande ensamkommande 
barn176. Enligt förslaget bör Migrationsverket, vid en kraftig ökning av antalet asylsökande 
ensamkommande barn eller då plats saknas i en avtalskommun, emellertid kunna ha kvar en 
möjlighet att bereda plats vid verkets boenden i avvaktan på att en kommun som ingått avtal 
med Migrationsverket kan ordna boende för barnet. I övrigt bör påpekas att förslaget är 
utformat så att kommunen ges rätt att anordna boende för ensamkommande barn177. 

                                                
172 A. a., s. 3 och Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 7. 
173 Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl., s. 41. 
174 Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. 
ensamkommande barn), Ds 2004:54. 
175 Ds 2004:54, s. 10. 
176 Ds 2004:54, s. 96. 
177 Ds 2004:54, s. 14. 
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Migrationsverket ställde sig positivt till förslaget. I yttrandet över förslaget anförde 
Migrationsverket att det alltid kommer att finnas en risk för att ett ensamkommande barn i 
asyl- eller uppehållstillståndsprocessen av någon orsak avviker under processens gång. Men 
genom utredningens förslag blir möjligheterna att förhindra att detta inträffar desamma som 
för barn som är bosatta i Sverige.178 

Barnombudsmannen uttalade i sitt yttrande att det i lag bör tydliggöras att Migrationsverket 
har en skyldighet att ingå avtal med kommuner och att barnen skall hänvisas til l 
Migrationsverkets boendeenheter endast då inget kommunalt boende finns att tillgå. Vidare 
anförde BO att kommunerna på sikt bör kunna ha sådan beredskap för mottagandet av barnen 
att dessa kan hantera variationer i antalet asylsökande barn. Barnombudsmannen anser dock 
att det måste finnas ett skyddsnät i form av boende inom Migrationsverket för de barn som av 
någon anledning inte kan tas emot av kommunerna.179  

Även ECPAT välkomnar ett tydligt ansvarsförhållande mellan Migrationsverket och 
Socialstyrelsen gällande mottagningsprocessen för ensamkommande barn, men ställer sig 
också ogillande till förslaget att Migrationsverket skall fortsätta att driva boenden för 
asylsökanden i de fall plats inte finns i avtalskommunerna. ECPAT anser att den befintliga 
strukturen och kompetensen hos Migrationsverket inte visat sig tillräcklig. 

Rädda Barnen anser att det inte skall finnas några s.k. avtalskommuner. Eftersom mottagandet 
skall bygga på frivillighet från kommunernas sida, finns det inte någon möjlighet att veta hur 
många kommuner som faktiskt kommer att anordna boende, vilket innebär att det inte är 
möjligt att konstatera att det i huvudsak kommer att bli kommuner som anordnar boende för 
de ensamkommande barnen. De påpekar att Migrationsverket redan idag får uppdra åt andra 
att driva förläggningar, enligt 2 § lagen (1994.137) om mottagande av asylsökande m.fl., 
vilket innebär att det redan i dag finns utrymme för Migrationsverket att anlita 
avtalskommuner. Förslaget garanterar därför ingen bättring i förhållande till rådande situation. 
Rädda Barnen kritiserar formuleringen att kommunen har rätt att ordna boende för 
ensamkommande barn. De menar att det inte endast skall vara en rättighet för kommunen att 
anordna boende för dessa barn utan att kommunen skall vara skyldig att göra det.180 

Även Svenska Röda Korset motsätter sig förslaget gällande avtalskommuner. De anser att 
kommunerna alltid skall ha hela ansvaret för mottagande av ensamkommande asylsökande 
barn. Det blir då tydligt vem som har ansvaret och migrationsverkets dubbla roller försvinner. 
Röda korset anser inte att ansvaret för de ensamkommande barnen bör begränsas till vissa 
avtalskommuner. Det finns andra situationer där en kommun kan bli tvungen att agera för ett 
ensamkommande barn som befinner sig inom dess område, till exempel i de fall föräldrarna 
”gått under jorden”  och barnen måste omhändertas av kommunen, för barn utan legal status 
eller för barn offer för trafficking. De anser att även dessa barn skall få samma stöd, och 
menar att utredningens förslag leder till diskriminering och därför inte bör införas.181  

                                                
178 Migrationsverkets yttrande 2005-03-22. 
179 Barnombudsmannens yttrande 2005-03-29. 
180 Rädda Barnens remiss 2005-03-24 över departementspromemorian Mottagandet av barn från annat land som 
kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn). 
181 Se Röda Korsets yttrande 2005-04-07 över utredningen Mottagande av barn från annat land som kommer till 
Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn). 
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4.3.2. Prop. 2005/06:46 

I november i år presenterade regeringen sin proposition182 angående mottagandet av 
ensamkommande barn. Mottagande av ensamkommande barn föreslås omfatta barn under 18 
år som är åtskilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses 
ha trätt i föräldrarnas ställe. Särskilda bestämmelser om mottagande av ensamkommande barn 
föreslås införas i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Regeringen föreslår att följande 
definition av ensamkommande barn förs in i LMA : ”en utländsk medborgare eller en statslös 
person under 18 år som anländer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen 
person som får anses ha trätt i förälders ställe eller som efter ankomsten lämnats utan sådan 
ställföreträdare”183. 

Förslaget innebär att det reella mottagandet av ensamkommande barn som antingen söker asyl 
eller som har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd (asylsökande 
ensamkommande barn) förs över till kommuner som träffat överenskommelser om detta med 
Migrationsverket. Verket skall anvisa en kommun som i sin tur skall anordna boende för 
barnet. Den anvisade kommunen blir vistelsekommun och skall ansvara för utredning och 
åtgärder enligt socialtjänstlagen beträffande barnet. Det föreslås också att kommunerna ges 
behörighet att anordna boenden för asylsökande ensamkommande barn. Kommuner som 
träffar överenskommelser med Migrationsverket skall vara berättigade till en fast ersättning. 
Ersättningen kommer att regleras i förordning. Denna fråga är emellertid ännu inte löst.184 

Inga asylsökande barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar skall således i 
fortsättningen vistas i boenden som drivs av Migrationsverket. Istället skall dessa boenden 
drivas i kommunal regi. Migrationsverket skall dock behålla det övergripande ansvaret för 
mottagandet, och samtliga ensamkommande asylsökande eller skyddsbehövande barn skall 
registreras vid en förläggning.185 

