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Förkortningar

 

Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Barnrättskommittén  Förenta nationernas kommitté för barnets rättigheter 

EU   Europeiska unionen

ESCR-kommittén  Förenta nationernas kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella 

   rättigheter 

EKMR   Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

   rättigheterna och de grundläggande friheterna

FEU   Fördraget om Europeiska unionen

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

FN  Förenta nationerna

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen

ICESCR   Förenta nationernas konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 

   rättigheter 

LMA  Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Sociala stadgan  Reviderade europeiska sociala stadgan

SoL  Socialtjänstlagen (2001:453)

SOU  Statens offentliga utredningar

SÖ  Sveriges internationella överenskommelser

RF  Regeringsformen (1974:152)

Rättighetsstadgan Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Prop.  Regeringens propositioner

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

UtlL  Utlänningslagen (2005:716)
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1 Inledning

Det här arbetet tar avstamp i mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller för alla enbart 

på den grunden att  vara en är människa.1  Begreppet mänskliga rättigheter kan förstås på olika 

sätt, som juridiska regler, moraliska värden, sociala normer eller en politisk rörelse. I det här 

arbetet förstås mänskliga rättigheter som juridiskt bindande internationella rättsregler som ska 

efterlevas.2 I teorin ska en människa ha tillgång till skyddet som mänskliga rättigheter ger vart 

hon än befinner sig. Ändå har en förflyttning från en stat till en annan stor betydelse för om 

människan kan åtnjuta mänskliga rättigheter eller inte. När människan förflyttar sig från en 

stats territorium till en annan stats territorium blir hon nämligen en migrant.3 

1.1 Bakgrund och ämne
Det här arbetet handlar allmänt om migranter som lever i Sverige utan tillstånd att  göra det 

och särskilt om dessa migranter som har barn. Vissa migranter har rest in i Sverige med 

godkända resedokument, t.ex ett turist- eller studentvisum, som sedan har gått ut. Andra har 

ansökt om asyl i Sverige men fått avslag. Vissa har kommit till Sverige utan nödvändiga 

resedokument och befinner sig i landet utan att senare ha ansökt om uppehållstillstånd.4 Dessa 

personer har som gemensam nämnare att de lever under ett hot om att utvisas från Sverige, de 

är utvisningsbara. Begrepp  för det tillstånd som de här personerna lever i varierar och 

diskuteras inom forskningen men främst används begreppen papperslös och irreguljär 

migrant.5 I det här arbetet används begreppet irreguljär migrant. Eftersom dessa migranter och 

deras barn lever i Sverige utan tillstånd från svenska staten möter de svårigheter att åtnjuta 

sina mänskliga rättigheter. 

Forskare inom folkrätt har på olika sätt förklarat varför irreguljära migranter inte kan åtnjuta 

vissa mänskliga rättigheter.6  Gregor Noll har förklarat det som att  de internationella 

5

1 Se artikel 2 i Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
2 Se Tomuschat, 2014, s. 3; Ramji-Nogales, 2014, s. 705.
3 Migrant är en person som korsar en internationell gräns utan att vara flykting, se FN:s flyktingorgan, [http://
www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee migrantright.html#_ga=2.83236886.14 
12372565.1513684037-1570895908.1504872219], 2017-12-18. 
4 Se McNevin, 2011, s. 19; Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,  The economic, cultural 
and social rights of migrants in an irregular situation, s. 4–5. 
5 Se t.ex. Cholewinski, 2005, s. 8–9; McNevin, 2011, s. 19–20; Sager, Holgersson & Öberg, 2016, s. 12–14.
6 Se t.ex. Cholewinski, 2005; Noll, 2010; Ramji-Nogales, 2014; Thorburn Stern, 2017.

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html#_ga=2.83236886.1412372565.1513684037-1570895908.1504872219
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html#_ga=2.83236886.1412372565.1513684037-1570895908.1504872219
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html#_ga=2.83236886.1412372565.1513684037-1570895908.1504872219
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html#_ga=2.83236886.1412372565.1513684037-1570895908.1504872219
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html#_ga=2.83236886.1412372565.1513684037-1570895908.1504872219
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html#_ga=2.83236886.1412372565.1513684037-1570895908.1504872219


överenskommelserna, traktat7, grundas på att  en stat  ska respektera och uppfylla mänskliga 

rättigheter för människor inom sin jurisdiktion. Att en irreguljär migrant befinner sig inom en 

stats jurisdiktion och ska omfattas av mänskliga rättigheter begränsas av statens 

migrationsbestämmelser som anger att personen kan sättas i förvar och är utvisningsbar.8 Jaya 

Ramji-Nogales har förklarat  det som att alla människor idag har mänskliga rättigheter på 

papper men att det är svårt för irreguljära migranter att åtnjuta innehållet  i rättigheterna 

eftersom de kan diskrimineras på grund av sin migrationsstatus.9

Ryszard Cholewinski har analyserat vilka hinder som irreguljära migranter möter avseende 

åtnjutande av grundläggande sociala rättigheter. Dessa rättigheter avser de mänskliga 

rättigheter som är kopplade till en människas värdighet och människans rätt att leva ett värdigt 

liv. Ett hinder som Cholewinski identifierat är att eftersom irreguljära migranter inte har rätt 

att  vara inom det territorium de vistas i nekas dessa personer mot den bakgrunden också 

annat, såsom sysselsättning, social trygghet och boende. Detta resonemang kan, enligt 

Cholewinski, brytas genom att erkänna irreguljära migranters mänskliga värdighet och 

därmed få praktiskt effekt för deras sociala rättigheter.10

Det här arbetet handlar om den sociala rättigheten som i det här arbetet benämns som rätten 

till en tillfredsställande levnadsstandard. Den rättigheten återfinns i internationella 

överenskommelser från Förenta nationerna (FN), Europarådet och Europeiska unionen (EU) 

som svenska staten är bunden av. Hur kan en person som inte har tillstånd att vistas i Sverige 

uppnå en tillfredsställande levnadsstandard för sig själv och sina barn? En del personer 

kanske vänder sig till den informella arbetsmarknaden och tar ett lågavlönat arbete utan skydd 

av arbetsrättsliga bestämmelser. En del tigger på gator och torg. En del vänder sig till 

frivilligorganisationer för att få hjälp  med mat, kläder och boende. Vissa kanske vänder sig till 

Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun de vistas i för att få hjälp. 

Migrationsverket kan bevilja bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m.fl. (LMA) och socialnämnden kan bevilja försörjningsstöd som är ett ekonomiskt bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 

6

7 Traktat är en internationella överenskommelser som uttrycks i en konvention, stadga m.m. En deklaration är 
inte en traktat.
8 Noll, 2010, s. 250. 
9 Ramji-Nogales, 2014, s. 703. 
10 Cholewinski, 2005, s. 31.



Avseende irreguljära migranters rätt till en tillfredsställande levnadsstandard i Sverige har 

Annika Staaf och Carin Björngren Cuadra forskat om det utifrån försörjningsstödet enligt 

SoL. Enligt Staaf fattar socialnämnder godtyckliga beslut när det rör irreguljära migranter och 

bistånd och hon anser att det råder en bristande rättssäkerhet i dessa ärenden. En orsak hon 

identifierar är att socialnämnder inte har tydliga riktlinjer i biståndsbedömningen vad avser 

irreguljära migranter. Staaf konstaterar vidare att skyddet för barn i irreguljära situationer 

brister under socialnämnders handläggning och beslutsfattande.11  Björngren Cuadra anför att 

socialnämnden är involverad i statens kontroll av migration genom att ett beviljat 

försörjningsstöd till en irreguljär migrant  innebär att  personen och dennes behov erkänns av 

samhället och om försörjningsstöd inte beviljas erkänns personens behov inte av samhället.12

Det här arbetet bygger vidare på Staaf och Björngren Cuadras forskning genom att ett 

avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), HFD 2017 ref. 33, om försörjningsstöd 

till irreguljära migranter analyseras. I förhållande till deras forskning är rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard som den stadgas i internationell rätt centralt i det här 

arbetet. Mot bakgrund av att mänskliga rättigheter är universella och ska gälla för alla 

människor på lika villkor analyseras i det här arbetet om irreguljära migranter med barn kan 

åtnjuta rätten till en tillfredsställande levnadsstandard enligt svensk rätt. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med det här arbetet är att analysera om irreguljära migranter med barn har rätt till en  

tillfredsställande levnadsstandard enligt internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt. Den 

svenska regleringen av rätten till en tillfredsställande levnadsstandard analyseras särskilt i 

förhållande till Sveriges internationella åtaganden vad avser sociala rättigheter. Syftet 

besvaras närmare genom följande frågeställningar:

• Vilken omfattning har rätten till en tillfredsställande levnadsstandard i internationell rätt, 

kan rättigheten begränsas och vilken funktion har rättigheten i ett demokratiskt samhälle? 

• Har irreguljära migranter rätt till en tillfredsställande levnadsstandard enligt EU-rätt?

• Hur realiserar svenska staten sina internationella åtaganden avseende rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard för irreguljära migranter med barn? 

7

11 Staaf, 2013, s. 199; Staaf och Elsrud, 2016, s. 45.
12 Björngren Cuadra, 2016, s. 386–387. 



1.3 Metod, material och disposition
För att besvara syftet har en rättsanalytisk metod använts. Det innebär att  fastställande av 

gällande rätt har fungerat som ett led för att analysera rätten genom ett vidare material än de 

traditionella rättskällorna.13  Först har gällande rätt enligt internationell rätt, EU-rätt och 

svensk rätt  vad avser irreguljära migranters rätt till en tillfredsställande levnadsstandard 

utretts. Därefter har gällande rätt analyserats med stöd av de teoretiska utgångspunkterna för 

att  identifiera i vilken grad irreguljära migranter med barn omfattas av rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard, hur situationen för irreguljära migranter med barn kan 

förstås i förhållande till bestämmelserna samt vilka argument som bär upp de svenska 

bestämmelserna. Mot bakgrund av att det är tre rättssystem som utreds och analyseras 

presenteras närmare om respektive rättssystem nedan, i samma ordningsföljd som arbetets 

disposition.