Regeringen anser att det skall vara kommuner, främst sådana som träffat överenskommelse 
med Migrationsverket, som ansvarar för mottagandet av de ensamkommande barnen. Det kan 
emellertid finnas särskilda skäl att anvisa ett ensamkommande barn till en kommun som inte 
träffat avtal med Migrationsverket. Ett exempel kan vara att barnet har en anhörig i en annan 
kommun som barnet kan bo hos. Kommunen blir barnets vistelsekommun och kommunen 
ansvarar för barnet enligt socialtjänstlagen.186 

Regeringen anför att reglerna i socialtjänstlagen liksom i Socialstyrelsens föreskrifter och råd 
kommer att äga tillämpning på kommunernas boenden för ensamkommande barn. På detta 
sätt skall de ensamkommande barn som i framtiden tas emot av kommunerna tillförsäkras 
samma standard vad gäller vård och omsorg som övriga barn i Sverige. Även frågan om 
extern tillsyn kommer att lösas. Kommunernas boenden för ensamkommande barn kommer 
att, oavsett om de anordnas direkt i kommunal regi eller av privata underentreprenörer, 
underkastas länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen.187 

Rädda Barnen anför över regeringens proposition att det välkomnar att det av lagförslaget 
framgår att kommunen skall ordna boende. De anser att det är bra att det klargörs att 
                                                
182 Prop. 2005/06:46. Propositionen behandlas f.n. i Socialförsäkringsutskottet, och betänkandet (SfU12) skall 
presenteras den 8 mars 2006. 
183 A. prop, s. 61. 
184 A prop., s. 1. 
185 A. prop., s. 58. 
186 A. prop, s. 57. 
187 A. prop., s. 42. 
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Migrationsverket inte längre skall driva boenden för ensamkommande barn. De anser att det 
är positivt att Migrationsverkets dubbla roller som vårdare och beslutsfattare kommer att 
försvinna.188 

Även Barnombudsmannen välkomnar den del av lagförslaget som innebär att kommunernas 
ansvar för de ensamkommande barnen blir tydligare. Men Barnombudsmannen anser att det 
saknas tydliga bestämmelser om vad som händer om Migrationsverket inte kommer överens 
med tillräckligt många kommuner för att möta barnens behov. BO anför att kommunerna då 
troligtvis kommer att behöva rekrytera fler familjehem, för att lagförändringen skall få avsedd 
effekt.189 

Redan år 2003 uttryckte Kommunförbundet, som varit kommunernas främsta företrädare i 
frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, att det tillsammans med övriga 
experter och sakkunniga har varit överens om att det för barnens bästa är viktigt att dela upp 
Migrationsverkets nuvarande dubbla roller. Förbundet uttalade då att socialnämnden i en 
kommun är den enda aktör som på ett naturligt sätt kan ta över Migrationsverkets ansvar för 
vård och omsorg av de ensamkommande barnen.190 

Så länge frågan om ekonomisk ersättning inte är löst, kan förbundet idag inte uttala sig om de 
är nöjda med regeringens nya lagförslag. Förbundet är emellertid positivt inställd till att 
Migrationsverket skall teckna avtal med vissa kommuner för mottagande av ensamkommande 
barn. Det är en fråga som verket arbetat för under flera år. Förbundet anser emellertid att 
kommunerna bör få full kostnadstäckning för mottagandet. När regeringen utarbetat ett 
förslag skall det presenteras för kommunerna, som får uttala sig i frågan. 

Vid tecknandet av avtal, får kommunen i fråga göra en bedömning om den anser att den 
erhåller full kostnadstäckning. Två schablonbelopp har diskuterats, ett för barn under 16 år 
som skall mottas på gruppboenden och ett för ungdomar över 16 år som skall mottas på 
ungdomsboenden. Kommunförbundet ser ingen risk i att det inte skulle vara tillräckligt 
många kommuner som anser sig ha råd att ta emot ensamkommande barn. Om detta skulle 
ske, så får en diskussion om höjning av schablonbeloppen genomföras. Det är förstås inte 
meningen att kommunerna skall gå med vinst, men viktigt att de erhåller full 
kostnadstäckning. 

Kommunförbundet anser att de ensamkommande barnens trygghet och säkerhet skulle 
förbättras om lagförslaget genomfördes, då kommunerna har bättre förutsättningar att ta hand 
om dessa barn. Kommunerna har dessutom lång erfarenhet av familjehemsplacering av barn, 
till skillnad mot Migrationsverket. Att det bara är ett begränsat antal kommuner som tecknar 
avtal med Migrationsverket kommer att medföra att dessa kommuner kommer att upparbeta 
en kompetens inom området för mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn, 
anser förbundet. 

Vidare anser de att det är mycket positivt att Migrationsverkets dubbla roller försvinner. Att 
det fortfarande är Migrationsverket som skall ha huvudansvaret för de ensamkommande 

                                                
188 Rädda Barnens synpunkter på proposition om mottagandet av flyktingbarn. 
189 Barnombudsmannen, uttalande 2005-09-14, Bättre mottagande av ensamkommande barn. 
190 Svenska Kommunförbundets pressmeddelande 2003-04-30, Konkret handling - inte ytterligare utredning 
behövs för ensamkommande flyktingbarn. 
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barnen, anser förbundet vara helt och hållet i sin ordning. Staten måste vara ansvarig för hela 
flyktingpolitiken och dess genomförande, annars havererar hela systemet, anser de.191 

4.4. Diskussion kring konsekvenser av rådande ansvarsfördelning 
och reformförslag 

Gällande de ensamkommande asylsökande barnen i Sverige råder idag en ansvarsfördelning 
mellan Migrationsverket och kommunerna. Dessa aktörers ansvar för ensamkommande barn 
är reglerat i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. respektive socialtjänstlagen. Enligt 1 § 
1 st. 1 och 2 p. LMA har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av asylsökande och 
utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd och som inte 
är folkbokförda här i landet, vilket även inkluderar ensamkommande barn. Samma 
bestämmelse stadgar att Migrationsverket för detta ändamål skall driva förläggningar. 
Gällande de ensamkommande asylsökande barnen innebär detta att Migrationsverket ansvarar 
för de ensamkommande barn som omfattas av LMA, dvs. de vars god man har lämnat in en 
asylansökan till verket, och skall driva förläggningar för dessa. 