I avsnitt 3 utreds irreguljära migranters rätt till en tillfredsställande levnadsstandard enligt 

internationell rätt. Materialet har varit internationella överenskommelser om mänskliga 

rättigheter, vilket  är en av folkrättens rättskällor enligt artikel 38 i Internationella domstolens 

stadga.14  De internationella överenskommelserna som har valts ut är FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) och den reviderade europeiska sociala stadgan (sociala 

stadgan). Dessa har valts ut  därför att Sverige är bunden av överenskommelserna och de 

innehåller sociala rättigheter. De relevanta artiklarna i konventionerna och stadgan har tolkats 

utifrån dess text, syfte, ändamål och konventionellt språkbruk enligt vad som framgår av 

artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtt.15  Enligt artikel 32 i Wienkonventionen kan 

förarbeten och andra omständigheter vid ingående av en internationell överenskommelse 

användas som subsidiärt tolkningsmedel. Detta har inte gjorts i det här arbetet mot bakgrund 

av att internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är levande instrument som 

bör tolkas enligt nutida förhållanden.16 

Till konventionerna och stadgan finns kommittéer av oberoende experter som tolkar och 

övervakar efterlevnaden av rättigheterna.17  Beslut, slutsatser och generella kommentarer från 

8

13 Sandgren, 2016, s. 724-725; Med traditionella rättskällor menas här lag, förarbeten och rättspraxis.
14 SÖ 1946:1; Även om det är rättskällorna som ska tillämpas av Internationella domstolen är det också de 
rättskällor som ska tillämpas i internationella förhållanden i övrigt, se Linderfalk, 2012, s. 27. 
15 SÖ 1975:1.
16 Se Europadomstolens dom i Tyrer mot Storbritannien den 25 april 1978, § 31.
17 Se Tomuschat, 2014, kap. 12 & avsnitt 3 i det här arbetet.



dessa kommittéer har använts för att  belysa vilken omfattning, särskilt för den irreguljära 

migranten, respektive rättighet  i de internationella överenskommelserna har. Beslut som 

kommittéer fattar i klagomålsförfaranden är inte juridiskt bindande för stater.18  Däremot är 

dessa beslut såväl som generella kommentarer och slutsatser från kommittéerna ansedda att 

vara övertygande bevis på vad som är folkrättens principer.19  

I avsnitt  4 utreds om det  finns en rätt  till en tillfredsställande levnadsstandard för irreguljära 

migranter enligt EU-rätt. Materialet  som har studerats och tolkats har varit EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan), rörlighetsdirektivet20, mottagandedirektivet21 

och återvändandedirektivet22. EU-domstolen är uttolkare av EU-rätten enligt artikel 19  i 

fördraget om Europeiska unionen (FEU). Därför har ett antal rättsfall från EU-domstolen 

studerats för att utreda hur rättighetsstadgan och direktiven ska tillämpas. För att belysa den 

irreguljära migrantens rättigheter i EU har en publikation från EU:s byrå för grundläggande 

rättigheter använts.23  En väsentlig frågeställning utifrån det EU-rättsliga materialet har varit 

om irreguljära migranter har rätt till att uppnå en viss levnadsstandard enligt EU-rätten eller 

om det regleras av medlemsstaterna. Rättighetsstadgan blir nämligen endast relevant när EU-

rätten tillämpas vilket framgår av artikel 51 i rättighetsstadgan.

För att besvara frågan hur svenska staten förverkligar rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard för irreguljära migranter utreds i avsnitt 5 hur rättigheten realiseras via de 

svenska rättsreglerna. Materialet har främst varit SoL och LMA, förarbeten och rättspraxis. 

Mot bakgrund av den situation som irreguljära migranter befinner sig i, där en kontakt med 

myndigheter och domstolar riktar uppmärksamhet mot personens utvisningsbarhet, finns det 

inte mycket svensk rättspraxis. Därför behandlas rättsfallet  HFD 2017 ref. 33 ingående i det 

här arbetet. Vidare har en vägledning från Socialstyrelsen använts för att belysa hur den 

svenska rätten är tänkt  att tolkas.24  Ytterligare en aspekt av hur svenska staten förverkligar 

sina internationella åtaganden avseende rätten till en tillfredsställande levnadsstandard utreds i 

9

18 Tomuschat, 2014, s. 267.
19 Se Tomuschat, 2014, s. 46, s. 237 & s. 269.
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av 
personer som ansöker om internationellt skydd.
22 Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och 
förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna.
23 EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the 
European Union, 2011.
24 Socialstyrelsen, Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare, 2017.



avsnitt  6. Där utreds hur Sverige har införlivat de internationella överenskommelserna och 

vilket ansvar svenska staten har över förverkligandet av rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard. 

Enligt artikel 11 och 16 i Wienkonventionen är en internationell överenskommelse bindande 

för stater som har godkänt och ratificerat den. Artikel 26 i Wienkonventionen anger att de 

överenskommelser som är bindande för stater ärligt ska fullgöras. I avsnitt 7 analyseras om 

svenska staten fullgör sina internationella åtaganden i enlighet med de internationella 

överenskommelserna. Material som stöder analysen är bl.a. filosofen Hannah Arendts 

reflektioner25, uttalanden från kommittéerna till de internationella överenskommelserna och 

tidigare forskning om irreguljära migranters situation. Avslutningsvis behandlar avsnitt 8 de 

slutsatser som kan dras utifrån arbetets utredning och analys. 

1.4 Avgränsningar
I det här arbetet utreds inte irreguljära migranters sociala rättigheter utifrån Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

(EKMR). EKMR skyddar främst civila och politiska rättigheter, även om vissa sociala 

rättigheter återfinns i EKMR. Rätten till utbildning stadgas i artikel 2 i protokoll 1 till EKMR 

och Europadomstolen har funnit att rätten till skydd för egendom i artikel 1 i protokoll 1 till 

EKMR till viss del innefattar rätt till utbetalningar från ett socialt trygghetssystem.26  De 

sociala rättigheterna har emellertid mer omfattande regleringar i andra internationella 

överenskommelser och därför används EKMR i det här arbetet endast som referens.

Socialförsäkringar är normalt den metod genom vilken en stat realiserar rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard för personer utan möjlighet att göra det själv.27  Rätten till 

socialförsäkring tillkommer en person på grund av objektiva kriterier som framgår av lag, 

exempelvis att en person är pensionär, arbetslös, gravid eller förälder. Socialförsäkring 

kommer inte utredas i det här arbetet  eftersom det i Sverige förutsätter att en person ska vara 

bosatt eller arbeta i landet enligt 4 kap. 2, 3 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110), för att 

kunna ta del av förmånerna. Detta innebär att irreguljära migranter i regel exkluderas från 

socialförsäkringssystemet.
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2 Teoretiska utgångspunkter och begrepp

I det här avsnittet  förklaras och problematiseras arbetets teoretiska utgångspunkter och 

begrepp. Det är mot bakgrund av den förståelse som presenteras i det här avsnittet som 

materialet kommer att analyseras. 

2.1 Mänskliga rättigheter som startpunkt
År 1993 antog världssamfundet en deklaration där det anges att mänskliga rättigheter är 

universella, odelbara, ömsesidigt beroende av varandra och att alla mänskliga rättigheter ska 

behandlas på ett rättvist och lika sätt.28  Utgångspunkten för det här arbetet är att mänskliga 

rättigheter gäller lika för alla människor, vilket innebär att de är universella. Denna 

utgångspunkt är däremot problematisk. Till att börja med är det individer som är 

rättighetsbärare och stater som är skyldiga att respektera och införliva rättigheterna.29  Alla 

stater är likvärdiga och suveräna, med rätten att bestämma över interna angelägenheter inom 

det egna territoriet  utan internationell inblandning.30 Detta bidrar till att mänskliga rättigheters 

universalitet begränsas då det saknas internationella tvångsmedel som kan genomdriva 

mänskliga rättigheter eftersom det skulle inkräkta på en stats suveränitet.31  Något som 

ytterligare begränsar universaliteten är att stater kan göra reservationer mot vissa artiklar i de 

internationella överenskommelserna de är anslutna till vilket innebär att den rättigheten inte är 

bindande för staten.32 

Att rättigheter är odelbara och ömsesidigt beroende av varandra kan förklaras som att en 

mänsklig rättighet inte kan separeras från en annan mänsklig rättighet, utan de är beroende av 

varandra genom att  förverkligandet av en rättighet påverkas av hur andra rättigheter 

förverkligas.33  Trots detta utformas vissa rättigheter som att de är absoluta, exempelvis 

förbjudande av tortyr och slaveri, eller som att begränsningar får göras av rättigheten om det 

är proportionellt, vilket ofta är fallet med sociala rättigheter. Det har diskuterats i folkrättslig 

doktrin om det finns en hierarki inom de mänskliga rättigheterna, men den allmänna 

uppfattningen är att det inte finns någon sådan.34 

11

28 Wien-deklarationen (1993), Del I artikel 5. 
29 Tomuschat, 2014, s. 112–113. 
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2.1.1 Särskilt om sociala rättigheter
Positionen för det här arbetet är att sociala rättigheter innehar samma normativa status som 

politiska och medborgerliga rättigheter.35  Denna position kan ifrågasättas och en hierarki 

inom mänskliga rättigheter kan antydas på grund av att de sociala rättigheterna beskrivs som 

vaga och att  de inte är utformade som individuella rättigheter. De är inte formulerade som att 

det finns en länk mellan rättsfakta och rättsföljd utan istället uttrycker de relationen mellan ett 

mål och de medel som ska leda till det målet.36  Vidare har en stat positiva och negativa 

förpliktelser i förhållande till mänskliga rättigheter. Positiva förpliktelser innebär att en stat 

ska vidta åtgärder för att garantera skyddet av rättigheten och negativa förpliktelser innebär 

att  en stat inte ska ingripa när rättigheten utövas.37  Sociala rättigheter är till sin natur ofta 

följda av positiva förpliktelser, staten måste agera. En uppfattning är att det medför att sociala 

rättigheter ofta är förenade med kostnader för stater.38  Ytterligare en sak som anförs mot 

sociala rättigheters normativa status är att de sociala rättigheterna realiseras gradvis till 

skillnad från politiska och medborgerliga rättigheter som ofta kan förverkligas direkt.39 