Socialtjänsten i kommunerna å sin sida har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver, oavsett om de har uppehållstillstånd 
eller inte enligt 2 kap. 2 § SoL. I 5 kap. 1 § första strecksatsen föreskrivs att socialnämnden 
särskilt skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. 
Socialtjänsten i kommunerna har således ett ansvar för att alla barn och ungdomar får den 
omvårdnad de behöver när inte föräldrarna finns till hands för att ge barn och ungdomar vård 
och skydd. 

Ansvarsfördelningen i sig är inte närmare reglerad i lag. Utredningar visar att denna brist på 
författningsreglering gällande ansvaret för dessa barn har medfört att det uppstått oklarheter 
vad gäller ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och kommunerna192. Konflikter har 
uppstått mellan rätt och praxis och det har framkommit att varken kommuner eller 
Migrationsverket har följt gällande lagstiftning. Migrationsverket har behandlat 
ensamkommande barn som asylsökande, trots att någon ansökan om asyl inte har lämnats in, 
och placerat barn på verkets förläggningar för asylsökande ensamkommande barn, utan att 
någon bedömning av barnets behov eller beslut om barnets placering företagits av 
socialtjänsten. Kommunerna å sin sida har inte alltid känt till eller inte tagit sitt ansvar att 
utreda de barn som bor vid Migrationsverkets anläggningar. 

Barn har således placerats på Migrationsverkets barn- och ungdomsförläggningar utan att 
detta grundats på något formellt beslut. Migrationsverket har saknat mandat att hindra 
släktingar eller andra att hämta barnen från anläggningarna. Detta har resulterat i att personer 
som givit sig ut för att vara släktingar till barnen har kunna föra bort dessa, utan att någon 
aktör har kunnat eller känt till att de haft skyldighet att ingripa. Jag anser det vara mycket 
beklagligt att uppmärksammade brister i svensk rätt, som medför sådana fruktansvärda 
konsekvenser som att barn förs bort utan att någon aktör ingriper har kunnat bestå utan att 
något gjorts åt saken. Denna omständighet rimmar mycket illa med stadgandet i art. 3 p.3 i 
barnkonventionen, att staten är skyldig att säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar 
som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller fastställda normer, särskilt vad gäller 
säkerhet. 

                                                
191 Telefonsamtal med Gigi Isacsson, Svenska Kommunförbundet, 2005-12-12. 
192 Jfr t.ex. Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.fl. och Riksdagens revisorer. 
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Det må hända att lagtext inte kan vara heltäckande, men i sådant fall borde det åtminstone 
finnas en entydig praxis. Gällande ansvarsfördelningen angående de ensamkommande barnen 
har ingen entydig praxis uppstått, utan aktörerna har varit oense om tolkningen av lagarna. 
Detta har lett till att de ensamkommande barnen i Sverige inte får det rättsliga skydd som de 
skall vara garanterade enligt Sveriges internationella samt EG-rättsliga åtaganden. 

Det finns flera anledningar till att barn försvinner från Migrationsverkets anläggningar. En del 
barn som försvinner rekryteras till prostitution eller till kriminella gäng. Polisen misstänker att 
barn hämtas från andra länder enbart för att användas till prostitution i Sverige193. Dessa 
farhågor besannades nyligen, då ett nätverk upptäckts som misstänks ligga bakom 
försvinnanden av minst hundra asylsökande kinesiska barn det senaste året194. Det finns stor 
risk att de barn som försvinner från förläggningarna tar skada utan tillsyn av någon vuxen. Då 
det dessutom finns anledning att misstänka att dessa barn till och med utnyttjas i 
barnsexhandel, är detta mycket allvarligt och innebär att de ensamkommande barnen inte har 
fått den omvårdnad som de har rätt till enligt internationell och nationell rätt och deras 
säkerhet har äventyrats. 

Utöver det ansvar som Migrationsverket har för de ensamkommande barnen enligt LMA, 
ansvarar verket för de ensamkommande barnens asylutredning, att pröva dessa barn och 
ungdomars rätt att stanna i Sverige enligt utlänningslagen. 

Det förhållande som uppstått i mottagningsprocessen av ensamkommande barn, som innebär 
att Migrationsverket innehar dubbla roller gentemot de ensamkommande asylsökande barnen, 
är mycket olyckligt. Att personalen vid Migrationsverkets anläggningar för asylsökande barn 
och ungdomar skall bygga upp en trygg och förtroendefull relation till dessa barn samtidigt 
som verket skall utreda barnets skäl för att få stanna i Sverige, en utredning som grundas bl.a. 
på vad barnet anför och anförtror personalen på anläggningarna, kan inte anses vara förenligt 
med principen om barnets bästa. Jag anser därför att det är positivt att regeringens förslag 
innebär att verkets dubbla roller försvinner. 

Jag har vid ett flertal tillfällen under arbetet med denna studie reagerat över att det finns en 
generell antydan att de ensamkommande asylsökande barnen i första hand uppfattas som 
asylsökande och endast i andra hand som barn195. Migrationsverkets dubbla roller är ett sådant 
exempel, samt det förhållande att det tagit så pass lång tid att åtgärda de problem som varit 
kända sedan flera år tillbaks. Man har undervärderat det faktum att dessa barns barndom går 
förlorad och att de lever under extremt onormala förhållanden bara genom att vara skilda från 
sina föräldrar, trots att man i Sveriges tredje rapport till FN:s barnrättskommitté gett uttryck 
för att de ensamkommande barnen skulle vara en prioriterad grupp för regeringen. 

Gällande lagen om god man för ensamkommande barn anser jag att det borde anges i 
stadgandet i 3 § att Migrationsverket och socialnämnden skall ansöka om god man. Det borde 
vara en skyldighet, liksom det är enligt Barnrättskommitténs rekommendationer. 

Kommunerna upplever att de inte får tillräcklig ersättning för de insatser för ensamkommande 
barn som de är skyldiga att utföra enligt lag. Det är inte konstigt att tolkningstvister uppstår 
vid tillämpningen av ett ersättningssystem som innehåller oklarheter och brister. Det är 
olyckligt att det i sin tur lett till svårigheter i myndigheternas samverkan gällande de 

                                                
193 Dessa farhågor bekräftas av Migrationsverket som misstänker att hallickar uppmanar underåriga prostituerade 
att söka asyl för att undvika problem med de svenska myndigheterna. Se SOU 2003:51, s. 115. 
194 Se vidare Pelling, Kinapar häktat för smuggling av barn, Dagens Nyheter, 28-11-2005, s. 6. 
195 Se vidare Floor, “European States and the Asylum-seeking Child – An Overview” , i Andersson, s. 49. 
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ensamkommande barnen. Jag kan emellertid förstå kommunernas motvilja att känna sitt 
ansvar, då de har varit osäkra på huruvida de kommer att erhålla skälig ersättning. Det återstår 
nu att se hur ersättningsfrågan skall lösas för att bägge aktörer skall vara nöjda. 