2.1.2 Tillfredsställande levnadsstandard och social hjälp
Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard syftar till att en människa ska kunna leva ett 

värdigt liv. Det uppnås genom att ha tillgång till mat, boende, kläder, sjukvård och sociala 

tjänster.40  Rättigheten innefattar ett flertal rättigheter som t.ex. rätten till mat, rätten till 

boende och rätten till högsta uppnåeliga hälsa. Vad de separata rättigheterna syftar till att 

uppnå genom rätten till en tillfredsställande levnadsstandard är att människan ska kunna få 

sina behov tillgodosedda under värdiga förhållanden och leva över en miniminivå i ett 

samhälle. En människa ska inte behöva prostituera sig, tigga eller arbeta under slavkontrakt 

för att få sina behov tillgodosedda.41 I de olika instrumenten som presenteras i det här arbetet 

används olika begrepp för levnadsstandarden, exempelvis en levnadsstandard som krävs för 

barnets utveckling, en levnadsstandard för ett värdigt liv eller en tillfredställande 

levnadsstandard. I det här arbetet utreds vilken nivå av levnadsstandard som den irreguljära 

migranten med barn har rätt till. 
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I de internationella överenskommelserna finns bestämmelser som antyder att  det finns en rätt 

att  få hjälp  av staten när en person inte kan uppnå en tillfredsställande levnadsstandard på 

egen hand. Denna hjälp är behovsprövad och syftar till att förhindra social utsatthet och 

fattigdom. I källorna används begrepp som social nödhjälp, socialt bistånd, socialt stöd, 

försörjningsstöd, ekonomiskt stöd eller ekonomiskt bistånd. Social hjälp  används i det  här 

arbetet som ett samlingsbegrepp  för hjälp, materiellt eller i kontanter, som en stat beviljar 

personer utifrån dennes behov, för att personen ska kunna uppnå en tillfredsställande 

levnadsstandard och leva ett  värdigt liv. Mot bakgrund av att  mänskliga rättigheter är 

ömsesidigt beroende av varandra förstås i det här arbetet rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard som en fråga om irreguljära migranter med barn har en rätt att  få social hjälp 

från en stat för att uppnå den.

2.2 Irreguljär migration
Att en människa befinner sig i en irreguljär situation innebär att tillståndet är tillfälligt och 

föränderligt. Irregularitet har skapats, och kan förändras, av det historiska, juridiska och 

politiska sammanhanget  i ett land.42  En persons migrationsstatus kan exempelvis förändras 

genom personens rörelse från ett  territorium till ett annat, den kan förändras genom en stats 

lagstiftning eller förändras genom en stats politik.43  Irreguljära migranter är utvisningsbara 

från staten de är irreguljära i men också rättighetsbärare i den staten. Det förhållandet har 

Europadomstolen belyst i avgörandet Mayeka och Mitunga mot Belgien som att en stats 

invandringspolitik och de grundläggande mänskliga rättigheterna måste vara förenliga.44

Begreppet irreguljär migrant bekräftar att  en stat har auktoriteten att  bestämma vilken 

förflyttning över fysiska gränser som är godkänd eller nekad. Därmed får en migrant som har 

korsat en landgräns antingen statusen som reguljär, med tillåtelse att befinna sig inom en stats 

territorium, eller irreguljär, utan sådan tillåtelse.45  Europadomstolen uttalade i fallet Bah mot 

Storbritannien att migrationsstatus är en status som skapats genom lagstiftning och inte en 

status som är inneboende hos en individ. Därefter gjorde Europadomstolen en distinktion 

mellan reguljära och irreguljära migranter genom att uttala att  det finns en valmöjlighet vad 

gäller migrationsstatus och att olik behandling från stater därför kan vara legitimerat så länge 
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det är objektivt  och motiverat. Vad skillnaden mer konkret innebar i förhållande till mänskliga 

rättigheter uttalades inte.46 

Den förståelse som Europadomstolen anför om att irregularitet skapas genom valmöjligheter 

antyder att det är migrantens fel att den är i en irreguljär situation. Det här arbetet har 

hållningen att det är en stat som skapar regularitet  och därmed även irregularitet. Begreppet 

irreguljär migrant  används i det här arbetet istället för att använda begrepp som är ännu mer 

problematiska, exempelvis illegal, papperslös, gömd eller olaglig. Dessvärre kommer det här 

arbetet att bidra till att reproducera att en människa inte befinner sig i ett  tillstånd som en stat 

och dess medborgare ser som reguljärt. Jag kommer fortsättningsvis att använda begreppet 

irreguljär migrant för att täcka in migranter som befinner sig i en irreguljär situation och 

använda begreppet barn i en irreguljär situation när det särskilt är en irreguljär migrant under 

18 år som åsyftas. 

2.3 Teoretisk ram för förståelse av irreguljära migranters rättslöshet
De som forskat om irreguljär migration har i vissa fall analyserat irreguljära migranters 

tillgång till mänskliga rättigheter utifrån Hannah Arendts filosofiska reflektioner.47  Arendt 

utgår från statslösa och flyktingars situation efter tiden för andra världskrigets slut. Hon 

menade att dessa människor inte längre var medborgare i ett samhälle och att mänskliga 

rättigheter är tänkt att lösa problem inom samhället. Hon förklarar att trots att mänskliga 

rättigheter är universella och gäller enbart på grunden att en är människa är de svåra att 

utkräva för en person som inte har skyddet av ett medborgarskap.48

Med ett medborgarskap menas ett  antal rättigheter och skyldigheter som en människa har som 

medlem i en stat. Medborgarskapet definierar en människas legala status och identitet 

samtidigt som det kan bestämma människans tillgång till och åtnjutande av en stats resurser.49 

Inom EU har det utvecklats en ytterligare tillhörighet för de som är medborgare i en 

medlemsstat inom EU, unionsmedborgarskapet, vilket framgår av artikel 20 i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt  (FEUF). EU gör skillnad på unionsmedborgare och 

medborgare från ett tredje land, så kallade tredjelandsmedborgare. Detta tydliggörs 

exempelvis i artikel 67.2 FEUF. 
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Arendt beskriver att när en människa har förlorat den politiska statusen som medborgare har i 

sin nationalstat borde den människan hamna i exakt den situationen som mänskliga rättigheter 

är tänkt att skydda. Men istället är det tvärtom, att en människa i den situationen har förlorat 

de egenskaper som gör att  andra människor behandlar den här människan som medmänniska. 

Arendt menade att statslösa och flyktingars situation präglades av rättslöshet.50 Hon beskriver 

rättslösheten som att en stats rättsliga institutioner tvingar personen att leva utanför nationens 

lagar. En person, som inte har uppehållsrätt eller arbetstillstånd, tvingas att bryta mot lagen 

för att kunna överleva.51

Arendt anför att varje individs rätt  att ha rättigheter borde garanteras av mänskligheten själv. 

Istället är det internationella överenskommelser mellan suveräna stater som garanterar 

rättigheter. Det finns ingen organisation som är höjd över staterna som kan upprätthålla de 

mänskliga rättigheterna. Det är stater som i lagar reglerar vad som är bra för individen, 

familjen, folket  eller det största möjliga antalet människor och detta sammanfaller inte alltid 

med vad som är bra för hela mänskligheten. Arendt drar det så långt som att en demokratisk 

stat en dag kan bestämma genom ett majoritetsbeslut att det som är bäst för mänskligheten 

som helhet är om vissa delar av mänskligheten likvideras.52 

Det har gått en tid sedan Arendts reflektioner, men dessa har fortfarande bäring på irreguljära 

migranter idag för att analysera inkludering och exkludering i förhållande till mänskliga 

rättigheter. Arendts resonemang om universella mänskliga rättigheter och rättslösheten 

används i det här arbetet som en teoretisk ram för att analysera hur situationen för irreguljära 

migranter med barn kan förstås i förhållande till rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard enligt EU-rätt och svensk rätt. 

3 Tillfredsställande levnadsstandard för irreguljära 
migranter i internationell rätt

I det här avsnittet utreds vilken omfattning rätten till en tillfredsställande levnadsstandard i 

ICESCR, barnkonventionen och sociala stadgan har. Vidare utreds om rättigheten kan 

begränsas och vilken funktion rättigheten har i ett demokratiskt samhälle.
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3.1 ICESCR
Sverige ratificerade ICESCR år 1971 och konventionen trädde i kraft år 1976. Sverige har 

gjort en reservation mot artikel 7 d.53  Övervakningen av efterlevnaden av ICESCR utförs av  

kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESCR-kommittén) enligt 

artiklarna 16 och 17 i konventionen. I artikel 2.2 i konventionen anges att alla rättigheter ska 

garanteras utan diskriminering vad avser ett antal diskrimineringsgrunder, men legal status 

eller migrationsstatus är inte en diskrimineringsgrund. Som kommentar till det  stadgandet har 

ESCR-kommittén uttalat att rättigheterna i konventionen tillkommer alla, oavsett legal status 

eller dokumentation.54  Rättigheterna i ICESCR ska därmed kunna åtnjutas av irreguljära 

migranter. För utvecklingsländer finns ett  undantag angett i artikel 2.3 i konventionen, där det 

framgår att  dessa länder kan bestämma i vilken utsträckning ekonomiska rättigheter ska 

garanteras för icke-medborgare. 

3.1.1 Tillfredsställande levnadsstandard och ekonomiskt stöd
Av artikel 11.1 framgår att  konventionsstaterna ska erkänna rätten för alla till en 

tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, vilket innebär tillräckligt med mat, 

kläder och en lämplig bostad. Kommittén har i en generell kommentar särskilt uttalat  att 

rätten till en lämplig bostad gäller för alla, oavsett status.55  Rätten till en lämplig bostad 

sträcker sig längre än endast tak över huvudet enligt kommittén och ska istället ses som rätten 

att  leva någonstans i fred, säkerhet och värdighet.56 Kommittén har beskrivit  ett antal faktorer 

för vad som utgör en lämplig bostad, där tillgänglighet till en bostad för utsatta grupper är en 

faktor som är värd att nämna.57  ESCR-kommittén anger att stater särskilt  ska beakta de 

grupper som lever under ogynnsamma förhållanden och att rättigheter i konventionen gäller 

även när stater genomgår ekonomisk nedgång orsakad av externa faktorer. Kommittén anför 

vidare att åtgärder som stater genomför till följd av politik och lagstiftning som försämrar 

levnads- och bostadsförhållanden, där inga kompensatoriska åtgärder har vidtagits, är 

oförenliga med de skyldigheter som följer av konventionen.58 
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Artikel 9 anger att stater ska erkänna rätten för alla till social trygghet, däribland 

socialförsäkring. Artikeln är till sin lydelse allmänt hållen mot bakgrund av att de åtgärder 

som kan användas för att bekämpa fattigdom och social exkludering inte bör definieras för 

smalt. Eftersom inte alla människor kan få social trygghet genom ett socialförsäkringssystem, 

där förmånstagare normalt ger ett obligatoriskt bidrag till systemet genom t.ex skatt, har 

ESCR-kommittén anfört att det i princip krävs att stater även har ett  icke-bidragande 

välfärdssystem.59  Vidare har kommittén framfört att  icke-medborgare ska ha tillgång till ett 

sådant system för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd för sin försörjning (income support), 

prisvärd sjukvård och ekonomiskt stöd till familjer (family support) samt att om restriktioner 

avseende detta görs ska de vara rimliga och proportionerliga. Vidare uttalar kommittén att alla 

personer, oavsett nationalitet, bosättning eller migrationsstatus, ska ha rätt  till primär och akut 

sjukvård.60

3.1.2 Begränsningar av det materiella innehållet 
I ICESCR framgår det av artikel 2 att stater till det maximala av sina tillgängliga resurser 

progressivt ska realisera rättigheterna i konventionen.61  Det innebär att rättigheterna 

implementeras gradvis men att stater ska påbörja arbetet med att realisera rättigheterna  och 

genomföra konkreta och riktade insatser.62  När rättigheterna implementeras progressivt 

uppkommer frågan om hur lite en stat kan förverkliga rättigheten för att den ändå ska vara 

implementerad. Detta har ESCR-kommittén angett är ett minimum av det materiella 

innehållet av rättigheterna i konventionen, vilket innebär att stater ska fullgöra en miniminivå 

på rätten till mat, hälsa, bostad och utbildning. En stat har misslyckats med sina åtaganden 

enligt konventionen om det i staten finns ett betydande antal individer som är berövade 

viktiga livsmedel, primär hälsovård, grundläggande skydd, grundläggande utbildning och 

bostad. Den stat som hävdar att  den inte har de ekonomiska resurserna som krävs måste visa 

att  ansträngningar har gjorts för att använda alla tillgängliga resurser för att möta 

grundskyldigheten enligt konventionen.63  Dessa grundskyldigheter är därför individens 

grundrättigheter enligt konventionen. 
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Grundskyldigheten kan rikta uppmärksamhet bara åt agerandet hos utvecklingsländer och inte 

hos medel- eller höginkomstländer och deras efterlevnad av sociala och ekonomiska 

rättigheter. En kanadensisk forskare inom folkrätt har avseende denna grundskyldighet uttalat 

att  den grundskyldigheten är universell och att varje stat ska uppfylla den, d.v.s. viktiga 

livsmedel, primär hälsovård, grundläggande skydd, grundläggande utbildning och bostad. 

Eftersom rättigheterna ska realiseras till det maximala av en stats resurser är det inte exakt 

samma grundskyldighet  i Mali som det är i Kanada. Kanadas grundskyldighet  går mycket 

längre än den universella grundskyldigheten, medan Malis skyldighet kan vara just precis att 

uppfylla den universella grundskyldigheten.64 

Enligt artikel 4 i ICESCR kan rättigheterna begränsas om det är införlivat i lag och om 

begränsningen stämmer överens med rättigheternas natur. En begränsning får endast göras för 

att  främja den allmänna välfärden i ett demokratiskt samhälle. Den allmänna välfärden ska 

förstås som den sociala och ekonomiska välfärden hos folket  och samhället.65  Att en 

begränsning ska stämma överens med rättigheternas natur har tolkats som att begränsningen 

inte får beröva människor deras grundrättigheter enligt konventionen.66 

3.2 Barnkonventionen
Sverige signerade och ratificerade barnkonventionen år 1990 och ingen reservation gjordes 

mot någon artikel i konventionen.67  Övervakningen att stater skyddar och respekterar 

rättigheterna i barnkonventionens görs av FN:s kommitté för barnets rättigheter 

(barnrättskommittén) enligt artikel 43-45 i konventionen. Barnkonventionen är tillämplig på 

alla barn och alla rättigheter i konventionen gäller därför barn i irreguljära situationer.68

Barnkonventionen har fyra artiklar som är konventionens grundpelare. De andra rättigheterna 

i konventionen ska genomföras i kombination med de fyra grundpelarna.69  Den första 

grundpelaren återfinns i artikel 2 om diskriminering och likabehandling. Enligt artikeln ska 

konventionsstaterna tillförsäkra alla barn inom sin jurisdiktion de rättigheter som stadgas i 

konventionen och vidta åtgärder för att motverka ojämlikhet. Den andra grundpelaren är 

principen om barnets bästa som uttrycks i artikel 3. Där framgår att  det vid alla åtgärder, av 
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såväl offentliga som privata aktörer, som rör barn ska barnets bästa sättas i främsta rummet. 

Den tredje grundpelaren är artikel 6 som stadgar alla barns rätt till liv och utveckling. Sista 

och fjärde grundpelaren är artikel 12 där barns rätt  att  uttrycka sig och komma till tals i alla 

frågor som rör barnet stadgas. 

3.2.1 Levnadsstandard för barnets utveckling och materiell hjälp 
Artikel 27 anger att varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, 

psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. I artikel 27.2 stadgas att föräldrar, eller 

de som har ansvar för barnet, efter sin förmåga har huvudansvaret för barnets levnadsvillkor 

och möjlighet till utveckling. Det stadgas vidare i artikel 27.3 att stater ska bistå föräldrar att 

realisera varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Detta kan 

vara att  tillhandahålla materiell hjälp  (material assistance) eller utarbeta stödprogram vad 

gäller mat, boende och kläder. Barnrättskommittén har uttalat att  det inte finns något utrymme 

för stater att frångå den här bestämmelsen genom att göra en skönsmässig bedömning. Artikel 

27.3 innebär även att materiell hjälp inte behöver ges till en förälder eller någon annan som 

ansvarar över barnet, utan det kan ges direkt till barnet.70 

I en rekommendation har barnrättskommittén uttalat att stater ska se till att barn i migration 

har samma tillgång till sociala rättigheter som barn vilka är medborgare i staten, oavsett 

barnets föräldrars migrationsstatus. Vidare uppmanar kommittén stater att reformera 

lagstiftning och praxis som särskilt  diskriminerar barn och familjer i irreguljära situationer, 

som hindrar dem från att ta del av förmåner som hälsovård, utbildning och social hjälp (social 

assistance).71  Detta utvecklar barnrättskommittén i en senare kommentar som att  lagstiftning 

eller praxis som nekar eller begränsar grundläggande sociala rättigheter för föräldrar med en 

viss migrationsstatus direkt eller indirekt diskriminerar barnets rätt till liv, överlevnad och 

utveckling enligt artikel 6 i barnkonventionen.72 

Artikel 26 i barnkonventionen stadgar att barn ska ha rätt att åtnjuta social trygghet, däri 

socialförsäkring, och att stater ska vidta nödvändiga åtgärder för att förverkliga rättigheten. 

Denna rättighet  är begränsad för barn och familjer i migration i enlighet med de krav som 

anges i nationell lagstiftning. Däremot har barnrättskommittén uttalat att stater bör bevilja en 
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social nödhjälp (emergency social assistance) till barn och familjer oavsett deras 

migrationsstatus och utan diskriminering.73 Om en stat bedömer att  det är till barnets bästa att 

återvända till ett  hemland har barnrättskommittén uttalat att den proceduren innebär att staten 

ska vara försäkrad om att barnet vid ett återvändande är säkert, att barnet kommer att förses 

med rätt omsorg och kommer kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter i hemlandet. Vidare 

uttalar barnrättskommittén att ett återvändande som baseras på migrationskontroll inte får 

överskugga överväganden om barnets bästa.74

3.2.2 Begränsningar av det materiella innehållet
I barnkonventionen framgår av artikel 4 att stater vad avser realiseringen av de sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheterna i konventionen ska vidta lagstiftningsåtgärder eller 

administrativa åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Här framgår liksom i 

ICESCR att de sociala rättigheterna inte behöver förverkligas direkt. Barnrättskommittén har 

uttalat att åtminstone den skyldigheten att uppfylla en grundnivå av de sociala rättigheterna i 

ICESCR även gäller för barnkonventionen.75 Ordalydelsen att använda det yttersta av statens 

tillgängliga resurser antyder däremot att  det finns ett större krav på stater att uppfylla 

rättigheterna utöver en grundnivå.76

Vissa rättigheter i barnkonventionen får begränsas med hänsyn till nationell säkerhet, allmän 

ordning, allmänhetens hälsa och moral eller med hänsyn till andras rättigheter och friheter.77 

Artiklel 27 får inte begränsas på de grunderna, utan stadgandet innebär att staten har att  bistå 

föräldrar utifrån statens nationella förhållanden och statens medel. Detta ska enligt 

barnrättskommittén tolkas tillsammans med artikel 4 där staten ska använda alla tillgängliga 

resurser för att fullgöra de grundläggande skyldigheterna avseende de sociala rättigheterna.78  

3.3 Sociala stadgan
I den sociala stadgan regleras de sociala och ekonomiska rättigheterna inom det regionala 

systemet som Europarådet administrerar.  Stadgan trädde i kraft i Sverige 1999 och det var 

inte möjligt  att framföra reservationer mot bestämmelser i stadgan.79  Den europeiska 
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kommittén för sociala rättigheter övervakar efterlevnaden av sociala stadgan vilket kan 

utläsas av artikel C i sociala stadgan.80  I artikel E stadgas att rättigheterna i stadgan ska 

åtnjutas utan diskriminering vad avser bl.a. kön, språk, religion och nationellt ursprung.  