Enligt regeringens proposition skall bestämmelserna om mottagandet av ensamkommande 
barn omfatta en utländsk medborgare eller en statslös person under 18 år som anländer til l 
Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders 
ställe eller som efter ankomsten lämnats utan sådan ställföreträdare. I internationell rätt skiljs 
mellan ensamkommande barn och separerade barn. Båda dessa kategorier omfattas emellertid 
av samma skydd enligt barnkonventionen. Ensamkommande barn är enligt 
Barnrättskommittén barn som är skilda från sina föräldrar och övriga anförvanter eller från 
någon annan vuxen som enligt lag eller sedvana skall ta hand om barnet. Separerade barn är 
de barn som är skilda från sina föräldrar och andra möjliga vårdnadshavare men inte 
nödvändigtvis från andra anförvanter. 

Även EU-rådets definition av ensamkommande barn framhåller att ensamkommande barn är 
barn som anländer utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar 
för dem. Denna definition, anser jag, ger faktiskt skydd till fler barn som anländer utan sina 
vårdnadshavare. För även om vissa ensamma barn verkar ha stöd av en annan vuxen när de 
anländer till landet är det inte nödvändigt så att den medföljande vuxne har möjlighet, eller är 
lämplig, att ta ansvar för barnens omvårdnad. 

Jag anser att regeringens proposition om mottagande av ensamkommande barn i mångt och 
mycket är bra. Regeringen har tagit till sig av den kritik som framförts och visat sig villig att 
lösa den problematik som uppstått på grund av brister i och olika tolkningssätt av rådande rätt. 
Migrationsverkets boenden för ensamkommande barn har inte omfattats av reglerna i 
socialtjänstlagen eller Socialstyrelsens föreskrifter och råd, vilket medför att de 
ensamkommande barn som vistas i dessa boenden inte tillförsäkras samma standard vad gäller 
vård och omsorg som övriga barn i Sverige som berövats sin familjemiljö, något som strider 
mot art. 22 p. 2 samt principen om likabehandling i barnkonventionen. Att reglerna i 
socialtjänstlagen liksom i Socialstyrelsens föreskrifter och råd kommer att äga tillämpning på 
kommunernas boenden för ensamkommande barn medför att de ensamkommande barn som i 
framtiden tas emot av kommunerna tillförsäkras samma standard vad gäller vård och omsorg 
som övriga barn i Sverige. 

Även brister i tillsynen av Migrationsverkets boenden för asylsökande ensamkommande barn 
står i strid med Barnrättskommitténs rekommendation angående kvalificerad tillsyn av barnets 
situation samt med art. 22 p. 2. och likabehandlingsprincipen. Att kommunens boenden för 
asylsökande ensamkommande barn kommer att underkastas länsstyrelsens tillsyn enligt 13 
kap. 2 § socialtjänstlagen innebär att dessa boenden kommer att ha samma tillsyn som hem 
för vård eller boende. Vad gäller rådande problem med Migrationsverkets dubbla roller, får 
det anses vara löst i och med att inga ensamkommande barn längre skall vistas på boenden 
som drivs av verket. Därmed har principen om barnets bästa bättre beaktats i svensk rätt 
gällande mottagande av ensamkommande barn. 

Jag avslutar denna diskussion med en reflektion över barnkonventionens inflytande i svensk 
rätt. Även om Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, så har den inte 
inkorporerats i svensk lag. Det är således endast dess anda och intentioner som Sverige åtagit 
sig att efterleva. Sverige kan aldrig bli fälld i en domstol för att ha brutit mot 
barnkonventionen, då det inte finns någon domstol eller domstolsliknande organ som kan 
utdöma sanktioner mot en stat som inte efterlever en konventions anda och intentioner. 
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Jag anser det vara beklagligt och märkligt att Sverige inte fullt ut erkänt barnkonventionens 
artiklar, och inkorporerat konventionen i svensk lag. Många åtgärder har företagits för att 
efterleva dess anda och intentioner196, men så länge konventionen inte är inkorporerad, utan 
står utanför svensk rätt, kan den aldrig fungera som garant för barnets rättigheter i Sverige. 
Det skulle innebära en väsentlig skillnad för den enskilde om barnkonventionen 
inkorporerades i svensk lag. Handlingar som inte är förenliga med barnkonventionen förs inte 
upp i någon internationell domstol. Kritik och påtryckningar är egentligen de enda sanktioner 
som finns att tillgå när ett land inte lever upp till det som står i barnkonventionen. Men det 
faktum att barnkonventionens bestämmelser skulle utgöra svensk lag och nationell domstol 
vara tvungen att döma efter dessa skulle utgöra en väsentlig skillnad för det enskilda barnets 
rättssäkerhet. Nationella domstolar skulle vara bundna enligt lag att grunda sina beslut och 
resonemang på barnkonventionens bestämmelser och Barnrättskommitténs kommentarer om 
hur dessa skall tolkas och tillämpas. 

En aktuell dom i HD, gällande pastor Åke Green, som anklagats för att under en predikan 
gjort uttalanden om homosexuella som faller under ansvarsbestämmelsen i brottsbalken om 
hets mot folkgrupp, skall här uppmärksammas197. HD valde i detta fall att i strid mot nationell 
rätt, döma i enlighet med den i svensk lag inkorporerade198 Europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen). HD anförde att den nationella ansvarsbestämmelsen i brottsbalken om 
hets mot folkgrupp i förevarande fall borde ges en mer restriktiv tolkning än vad dess 
förarbeten uttrycker för att en tillämpning i överensstämmelse med Sveriges åtaganden enligt 
Europakonventionen skulle kunna uppnås. En sådan konventionsenlig tillämpning gav inte 
utrymme för en fällande dom mot ÅG under de i målet aktuella omständigheterna, varför HD 
valde at fria ÅG mot anklagelserna om hets mot folkgrupp. Europakonventionen ansågs 
således väga tyngre än nationell lag om hets mot folkgrupp. Ett argument för HD:s dom är att 
den förekom Europadomstolen. Om ÅG hade dömts till ansvar för hets mot folkgrupp i 
enlighet med nationell rätt, hade han med största sannolikhet överklagat till Europadomstolen, 
som med sannolikt hade ansett att svenska HD dömt i strid med Europadomstolens praxis och 
tillämpning av konventionen199, och ÅG hade likväl så småningom friats. 