Migrationsstatus anges inte som en diskrimineringsgrund.

I paragraf 1 i stadgans bilaga81  anges att utlänningar, utan hinder av vad som stadgas i artikel 

12.4 och 13.4, endast omfattas av artiklarna 1–17 och 20–31 om de är medborgare i en annan 

av stadgans parter eller om de är lagligen bosatta i, eller regelmässigt arbetar inom, en av 

parternas territorium. Kommittén har uttalat att denna restriktion av personkretsen inte ska 

tolkas som att irreguljära migranter förlorar de grundläggande rättigheterna i stadgan som rätt 

till liv, fysisk integritet eller mänsklig värdighet. Att stadgan är tillämplig för irreguljära 

migranter är däremot bara motiverad om exkludering av irreguljära migranter från rättigheter i 

stadgan medför allvarliga konsekvenser för deras åtnjutande av rättigheterna och sätter de 

irreguljära migranterna i en oacceptabel situation jämfört  med reguljära migranter och 

medborgare.82 

3.3.1 Grundläggande social hjälp för ett värdigt liv
Den sociala stadgan innehåller inte en artikel där rätten till en viss nivå av levnadsstandard 

återfinns, som ICESCR och barnkonventionen gör, utan stadgar de separata rättigheterna i 

särskilda artiklar istället.83  Som angavs ovan omfattas inte irreguljära migranter som 

huvudregel av rättigheterna, men kommittén har i ett antal beslut vidgat stadgans personkrets. 

I ett beslut som avsåg rätt till sjukvård uttalade kommittén att lagstiftning som nekar sjukvård 

till utländska medborgare, även om de är bosatta i en stat utan tillstånd, strider mot stadgan.84 

Kommittén har beslutat i ett flertal fall som gäller barn i irreguljära situationer och deras 

rättigheter enligt stadgan. Kommitténs ståndpunkt har varit  att dessa barn omfattas av 

bestämmelsen om rätt till tak över huvudet, men inte rätt till en lämplig bostad, enligt  artikel 

31.2 och att  alla barn oavsett status omfattas av bestämmelsen om socialt, legalt och 

ekonomiskt skydd enligt artikel 17.85 
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Vidare omfattas barn i irreguljära situationer enligt ett beslut av kommittén av bestämmelsen i 

artikel 13 som stadgar rätten till social och medicinsk hjälp.86  Av 13.1 framgår att  stater ska se 

till att alla som inte har tillräckliga resurser för sin försörjning, och som inte kan få sådana 

medel genom ett socialförsäkringssystem, ska få nödvändig hjälp. Den nödvändiga hjälpen 

består i de resurser som en person behöver för att leva ett värdigt liv och ska möta de 

grundläggande behoven. Hjälpen kan vara i form av bl.a. tillhandahållande av bostad, mat 

eller i kontanter men det viktigaste enligt artikeln är att hjälpen ska vara lämplig.87

I artikel 13.4 anges att ingen åtskillnad ska göras mellan egna medborgare och medborgare i 

en annan ansluten part till stadgan som befinner sig lagligen i en stat vid tillämpningen av 

bestämmelserna i punkterna 1–3 i artikeln. Här stadgas att utländska medborgare har rätt  till 

social och medicinsk hjälp i nödsituationer. Det omfattar enligt kommittén även de som 

lagligen vistas i en stat men som inte är lagligen bosatt i den staten.88  Enligt en tolkning av 

kommittén omfattar däremot inte 13.4 de som inte vistas lagligen i ett land, d.v.s. irreguljära 

migranter. Istället  ska deras rätt  till hjälp prövas enligt 13.1 på ett mer begränsat  sätt än för de 

som normalt omfattas av 13.1. Kommittén menar, mot bakgrund av deras beslut om 

irreguljära migranter, att stater har en skyldighet att  hjälpa irreguljära migranter som befinner 

sig i en nödsituation med grundläggande social hjälp (basic social assistance), som t.ex 

boende, mat, akutvård och kläder.89 

3.3.2 Begränsningar av det materiella innehållet
Stater ska med alla lämpliga medel försöka förverkliga stadgans mål som anges i del I i 

stadgan samt anse sig bundna av minst 16 artiklar där rättigheterna stadgas, vilket framgår av 

artikel A.90  De sociala rättigheterna i stadgan ska därför inte, till skillnad från ICESCR och 

barnkonventionen, realiseras progressivt utan direkt.91  Enligt artikel G får begränsningar av 

rättigheterna i stadgan endast  göras enligt bestämmelser som finns i stadgan, exempelvis 

artikel F som anger att avvikelse från rättigheterna får göras i händelse av krig. Förutom de 

begränsningarna får bestämmelser som anges i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt 
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samhälle med syfte att skydda andras fri- och rättigheter, samhällets intresse, nationell 

säkerhet, allmän hälsa eller moral också utgöra begränsningar av stadgans rättigheter. Att 

begränsningen är angiven i lag innebär även att rättspraxis som uppfyller kravet på 

förutsägbarhet och tydlighet omfattas.92

Jämförelsevis finns det en större möjlighet för stater att begränsa rättigheterna i sociala 

stadgan än vad som är möjligt enligt ICESCR och barnkonventionen. Emellertid realiseras de 

sociala rättigheterna i ICESCR progressivt till skillnad från den sociala stadgan där rättigheter 

ska implementeras med alla lämpliga medel.93 

3.4 Slutsats av rättsläget i internationell rätt
Enligt ICESCR har irreguljära migranter rätt till en tillfredsställande levnadsstandard. Enligt 

barnkonventionen har barn i irreguljära situationer rätt till den levnadsstandard som krävs för 

deras utveckling, vilket innebär att deras levnadsstandard ska vara tillfredsställande. 

Irreguljära migranter har som huvudregel inte rättigheter enligt sociala stadgan. Enligt 

ICESCR och barnkonventionen har stater i varje fall en skyldighet att  uppfylla 

grundrättigheter för alla människor. Enligt både ICESCR och barnkonventionen ska 

irreguljära migranter ha tillgång till ekonomiskt stöd eller social hjälp. I bankonventionen  har 

stater skyldighet att  tillhandahålla materiell hjälp till barn i irreguljära situationer. Vad som 

kan utläsas från kommittéernas uttalanden är att stater har en skyldighet att hjälpa irreguljära 

migranter med barn att  uppnå en grundläggande levnadsstandard när dessa befinner sig i en 

nödsituation. 

Begränsningar av rätten till en tillfredsställande levnadsstandard får göras om det är 

proportionellt  och legitimt i ett demokratiskt samhälle enligt ICESCR och enligt sociala 

stadgan får rätten till social hjälp  begränsas på liknande sätt. Barns rätt till en tillfredsställande 

levnadsstandard får inte begränsas, utan ska uppfyllas med statens alla tillgängliga medel. 
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4 Tillfredsställande levnadsstandard för irreguljära 
migranter i EU-rätt

I det här avsnittet kommer den EU-rättsliga lagstiftningen om irreguljära migranters rätt till en 

tillfredsställande levnadsstandard att utredas. Först utreds om rättigheten återfinns för 

irreguljära migranter i EU-direktiven och därefter utreds om rättighetsstadgans bestämmelse 

om rätten till social hjälp för att uppnå ett värdigt liv omfattar irreguljära migranter. 

4.1 Levnadsstandard för irreguljära migranter enligt EU-direktiv
Målen för EU:s och medlemsstaternas socialpolitik framgår av artiklel 151 FEUF. Några av 

dessa mål är att genomföra åtgärder för att förbättra människors levnadsvillkor, att 

åstadkomma ett fullgott  socialt skydd och att  bekämpa social utslagning. Dessa mål är inte 

begränsade till att endast avse unionsmedborgare eller tredjelandsmedborgare som lagligt 

vistas i en stat.94  Artikel 153 FEUF anger att  EU stöder och kompletterar medlemsstater vad 

avser åtgärder mot social utsatthet. Av artikel 153.2 a och b framgår att  EU inte har 

befogenhet att besluta om harmoniserande åtgärder för medlemsstaterna, men att EU genom 

direktiv får anta minimikrav som ska genomföras gradvis i medlemsstaterna. Nedan utvecklas 

hur dessa åtgärder mot social utsatthet omfattar irreguljära migranter som är 

unionsmedborgare och irreguljära migranter som är tredjelandsmedborgare.

4.1.1 Unionsmedborgare
Unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU:s medlemsstaters 

territorium enligt rörlighetsdirektivet95. Enligt artikel 6 i direktivet har unionsmedborgare rätt 

att  uppehålla sig i ett annat EU-land i tre månader med det enda kravet att personen ska ha en 

giltig legitimation, detta kallas uppehållsrätt. För unionsmedborgare finns en uppehållsrätt 

längre än tre månader, utan att personen behöver uppehållstillstånd, enligt ett antal krav som 

uppställs i artikel 7 i rörlighetsdirektivet. Sammanfattningsvis handlar kraven om att 

unionsmedborgaren antingen ska ha en inkomst, eller god chans att få en inkomst, genom att 

vara arbetare eller egenföretagare eller i övrigt inte vara en belastning för det sociala 

biståndssystemet i staten personen uppehåller sig i samt att personen ska omfattas av en 

socialförsäkring. 