Sverige har vid ett flertal tillfällen fällts av The Committee Against Torture (CAT), och har i 
den nya utlänningslagen infört en bestämmelse gällande beviljande av uppehållstillstånd på 
grund av internationella åtaganden200. Det talar för den svenska regeringens faktiska intresse 
av att efterleva sina konventionsåtaganden. Regeringen har uttryckt att när den nationella 
lagen står i yttrycklig konflikt med en bestämmelse i FN:s konvention om barnets rättigheter 
skall lagen ändras. Även om många brister har uppmärksammats i svensk rätt gällande barns 
rättigheter, har många reformer genomförts för att bättre efterleva konventionsåtagandena. 
Om barnkonventionen inkorporerades i svensk lag, skulle Sveriges åtaganden enligt 
konventionen bli mer konkreta och konventionsåtagandena lättare att efterleva. 

Även om det inte finns något organ inför vilket Sverige kan ställas till svars för att ha brutit 
mot FN:s barnkonventions anda och intentioner, skall den svenska staten rätta sig efter den 
kritik och de rekommendationer (concluding observations) som FN:s barnrättskommitté riktar 
till Sverige om hur den svenska staten uppfyller de krav som barnkonventionen ställer. Även 
kommitténs allmänna rekommendationer och UNHCR:s utfärdade riktlinjer gällande 
                                                
196 T.ex. inrättandet av Barnombudsmannen samt principen om barnets bästa i svenska författningar. 
197 Mål nr B 1050-05. 
198 Se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna samt RF 2 kap. 2 §. 
199 Se HD:s resonemang i mål nr B 1050-05. 
200 5 kap. 4 § UtL. 
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mottagande av ensamkommande barn, som kan ses som ett förtydligande av 
barnkonventionens principiella bestämmelser, utgör starka, principiella styrinstrument, även 
om också dessa är tämligen uddlösa. 
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5 Förändringsförslag 

Då det är socialtjänsten i kommunerna som har det yttersta ansvaret för att de 
ensamkommande barnen får det stöd och den hjälp som de behöver samt skall verka för att de 
växer upp under trygga och goda förhållanden, är det framför allt i kommunerna som de 
viktigaste besluten som rör barn och ungdomar fattas. Möjligheten att uppfylla 
barnkonventionens intentioner är därför i hög grad beroende av kommuners vilja och förmåga 
att leva upp till dessa. Därmed vill jag inte påstå att det är kommunerna som bär ansvaret för 
att konventionsåtagandena uppfylls. Även många statliga beslut rör barns och ungas situation 
och levnadsvillkor. Därutöver är det viktigt att även statliga beslut har ett barnperspektiv, och 
tar hänsyn till barnets bästa. Men detta är inte tillräckligt. Lagstiftningen måste vara utformad 
på ett sådant sätt att oklarheter inte kan uppstå samt att entydig praxis utformas som kan täcka 
upp i de fall författningstext inte är tillräcklig. 

Det är obestritt att socialtjänsten i kommunerna, med sina erfarenheter av vård och omsorg, 
har de bästa förutsättningarna och erfarenheterna för att ge vård och hjälp till utsatta barn. Det 
ter sig således självklart att det är kommunerna som skall ha ansvaret för mottagande av 
ensamkommande barn. Jag håller med de flesta remissinstanser som framhållit vikten av att 
samtliga kommuner alltid skall ha hela ansvaret för mottagande av ensamkommande 
asylsökande barn. Ansvarsfördelningen blir då tydligare. Dessutom skulle det innebära att 
samtliga barn, oavsett vilken kommun de är bosatta i eller vilken situation de befinner sig i 
skulle behandlas lika, i överensstämmelse med likabehandlingsprincipen i barnkonventionens 
2 artikel. Enligt det nya lagförslaget kommer det att finnas särskilda skäl då en icke 
avtalsslutande kommun i alla fall får ta emot ensamkommande barn. Även detta anser jag 
talar för att samtliga kommuner från början borde ges befogenheter att ta emot 
ensamkommande barn. 

Eftersom ensamkommande barn berör både socialpolitiska och migrationspolitiska frågor 
anser jag att det är viktigt att Migrationsverket har det övergripande ansvaret för de 
ensamkommande asylsökande barnen, liksom det har för övriga asylsökande. Ett sådant 
lagstadgande får dock inte ge upphov till oklarheter och oenighet om hur de olika aktörerna 
skall förfara under mottagandet och inhysandet av ensamkommande asylsökande barn. Jag 
anser att det för tydlighetens skull uttryckligen borde formuleras i LMA att Migrationsverket 
inte har något ansvar vad gäller de ensamkommande barnens omhändertagande i form av 
boende, trygghet och särskilt stöd i vardagen. 

Regeringens förslag att avtalskommuner skall ta över ansvaret för de ensamkommande 
barnens boende efter anvisning av Migrationsverket, innebär att dessa barn kommer att först 
tas emot av Migrationsverket för att sedan överflyttas till kommunernas boenden för dessa 
barn. Ett sätt att undvika att de ensamkommande barnen flyttas runt så mycket, och i enlighet 
med UNHCR:s riktlinjer samt EG-regleringar gällande ensamkommande barn, är att 
socialtjänsten har det entydiga ansvaret för de ensamkommande barnen redan vid ankomsten. 
På detta sätt jämställs de ensamkommande barnen med andra barn som placeras i ett boende 
utanför det egna hemmet. En idé är att göra som i Nederländerna, där ensamkommande barn 
under 12 år direkt efter ankomsten placeras i en fosterfamilj, i de flesta fall med samma 
nationalitet som barnet201. Placeringen får självklart inte företas innan socialtjänsten bedömt 
barnets behov och förhållandena i hemmet enligt bestämmelserna i SoL. För en del barn är 
boende på förläggning helt enkelt inte den bästa boendeformen. Jag ser många fördelar med 
att placera ett ensamkommande barn i en familj i stället för på förläggning. Barnet får en så 

                                                
201 Willigen, “Why is All Happening to Us?” , i Andersson, s. 114. 
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normal, familjelik vistelse som möjligt då det vistas i en familjemiljö. Det skulle få en chans 
att integreras i den svenska vardagen redan innan uppehållstillstånd meddelats, ett förfarande 
som f.n. tar ett drygt år. Jag anser därför att det finns anledning att åtminstone stadga i lag att 
socialtjänsten på ett mycket tidigt stadium borde ta ställning till om barnet bör ges en 
familjehemsplacering. Svårigheten att avgöra vad som är barnets bästa bör dock reflekteras 
över. I fall där kontakt med barnets föräldrar kunnat tagits och ett återvändande är möjligt, är 
det kanske inte lämpligt att barnet knyter alltför nära kontakter med människor som det skall 
lämna inom kort. Jag anser ändå att det borde vara bättre för barnet att placeras i ett 
familjehem, då det med största sannolikhet är i stort behov av vuxna som kan se efter dess 
behov av närhet och trygghet i en naturlig hemmiljö. 