24

94 EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the 
European Union, 2011, s. 25. 
95 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.



Artikel 24.1 i rörlighetsdirektivet anger att unionsmedborgare som uppehåller sig i en annan 

medlemsstat än där de är medborgare ska behandlas lika som den statens egna medborgare 

behandlas. Likabehandlingen omfattar inte socialt bistånd under de tre första månaderna av 

uppehållsrätten enligt artikel 24.2. Socialt bistånd har definierats av EU-domstolen som alla 

biståndssystem som inrättats av offentliga myndigheter på alla nivåer och som personer som 

inte har tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv och sin familj vänder sig till. Eftersom 

personerna vänder sig till ett biståndssystem riskerar de att belasta de offentliga medlen i den 

mottagande medlemsstaten under den tid de vistas där.96

Enligt ett  avgörande från EU-domstolen har unionsmedborgare med uppehållsrätt efter de tre 

första månaderna rätt till socialt bistånd på samma sätt som medborgare i den staten de vistas 

i.97  EU-domstolen har därmed förtydligat att rörlighetsdirektivet ger medlemsstater möjlighet 

att  neka unionsmedborgare socialt bistånd när personerna uteslutande har utnyttjat  den fria 

rörligheten för att beviljas bistånd från en annan medlemsstat, trots att de saknar tillräckliga 

tillgångar för att ha uppehållsrätt  där. Det ankommer på lagstiftaren i EU:s medlemsstater att 

bestämma de materiella villkor som ska vara uppfyllda för rätt till socialt bistånd. Detta 

innebär att EU-rätt inte tillämpas när medlemsstater fastställer villkor för beviljande och 

omfattning av socialt bistånd.98 

4.1.2 Tredjelandsmedborgare
Tredjelandsmedborgare och statslösa personer som kommer till EU och ansöker om asyl 

omfattas av mottagandedirektivet 99 enligt  direktivets artikel 2 b. Direktivet innehåller 

bestämmelser om hur EU:s medlemsstater ska ta emot personer som ansöker om 

internationellt skydd. I direktivet finns bestämmelser om materiella villkor som ska ge 

personerna en värdig levnadsstandard under asylprocessen, vilket förstås av skäl 11 i 

ingressen till mottagandedirektivet. Artikel 2 g anger att sådana materiella mottagningsvillkor 

innefattar bl.a. inkvartering, mat, kläder, ekonomiskt bidrag och dagersättning. 

Bestämmelserna i direktivet gäller så länge som personerna, i egenskap av sökande av 

internationellt skydd, får uppehålla sig inom en stats territorium enligt artikel 3. Därmed 
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gäller inte bestämmelserna för irreguljära migranter eftersom dessa har fått avslag på sin 

ansökan om internationellt skydd eller aldrig har ansökt. 

Återvändandedirektivet100  sätter en standard inom EU för hur irreguljära migranter ska 

återvända till ett ursprungsland. I direktivet finns bestämmelser om förfaranden för ett 

återvändande, vilka garantier personerna har i avvaktan på ett  återvändande, åtgärden att en 

person sätts i förvar i avvaktan på avlägsnande m.m. I direktivets artikel 14 uppställs vissa 

garantier för de irreguljära migranter som ska återvända till ett ursprungsland. Där framgår att 

familjer ska hållas samlade, att akutsjukvård ska tillhandahållas, att barn ska ha tillgång till 

utbildning och att utsatta personers behov särskilt ska beaktas. 

De grundläggande existensvillkoren för migranter som ska återvända fastställs i enlighet med 

nationell rätt enligt skäl 12 i ingressen till återvändandedirektivet. I ett  avgörande från EU-

domstolen som berörde socialt stöd har däremot uttalats att en irreguljär migrant som har en 

allvarlig sjukdom har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda av staten utifrån vad 

som stadgas i artikel 14 i återvändandedirektivet.101  Personens hälsa riskerade att försämras 

vid ett återvändande och hens avlägsnande hade skjutits upp eftersom personen hade 

överklagat avvisningsbeslutet. EU-domstolen ansåg att personen var utsatt och därför skulle 

personens behov tillgodoses utöver att akutsjukvård skulle tillhandahållas. Emellertid var det 

statens kompetens att bestämma under vilka former behoven skulle tillgodoses eftersom de 

grundläggande existensvillkoren fastställs i enlighet med nationell rätt.102 

4.2 Rättighetsstadgan
I artikel 6 FEU anges att EU ska erkänna de rättigheter som finns i rättighetsstadgan och att 

stadgan ska ha samma rättsliga värde som fördragen vilket innebär att rättighetsstadgan är 

juridiskt bindande. Rättighetsstadgan är enligt artikel 51.1 tillämplig endast när EU-rätt 

berörs. Den gäller under lagstiftningsprocessen för EU:s institutioner och organ. Den gäller 

även för medlemsstaterna när EU-rätt implementeras i den nationella rättsordningen, som när 

ett  direktiv genomförs, eller när nationella organ direkt tillämpar EU-rätt, exempelvis en 

förordning.103  För att EU-domstolen ska pröva nationell lagstiftnings förenlighet med 
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rättighetsstadgan måste lagstiftningen omfattas av EU-rättens tillämpningsområde.104  Det 

måste finnas en anknytning av en viss grad och inte vara en indirekt påverkan som ett 

ämnesområde har på ett annat.105 

Enligt artikel 51.1 ska EU:s institutioner och medlemsstaterna respektera rättigheterna, iaktta 

principerna och främja tillämpningen av dem. Det finns därför en skillnad mellan principer 

och rättigheter i stadgan. Detta utvecklas mer i artikel 52.5 där det anges att  bestämmelser i 

stadgan som innehåller principer får genomföras genom lagstiftnings- och verkställighetsakter 

som beslutats av EU:s institutioner och genom medlemsstaternas akter när de genomför EU-

rätten. Principerna får bara prövas i domstol när lagstiftnings- och verkställighetsakterna ska 

tolkas och vid prövning av akternas laglighet. Principer ger således ingen subjektiv rättighet 

som ska respekteras utan en princip som ska iakttas i allmänhet.106 

Den större delen av rättigheterna och principerna i stadgan gäller för alla och därmed för 

irreguljära migranter. Vissa bestämmelser är emellertid till sin karaktär endast för 

unionsmedborgare eller för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta i en 

medlemsstat.107 I artikel 21 stadgas förbud mot diskriminering på grund av bl.a. kön, hudfärg, 

etniskt ursprung och inom tillämpningsområdet för fördragen är diskriminering på grund av 

nationalitet förbjuden. 

4.2.1 Värdig tillvaro och socialt stöd
Rätten till ett värdigt liv stadgas i artikel 1 som anger att människans värdighet ska 

respekteras och skyddas. Denna portalartikel innebär att ingen av de andra rättigheterna i 

stadgan får användas för att kränka människans värdighet och artikeln ska upprätthållas även 

om en rättighet begränsas.108 

Av artikel 34.1 framgår att EU erkänner och respekterar rätten till social trygghet och tillgång 

till sociala förmåner vid t.ex moderskap, sjukdom, ålderdom och arbetslöshet. Principen i 

första punkten grundas på arbetares rättigheter att ha ett skyddsnät genom socialförsäkring. 
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Denna princip är därför inte tillämplig på irreguljära migranter. I 34.2 anges att de som är 

bosatt och förflyttar sig lagligt inom unionen har rätt  till social trygghet  och förmåner enligt 

EU-rätt  och nationell rätt. Denna rättighet har således en begränsad personkrets och omfattar 

inte irreguljära migranter mot bakgrund av att bosättningen ska vara laglig. I artikel 34.3 

framgår att EU erkänner och respekterar rätten till socialt stöd och stöd till boende som är 

avsedd att säkerställa en värdig tillvaro för personer som saknar tillräckliga medel. Tredje 

punkten måste respekteras av EU i samband med socialpolitik som grundas på artikel 153 i 

FEUF.109 

EU-domstolen har i ett avgörande uttalat att  artikel 34 även riktar sig till medlemsstaterna 

som ska respektera rättigheterna och principerna i artikeln när de genomför åtgärder avseende 

socialt bistånd och socialt skydd som har sin grund i EU-rätt.110  Avgörandet berör en 

bestämmelse i en EU-rättsakt  som stadgade att en i EU lagligen bosatt tredjelandsmedborgare 

får behandlas annorlunda jämfört med unionsmedborgare genom att begränsa socialt bistånd 

till att endast avse grundläggande förmåner.111  Här tolkade EU-domstolen den bestämmelsen 

i ljuset av artikel 34.3 och uppmanade medlemsstaten, för att säkerställa rätten till en värdig 

tillvaro för de som saknar medel, att  besluta att bostadsstöd som det var frågan om var en 

sådan grundläggande förmån som omfattades av bestämmelsen i EU-rättsakten.112  Om det i 

nationella sammanhang handlar om sådant socialt stöd som överensstämmer med syftet med 

34.3 kan det därför ge en individuell rättighet för individen om det inte finns någon under den 

generella rätten till socialförsäkring i 34.2.113  Avgörandet från EU-domstolen berörde en 

lagligen bosatt tredjelandsmedborgare. Det är oklart om det finns en rättighet för irreguljära 

migranter till socialt stöd enligt artikeln. Det är upp  till medlemsstaterna att reglera 

omfattningen av rätten till socialt stöd i nationell lagstiftning och praxis, vilket framgår av 

artikeln. Detta kan innebära en begränsning i nationell rätt av rättigheten i stadgan.114 
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4.2.2 Begränsningar av det materiella innehållet
Artikel 52.1 anger vilka begränsningar av rättigheterna i stadgan som får göras. En 

begränsning ska vara föreskriven i lag och förenlig med de rättigheter och friheter som finns i 

stadgan. Begränsningar får endast göras om proportionalitetsprincipen beaktas, om de är 

nödvändiga och svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av EU eller av 

behovet att skydda andra människors rättigheter och friheter. Att rättigheterna får begränsas 

enligt lag innebär både nationell lagstiftning som genomför EU-rätt och EU-rättslig 

lagstiftning.115  Proportionalitetsprincipen är densamma som Europadomstolen tillämpar 

utifrån EKMR. Där är avvägningen mellan de intressen som föranlett en åtgärd och rättigheter 

som genom det kränkts eller hotats som avgör om den internationella överenskommelsen 

efterlevs eller inte.116  Alla rättigheter får däremot inte begränsas i stadgan. De rättigheter som 

inte får begränsas enligt EKMR får inte heller begränsas enligt stadgan. Det skulle medföra 

att  skyddsnivån i förhållande till EKMR sänks till en otillåten nivå.117 Rättigheten i artikel 34 

är inte en sådan rättighet som återfinns i EKMR och därför får den begränsas i enlighet med 

vad som stadgas i artikel 52.1.