Möjlighet att ta in andra aktörer 

Förutom staten och kommunerna finns det även andra aktörer som kan vara väl lämpade att 
ansvara för de ensamkommande flyktingbarnen. Regeringen uttalade vid tillkomsten av lagen 
om mottagande av asylsökande m.fl. att förutsatt att verksamheten uppfyller vissa 
grundläggande krav, bör det inte finnas några hinder att ideella organisationer driver 
förläggningar med särskild inriktning eller för särskilda grupper. Vid den tiden hade 
Invandrarverket redan träffat avtal med ideella organisationer om förläggningsverksamhet för 
ensamkommande asylsökande barn.202 

Efterforskning av anhöriga och återförening av familjer samt stöd till särskilt behövande 
grupper är verksamhetsområden som utgör kärnan för Röda Korsets verksamhet, och 
organisationen har lång erfarenhet av sådant arbete. Av denna anledning anser jag att Röda 
Korset är en organisation som borde vara särskilt lämpad att ansvara för förläggningar för 
ensamkommande barn. Så är redan fallet i Danmark. Där är det huvudsakligen det danska 
Röda Korset som har ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn. Barn som kommer 
ensamma till Danmark placeras vid ett av de barncenter som drivs av Röda Korset medan 
Udlændingestyrelsen behandlar asylansökan. Det finns även möjlighet för ensamkommande 
barn som kommer till Danmark att bosätta sig hos släktingar, under förutsättning att sådant 
boende godkänns av kommunen där släktingen bor. Mottagandet sker i ett system som är 
separerat från det danska samhället, och de danska kommunerna har inget ansvar för 
ensamkommande barn förrän dessa beviljats uppehållstillstånd.203 

Möjligheten att låta andra aktörer ansvara för mottagande av ensamkommande barn har redan 
undersökts i Sverige. År 1991 presenterades rapporten204 Mångfald och samverkan i 
flyktingmottagandet – frivilliga organisationers roll av en arbetsgrupp inom 
arbetsmarknadsdepartementet med representanter för Kommunförbundet och Invandrarverket 
samt olika frivilligorganisationer. I rapporten framhålls att Röda Korset enligt ett ramavtal 
med Invandrarverket drivit fyra förläggningar för asylsökande, och man anser att det är en 
verksamhet som skulle kunna byggas ut205. Rapporten tar främst sikte på insatser som bl.a. 
efterforskning av anhöriga och återförening av familjer samt stöd till särskilt behövande 
grupper. Det poängteras emellertid att det i flyktingmottagandet finns inslag av ren 
myndighetsutövning när det gäller att bestämma den enskildes förmåner, rättigheter och 
skyldigheter och att dessa uppgifter därför inte utan vidare kan överlämnas till en 

                                                
202 Prop. 1993/94:94, s. 31. 
203 Ds 2004:54, s. 73 och Danska Röda Korsets hemsida om ensamkommande barn. 
204 Ds 1991:5. 
205 Ds 1991:5, s 22 och 65-66. 
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organisation206. Övervägandena och förslagen i rapporten ligger på ett principiellt plan och de 
har inte lett till några konkreta åtgärder.207 

Jag är övertygad om att lokala frivilligorganisationers engagemang i mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn kan innebära en positiv effekt. Inte bara skulle 
Migrationsverkets dubbla roller försvinna, Röda Korsets långa och goda erfarenhet av 
efterforskning och familjeåterförening skulle dessutom komma väl till pass. Jag tror att det 
skulle underlätta för barnet att komma in i det svenska samhället, då frivilligorganisationer 
har ett utbrett kontaktnät bland allmänheten, ofta personer som själva kommit som flyktingar 
till Sverige eller andra människor som är måna om att underlätta integrationen i det svenska 
samhället, som kan fungera som goda faddrar och kontaktpersoner208. 

Röda Korset har ett särskilt mandat att hjälpa till med insatser när statens egna insatser inte 
räcker till. En sådan insats kan mycket väl vara flyktingmottagande. Svenska Röda Korset har 
haft anledning att genom åren undersöka hur organisationen på ett bra sätt kan stödja 
ensamkommande flyktingbarn ytterligare. Röda Korset är generellt positivt till att ta ett ökat 
ansvar gällande mottagande av flyktingar. Organisationens erfarenheter och kompetens 
gällande efterforskning och familjeåterförening är aspekter som särskilt framhållits gällande 
ökat ansvar för ensamkommande barn. Enligt Röda Korsets policy är det viktigt att den 
särskilda insatsen tillför ett mervärde som inte staten kan medföra, och att det sker på Röda 
korsets premisser. Just frågan om organisationen skall ta över ansvaret för de 
ensamkommande barnen och driva förläggningar för dessa har setts över, men inte utretts 
ordentligt. 

Dick Clomén kan emellertid mycket väl tänka sig att det kommer att uppstå en liknande 
situation igen, som i början av 1990-talet, att Röda Korset och andra aktörer driver 
förläggningar. Då var det på uppdrag av staten. I och med det nya lagförslaget om att lyfta 
över ansvaret för boendet till kommunerna är frågan fortfarande öppen då kommunerna kan 
avtala med Röda Korset och andra frivilligorganisationer om att driva förläggningar för 
ensamkommande barn. 

Dick Clomén anser att detta skulle verka naturligt, som en del i strävandet att renodla 
Migrationsverkets roll gentemot de ensamkommande barnen. Jag håller med och kan 
konstatera att ytterligare aktörer är nödvändiga för att Migrationsverket skall kunna helt 
frångå det ansvar det hittills har varit skyldiga att utöva. Kommunerna må vara väl utrustade 
för och ha erfarenhet av ensamkommande barn och deras särskilda behov, men 
frivilligorganisationer, som Röda korset, utgör ett nödvändigt komplement och utfyllnad när 
kommunernas resurser inte räcker till. 

Till skillnad mot de dubbla roller som Migrationsverket idag har till de ensamkommande 
barnen, är Röda Korset i egenskap av organisation en oberoende neutral aktör som barnen kan 
förlita sig på. 209 

                                                
206 Ds 1991:5,s. 50. 
207 SOU 1992:133, s. 57-58. 
208 Se vidare Ds 1991:5, s. 59. 
209 Samtal med Dick Clomén, Svenska Röda Korset. 



46 

6 Slutsatser 

Vilket rättsligt ansvar, enligt internationell rätt, EG-rätt och svensk nationell rätt, har den 
svenska staten och kommunerna att ge de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige 
skydd? 

Den svenska staten har att rätta sig efter krav på olika nivåer. De mest centrala 
bestämmelserna gällande de ensamkommande barnens rättigheter återfinns på internationell 
nivå i FN:s konvention om barnets rättigheter. Sverige har åtagit sig att efterleva denna 
konvention. Men då denna inte är inkorporerad i svensk lag, är det dess anda och intentioner 
skall efterlevas, och den svenska staten kan inte bli fälld av någon domstol för att ha brutit 
mot någon artikel. Det finns dock en barnsättskommitté knuten till konventionen, som skall se 
till att barnkonventionen beaktas i konventionsstaterna. Denna kommitté har utgett allmänna 
rekommendationer gällande ensamkommande barn. Kommittén utfärdar kritik mot stater som 
den anser inte efterlever sina åtaganden enligt konventionen. Även UNHCR har gett ut 
riktlinjer gällande mottagande av ensamkommande barn. 

Gällande mottagande och tillhandahållande av skydd och trygghet för dessa barn skall 
Sverige, för att uppfylla sina åtaganden, respektera och tillförsäkra varje barn inom sin 
jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något slag, i enlighet 
med art. 2. 

I art. 3 återfinns principen om barnets bästa. Enligt första punkten skall "vid alla åtgärder som 
rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, […] barnets bästa komma i främsta 
rummet” . I andra punkten föreskrivs att konventionsstaterna åtar sig att ” tillförsäkra barnet 
sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, […], och skall för detta 
ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder” . Enligt tredje punkten 
skall konventionsstaterna ”säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar 
för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 
gäller säkerhet” . 

Särskilt barnkonventionens 22 artikel sätter det ensamkommande barnet i fokus. Enligt första 
punkten är Sverige skyldig att garantera flyktingbarnet lämpligt skydd och humanitärt bistånd 
oberoende av om det åtföljs av sina föräldrar eller annan person eller kommer ensamt. Sverige 
skall, på lämpligt sätt skydda och bistå ett sådant barn. Vidare stadgas i andra punkten att i 
sådana fall då föräldrar eller andra familjemedlemmar inte kan påträffas, skall barnet ges 
samma skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljö av 
något skäl. Ett barn som söker sin tillflykt inom en medlemsstats territorium, har med andra 
ord rätt till samma skydd som barn som är medborgare i landet. I de fall föräldrar eller 
familjemedlemmar inte kan spåras, skall barnet erbjudas det skydd som garanteras enligt art. 
20. I denna artikel garanteras barns rätt till särskilt skydd och omvårdnad i de fall de av olika 
anledningar inte kan stanna kvar i sin hemmiljö. Det är staten som har skyldighet att i enlighet 
med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ omvårdnad för ett sådant barn. 

Europeiska unionens råd har år 1997, i en resolution gällande underåriga medborgare i tredje 
land utan medföljande vuxen, utfärdat riktlinjer som medlemsstaterna har att rätta sig efter. I 
denna uttalas att ensamkommande barn befinner sig i en utsatt situation som kräver särskilt 
skydd och särskild omsorg. Resolutionens riktlinjer återkommer i de delar i EU-rådets 
direktiv om miniminormer för mottagande villkor av asylsökande i medlemsstaterna som rör 
underåriga utan medföljande vuxen. Detta direktiv antogs år 2003. Direktivet föreskriver att 
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medlemsstaterna så snabbt som möjligt skall vidta åtgärder för att se till att underåriga utan 
medföljande vuxen företräds på ett tillfredsställande sätt av en förmyndare som skall ansvara 
för dess vård och välfärd. Dessutom fastställer det olika boendeformer som kan vara aktuella 
för det ensamkommande barnet. Vidare stadgas att underåriga skall byta inkvartering så sällan 
som möjligt. Principen om barnets bästa märks inte av i vare sig resolutionen eller direktivet.  

Enligt nationell rätt är det Migrationsverket som har huvudansvaret för mottagandet av 
ensamkommande barn enligt 2 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl., och skall för 
detta syfte driva förläggningar. Även kommunerna har ett omfattande ansvar för dessa barn. 
De har, enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen, det yttersta ansvaret för att de ensamkommande 
barn som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver, oavsett om de har 
uppehållstillstånd eller inte. Detta ansvar skall dock inte innebära någon inskränkning i det 
ansvar som vilar på Migrationsverket. Vidare ankommer det, enligt 5 kap. 1 § första 
strecksatsen, på socialnämnden att verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och 
goda förhållanden. Enligt 11 kap. 1 § SoL åvilar det socialnämnden i den kommun där ett 
ensamkommande barn vistas att utreda detta barns behov. 

En ny lag med utökad befogenhet för den som är god man för ett ensamkommande barn gäller 
från den 1 juli 2005. Enligt den nya lagen skall den gode mannen kunna agera som både 
förmyndare och vårdnadshavare för barnet, som därigenom får ett stärkt rättsligt skydd. Den 
gode mannen kan t.ex. fatta beslut i alla frågor som rör barnet, vilket förväntas få särskild 
betydelse beträffande barnets boende, eftersom den gode mannen ges större möjlighet att 
hindra barnet från att avvika eller föras bort från en anvisad boendeform. 

Hur påverkas uppfyllandet av den svenska statens och kommunernas rättsliga ansvar för 
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige av den rådande ansvarsfördelningen mellan 
staten och kommunerna för dessa barn? 