4.3 Slutsats av rättsläget i EU-rätt
En unionsmedborgare som vistas i en annan medlemsstat och inte kan försörja sig själv har 

inte uppehållsrätt och är därmed en irreguljär migrant. Enligt rörlighetsdirektivet har dessa 

personer inte rätt till socialt  bistånd. För tredjelandsmedborgare som är i 

återvändandeprocessen finns vissa garantier enligt återvändandedirektivet, exempelvis att 

akutsjukvård ska tillhandahållas. Men de grundläggande existensvillkoren fastställs av 

medlemsstaterna. I ett avgörande ansåg däremot EU-domstolen att  en allvarligt sjuk irreguljär 

migrant hade rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda enligt återvändandedirektivet. 

Detta kan innebära att regleringen av levnadsstandard för de migranter som är i 

återvändandeprocessen till viss del är inom tillämpningsområdet  för EU-rätten. Det är 

emellertid oklart om de irreguljära migranter som inte är inom återvändandeprocessen faller 

inom tillämpningsområdet för EU-rätten.118  Vidare är det medlemsstaterna som reglerar 

omfattningen av socialt stöd enligt artikel 34 i rättighetsstadgan. Eftersom rättighetsstadgan 
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endast blir tillämplig när EU-rätt berörs blir tillämpningsområdet för artikel 34.3 i stadgan 

begränsad vad avser irreguljära migranter. 

5 Tillfredsställande levnadsstandard för irreguljära 
migranter i svensk rätt

I det här avsnittet utreds hur Sverige via rättsreglerna realiserar rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard för irreguljära migranter. Först utreds om rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard kan uppnås genom bistånd enligt LMA, därefter om den kan uppnås genom 

försörjningsstödet enligt SoL. Slutligen utreds irreguljära migranters rätt till sjukvård i 

Sverige, vilket är en del av hur Sverige realiserar rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard. 

5.1 Rätten till bistånd enligt LMA
Enligt l § 2 st LMA har den som omfattas av LMA inte rätt till bistånd enligt  4 kap. l § SoL 

för förmåner av motsvarande karaktär. Vidare framgår det av 2 kap. 1 § 3 st SoL att för en 

person som omfattas av LMA så finns särskilda bestämmelser om bistånd enligt den lagen. 

SoL är därmed subsidiär till LMA i fråga om bistånd. Irreguljära migranters rätt till en 

tillfredsställande levnadsstandard enligt  svensk rätt behöver därför först prövas utifrån LMA, 

för att sedan se om det finns någon rätt enligt SoL.

Av l § 1 st LMA framgår att lagen innehåller bestämmelser om sysselsättning för och bistånd 

till personer som (1) har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller som annan 

skyddsbehövande (asylsökande), (2) har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförd här i landet, eller (3) har 

ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att  vistas här medan 

ansökan prövas. Av 1a § 2 st framgår att unionsmedborgare endast  omfattas av LMA om det 

finns synnerliga skäl för det.119  Det bistånd som lämnas enligt  LMA är enligt 13 § bistånd i 

form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag. Dagersättningen ska bl.a. 

täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, hygienartiklar och utgifter för hälso- och 

sjukvård enligt 5 § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
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Rätten till bistånd upphör enligt 11 § LMA när uppehållstillstånd ges, utom i vissa fall,  eller 

när personen lämnar landet. För en vuxen utlänning som inte bor tillsammans med ett barn 

under 18 år som den är vårdnadshavare för upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart 

oskäligt, också när personens tidsfrist för frivillig avresa löper ut, eller när beslutet  om 

avvisning eller utvisning får laga kraft. Av det följer att rätten till bistånd inte ska upphöra 

innan en person, som fått ett avslagsbeslut, lämnat landet om personen bor tillsammans med 

barn under 18 år som den är vårdnadshavare för. Mot bakgrund av att återvändandedirektivet 

inte uppställer krav för de grundläggande existensvillkoren vid ett återvändande har Sverige 

därför reglerat  det genom att  rätten till bistånd till ensamma vuxna upphör tidigare än för 

barnfamiljer. Avseende kravet i artikel 14 i återvändandedirektivet att utsatta personers behov 

särskilt ska beaktas i väntan på ett återvändande har regeringen anfört att svensk lagstiftning 

överensstämmer med direktivets krav, bl.a. genom att SoL innehåller bestämmelser som syftar 

till att ge extra stöd åt utsatta personer.120

Enligt 12 § LMA har den som håller sig undan så att ett beslut om av- eller utvisning inte kan 

verkställas inte rätt till bistånd enligt LMA. Det  är helt enkelt för att undvika att bistånd 

betalas ut till någon som håller sig undan och rätten till bistånd förfaller då enligt LMA.121 

Tidpunkten för när rätten till bistånd upphör motsvaras därmed av bestämmelserna i 

mottagandedirektivet, genom att en person som inte längre har tillstånd att vistas i landet inte 

har rätt till bistånd.122  

I rättsfallet HFD 2013 ref. 83 kom domstolen fram till att även den som håller sig undan på så 

sätt som framgår av 12 § LMA omfattas av personkretsen i 1 § LMA. Rättsfallet berörde inte 

frågan om bistånd till en enskild utan handlade om en kommun hade rätt till ersättning för 

kostnader för god man till ett ensamkommande barn. Barnet höll sig undan så att ett 

lagakraftvunnet beslut om utvisning inte kunde verkställas. Av den aktuella förordningstexten 

i målet framgick att en förutsättning för att kommunen skulle ha rätt till ersättning var att 

barnet omfattas av 1 § 1 st 1 eller 2 LMA. Migrationsverket hävdade att en utlänning som 

håller sig undan så att ett beslut om utvisning inte kan verkställas, och av den anledningen 

saknar rätt till bistånd enligt  LMA, inte längre omfattas av personkretsen i 1 § LMA. HFD 
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ansåg att det inte kan utläsas av lagtexten.  De uttalade att det tvärtom följer av 12 § LMA att 

en person kan omfattas av personkretsen utan att ha rätt till bistånd och detta oavsett om det 

finns ett lagakraftvunnet beslut om utvisning. HFD konstaterade att barnet som höll sig undan 

omfattas av personkretsen i 1 § första stycket 1 LMA. 

Avgörandet HFD 2013 ref. 83 innebär att en irreguljär migrant kan omfattas av LMA men   

inte ha rätt till bistånd enligt den lagen. Detta har betydelse för huruvida den irreguljära 

migranten kan ha rätt till bistånd enligt SoL, eftersom en person som omfattas av LMA inte 

har rätt till bistånd enligt SoL. Detta kommer att utvecklas mer i avsnitt 5.3. 

5.2 Rätten till försörjningsstöd enligt SoL
Enligt 2 kap. 1 § SoL är det  kommunen i Sverige som har ansvar över socialtjänsten och som 

har det yttersta ansvaret att individer får det stöd och den hjälp  de behöver. För att få hjälp 

finns inget krav att  en person ska vara medborgare i Sverige, utan istället är det en persons 

bosättning eller vistelse i Sverige som avgör om en person får hjälp  enligt SoL. Enligt 2 a kap. 

1 § SoL är det i första hand den kommun där individen vistas som har ansvar för att individen 

får stöd och hjälp. Om det visar sig att en person är stadigvarande bosatt i, eller har starkare 

anknytning till, en annan kommun än där personen vistas är det i andra hand den kommunen 

som har ansvaret för att personen får hjälp. I huvudregel är bosättningskommunen samma 

kommun som den där en person är folkbokförd.123 En kommun kan bevilja bistånd med stöd 

av 4 kap. 1 § SoL och med stöd av 4 kap. 2 § SoL.

Enligt 4 kap. 1 § SoL har en person som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt  rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Av 4 kap. 3 § SoL framgår att  försörjningsstödet bl.a. ska 

täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien och boende. Rätten att uppnå 

en skälig levnadsnivå genom att  beviljas ett fullt försörjningsstöd tillkommer personer som 

har sin egentliga hemvist och bor i Sverige enligt avgörandet RÅ 1995 ref. 70. I avgörandet 

konstaterades däremot att oavsett om en person är att anse som bosatt i Sverige eller inte så 

kan den personen ha rätt till bistånd i en akut nödsituation. Detta framgår idag av 2a kap. 2 § 
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SoL att  om det står klart att en annan kommun ansvarar för hjälp åt en person är 

vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer. 