En gränszon har uppstått i svensk rätt där det i vissa fall är oklart vem, staten eller 
kommunen, som ansvarar för mottagandet av de ensamkommande barnen. I utredningar 
gällande frågan om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun har uppmärksammats att det 
råder oklarheter i tolkningarna av hur långt Migrationsverkets ansvar för de ensamkommande 
barnen sträcker sig och var kommunernas ansvar tar vid, och att dessa båda aktörer är oeniga 
gällande den faktiska ansvarsfördelningen dem emellan. Denna ansvarsproblematik kommer 
sig av att det inte finns någon uttrycklig lagreglering gällande ansvarsfördelningen. Det är 
formuleringen i 2 § LMA att Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagande av 
utlänningar som har skapat denna osäkerhet hos såväl Migrationsverket som kommunerna. 

Detta har lett till att de ensamkommande barnen i Sverige inte får det rättsliga skydd som de 
skall vara garanterade enligt internationell, EG-, samt nationell rätt, då flera ensamkommande 
barn under åren har försvunnit från Migrationsverkets särskilda förläggningar för dessa barn 
utan att någon aktör ingripit. 

Då släktingar eller andra som utgett sig för att vara släktingar kommit för att hämta barnen 
från Migrationsverkets förläggningar för dessa barn har Migrationsverket saknat mandat att 
hindra dem. Kommunerna å sin sida har inte alltid känt till eller inte tagit sitt ansvar att utreda 
de barn som bor i Migrationsverkets anläggningar. 

Migrationsverkets boenden för ensamkommande barn har inte omfattats av reglerna i 
socialtjänstlagen eller Socialstyrelsens föreskrifter och råd, vilket medför att de 
ensamkommande barn som vistas i dessa boenden inte tillförsäkras samma standard vad gäller 
vård och omsorg som övriga barn i Sverige, något som strider mot art. 22 p. 2 samt principen 
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om likabehandling i barnkonventionen. Även bristande tillsyn av Verkets boenden för 
asylsökande ensamkommande barn står i strid med barnrättskommitténs rekommendation 
angående kvalificerad tillsyn av barnets situation samt med art. 22 p. 2. och 
likabehandlingsprincipen  

Migrationsverkets dubbla roller, som uppstår då verket skall vara både utredare av 
asylansökan och ansvariga för omhändertagandet av barnen, samt bristande ansvarsfördelning 
mellan myndigheter har uppmärksammats i utredningar som företagits i frågan. Dessa 
faktiska förhållanden kan inte anses stämma överens med principen om barnets bästa i 
barnkonventionens art. 3 p. 1 eller bestämmelsen i p. 2 att staterna skall vidta alla lämpliga 
lagstiftningsåtgärder för att tillförsäkra barnet sådant skydd och omvårdnad som behövs för 
dess välfärd. Inte heller p. 3 kan anses vara efterlevd i svensk rätt, då det konstaterats att både 
kommunerna och Migrationsverket frångått gällande regelverk i mottagandet av 
ensamkommande barn. 

Den nya lagen om god man för ensamkommande barn korresponderar väl med Sveriges 
åtaganden enligt internationell samt EG-rätt. FN:s barnrättskommitté förordar att en god man 
skall utses så snart barnet har identifierats. I EU-rådets direktiv samt i den svenska lagen om 
god man för ensamkommande barn föreskrivs att god man skall utses så snart det är möjligt. 
Denna formulering anser jag är alltför oprecis. Det finns risk för att tillförordnandet av god 
man drar ut på tiden, vilket gör att det ensamkommande barnet inte har någon som kan söka 
asyl för dess räkning och därmed inte omfattas av Migrationsverkets ansvar enligt LMA. 

Regeringen har tagit till sig av den kritik som framkommit i nationella utredningar samt 
uttalats av frivilligorganisationer. En proposition om förändrat ansvar för mottagandet har 
under hösten lagts fram av regeringen. I denna föreslås ansvaret för de ensamkommande 
asylsökande barnen helt och hållet läggas över på kommuner som slutit avtal med 
Migrationsverket. Migrationsverket skall fortfarande ha kvar det övergripande ansvaret för 
dessa, men inte längre tillhandahålla boende. 

Detta förslag innebär att svensk rätt stämmer bättre överens med den svenska statens 
åtaganden enligt internationell rätt. Inga barn skall enligt förslaget vistas i boenden som drivs 
av verket och det skall framgå i lag att det är avtalskommunen i fråga som har ansvar för det 
ensamkommande barnet. Detta medför att rådande oklarheter gällande ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun försvinner. Dessa boenden omfattas av socialtjänstlagens regler och 
kommer att underkastas länsstyrelsens tillsyn, vilket innebär att kommunernas boenden för 
ensamkommande barn står under samma skydd som kommunernas övriga boenden för barn 
som berövats sin familjemiljö. Dessutom försvinner verkets dubbla roller gentemot dessa 
barn. 

Vilka förändringar av svensk lagstiftning och praxis, angående ansvarsfördelningen mellan 
staten och kommunerna för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige, skulle kunna 
medföra ett förbättrat fullgörande av det svenska rättsliga ansvaret för dessa barn? 

Jag anser att det för tydlighetens skull uttryckligen borde formuleras i LMA att 
Migrationsverket inte har något ansvar vad gäller de ensamkommande barnens 
omhändertagande i form av boende, trygghet och särskilt stöd i vardagen. 

Vidare anser jag att samtliga kommuner borde ha hela ansvaret för mottagande av 
ensamkommande asylsökande barn, inte bara s.k. avtalskommuner. Ansvarsfördelningen 
skulle bli tydligare, och det skulle innebära att samtliga barn, oavsett vilken kommun de är 
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bosatta i eller vilken situation de befinner sig i skulle behandlas lika, i överensstämmelse med 
bestämmelser i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Ett sätt att undvika att de ensamkommande barnen flyttas runt så mycket, och i enlighet med 
UNHCR:s riktlinjer samt EG-regleringar gällande ensamkommande barn, är att socialtjänsten 
har det entydiga ansvaret för de ensamkommande barnen redan vid ankomsten. En idé är att 
direkt efter ankomsten placera de yngre ensamkommande barnen i en fosterfamilj. 

Jag menar att det finns anledning att vidare undersöka frivilligorganisationers roll i 
mottagandet av ensamkommande barn. Särskilt Röda Korset, med sina erfarenheter av 
efterforskning och familjeåterförening, anser jag ha goda förutsättningar för att ansvara för 
mottagande av dessa barn. 
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