Enligt 4 kap. 2 § SoL kan en kommun bevilja ekonomiskt bistånd till en enskild utan att det 

föreligger någon rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Biståndet enligt bestämmelsen är 

emellertid inte utformat som en rättighet för den enskilde utan som en möjlighet för 

kommunen att bevilja bistånd.124 Paragrafen är avsedd för situationer då det i en tillfällig akut 

situation är lämpligt att lämna bistånd. Det kan vara att kommunen lånar ut pengar till den 

som väntar på en inkomst men av någon anledning behöver hjälp med försörjningen tills dess 

att en inkomst kommer.125

I SoL finns inte något krav på att  en person måste vistas i Sverige på laglig grund för att 

beviljas bistånd. Det har däremot tolkats mot bakgrund av RÅ 1995 ref. 70 och kommunens 

yttersta ansvar för de som vistas i kommunen enligt 2 kap. 1 § SoL att utländska medborgare 

som befinner sig endast tillfälligt i Sverige eller utlänningar som vistas i Sverige olovligen 

inte har rätt till bistånd annat än i akuta nödsituationer som följer av 2a kap. 2 § SoL.126  Med 

akuta situationer avses främst situationer som uppstår oväntat och oförutsett. Det bistånd som 

kan komma ifråga är exempelvis hjälp att  arrangera en hemresa, ekonomiskt bistånd i form av 

pengar till mat och boende fram till avresan eller ett tillfälligt boende för någon som utsatts 

för hot.127 Biståndet beräknas då enligt en lägre nivå än försörjningsstödet enligt 4 kap. 3 § 2 

st SoL. 

För unionsmedborgare som har behov av stöd för sin försörjning när de vistas i Sverige görs 

denna prövning enligt  4 kap. 1 § SoL. Men först måste socialnämnden utreda om det finns 

uppehållsrätt. Uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet återfinns i svensk rätt  i 2 kap. 5 § 

utlänningslagen (2005:716) (UtlL) som gäller generellt för alla utlänningar, även de som inte 

är unionsmedborgare. De krav som uppställts i rörlighetsdirektivet för uppehållsrätt stadgas i 

3a kapitlet  i UtlL. Om unionsmedborgaren inte bedöms ha uppehållsrätt vistas 

unionsmedborgaren i Sverige olovligen, därmed är irreguljär, och då är kommunens ansvar 

begränsat till bistånd i akuta nödsituationer. 
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För de unionsmedborgare som inte har uppehållsrätt och befinner sig i Sverige tillsammans 

med sina barn har Socialstyrelsen uttalat  att barnets rättigheter främst ska tillgodoses i det 

land där barnet hör hemma. I det fallet ska socialtjänstens insatser främst vara att hjälpa 

föräldrarna att återvända med sina barn till det land inom EU där de har sin stadigvarande 

hemvist.128  Detta uttalande bygger på principen om barnets bästa enligt barnkonventionen 

som återfinns i 1 kap. 2 § 1 st SoL där det anges att  barnets bästa särskilt ska beaktas vid 

åtgärder som rör barn. Vid en jämförelse med 2 st i samma paragraf framgår att vad som är 

bäst för barnet ska vara avgörande vid åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. 

Principen om barnets bästa i svenskt rätt har därmed inte alltid företräde. Ibland får andra 

intressen väga tyngre, men i de fallen måste beslutande myndighet  kunna visa på vilket sätt 

barnets bästa har beaktats.129

För irreguljära migranter som har fått avslag på sin asylansökan och håller sig undan har det 

varit  oklart huruvida personen, som inte har rätt till bistånd enligt LMA, kan ha rätt till 

bistånd enligt SoL. Tidigare ordning har varit att dessa personers rätt till bistånd enligt SoL 

har prövats i det enskilda fallet och att bistånd i akuta nödsituationer har aktualiseras.130 

Genom ett avgörande från HFD har rättsläget blivit något tydligare. 

5.3 Ingen rätt till bistånd enligt HFD
Prejudikatet HFD 2017 ref. 33 behandlar frågan om försörjningsstöd till en kvinna med tre 

barn. Kvinnans ansökan om uppehållstillstånd för henne och barnen avslogs, men de fortsatte 

att  leva i Sverige utan tillstånd. Kvinnan ansökte om försörjningsstöd enligt SoL för sig själv 

och barnen. Socialnämnden bedömde att kvinnan omfattades av LMA och att familjen inte 

hade rätt till försörjningsstöd enligt SoL. De ansåg inte heller att familjen var i en akut 

situation, och därmed skulle kunnat få ett nödbistånd av kommunen, eftersom deras behov av 

mat och boende tillgodosetts genom bistånd från ideella organisationer och privatpersoner. 

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Umeå. Förvaltningsrätten ansåg mot 

bakgrund av barnens situation och situationen i hemlandet att familjen hade rätt till bistånd 

enligt SoL och att den rätten inte var begränsad till en nödsituation. Avgörandet överklagades 

av socialnämnden till Kammarrätten i Sundsvall som bedömde situationen annorlunda. 
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Kammarrätten ansåg att kvinnan omfattades av LMA och att familjen inte hade rätt till bistånd 

enligt SoL.

Kvinnan fullföljde sin talan i HFD. Den fråga HFD besvarade i målet  var vilket ansvar en 

kommun har att ge ekonomisk hjälp till en person med barn som har fått avslag på en ansökan 

om uppehållstillstånd, vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning från 

Sverige. HFD konstaterade att  det tidigare avgörandet HFD 2013 ref. 83 inte innebär att en 

person upphör att omfattas av LMA även om personen enligt 12 § LMA inte längre har rätt  till 

bistånd enligt den lagen. Kvinnan och hennes barn omfattades därmed av LMA och hade inte 

rätt  till försörjningsstöd enligt SoL. Bistånd enligt de två lagarna är avsedda att täcka behov 

av samma slag. HFD förtydligar i avgörandet att bistånd inte heller kan lämnas i form av 

nödbistånd enligt 4 kap. 3 § SoL eftersom den endast blir tillämplig om försörjningsstöd 

enligt 4 kap. 1 § SoL är aktuellt. Domstolen konstaterar avslutningsvis att kommunen har det 

yttersta ansvaret  att enskilda får den hjälp de behöver och att det  finns en möjlighet att ge 

bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL för de personer som inte har rätt till försörjningsstöd. Den 

paragrafen ger däremot inte enskilda sådan rätt till bistånd som kan prövas i domstol enligt 16 

kap. 3 § SoL. 

5.4 Rätten till hälso- och sjukvård 
Sverige har tidigare fått kritik om att  irreguljära migranter inte har haft tillgång till hälso- och 

sjukvård, vilket är en rättighet som ingår i rätten till en tillfredsställande levnadsstandard.131 

Detta medförde att svensk lagstiftning ändrades för att bättre stämma överens med de 

internationella åtagandena. År 2008 fick barn i irreguljära situationer rätt till hälso- och 

sjukvård i Sverige enligt dåvarande 4 § i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 

asylsökande m.fl. Sedan år 2013 regleras rätten till hälso- och sjukvård för irreguljära 

migranter i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i 

Sverige utan nödvändiga tillstånd. I 6 § anges att barn i irreguljära situationer ska erbjudas 

samma vård som personer som är bosatta i ett landsting i Sverige. I 7 § anges att rättigheten 

för vuxna irreguljära migranter är begränsad till vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, 

vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Kostnaderna för vården har även satts ned för 
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irreguljära migranter vilket framgår av förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för 

utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

5.5 Slutsats av rättsläget i svensk rätt
För en barnfamilj som har fått avslag på sin asylansökan och inte håller sig undan finns en rätt 

att  få bistånd enligt LMA tills dess att personerna faktiskt lämnar Sverige. För den irreguljära 

migranten med barn som har fått avslag på sin asylansökan och håller sig undan finns ingen 

rätt  till bistånd enligt LMA. Det finns för dessa personer inte heller rätt till försörjningsstöd 

enligt 4 kap. 1 § SoL men eventuellt  en möjlighet till bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL. 

Unionsmedborgare som vistas i Sverige utan uppehållsrätt  har inte rätt till fullt 

försörjningsstöd enligt SoL, men däremot en rätt till bistånd i akuta nödsituationer.

Även om inte irreguljära migranter har rätt att  få bistånd för att  få alla sina behov 

tillgodosedda har de rätt  till sjukvård i Sverige. För barn i irreguljära situationer ska vård ges 

på lika villkor som för andra barn i Sverige och för vuxna irreguljära migranter är den i 

huvudsak begränsad till vård som inte kan anstå.

6 Hur de sociala rättigheterna realiseras i Sverige

I det här avsnittet presenteras hur sociala rättigheter införlivas i Sverige och vilket ansvar 

Sverige som stat har avseende förverkligandet av de sociala rättigheterna. Med begreppet 

införlivas menas här de olika metoder som en stat  använder för att se till att  den nationella 

rätten motsvarar de krav som anges i en internationell överenskommelse.132 

6.1 Införlivande av sociala rättigheter
Att Sverige har anslutit sig till en internationell överenskommelse om mänskliga rättigheter 

innebär inte automatiskt att rättigheterna kan åberopas i en domstol i landet. Sverige är en 

dualistisk stat vilket innebär att de internationella regler som Sverige är bunden av är skilt 

från de nationella reglerna.133  Det krävs att  de internationella reglerna införlivas i den 

nationella rättsordningen vilket  kan göras genom inkorporering, transforrmering eller 

fördragskonform tolkning. Inkorporering betyder att en stat antar en lag om att en 

internationell överenskommelse gäller som nationell rätt. Om en stat ändrar, kompletterar 
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eller upphäver nationell rätt  för att den ska motsvara de internationella reglerna är det 

transformering.134  Fördragskonform tolkning innebär att staten konstaterar att  nationell rätt 

stämmer överens med bestämmelserna i en internationell överenskommelse, därmed att  det 

föreligger normharmoni. I det  fallet ska rättstillämparen tolka de nationella rättsreglerna så att 

det inte uppstår konflikter med förpliktelserna i den internationella överenskommelsen.135 

Det är med konstaterande av normharmoni som Sverige har implementerat bestämmelserna i 

ICESCR.136  Normharmoni konstaterades även avseende barnkonventionen.137  Delar av 

barnkonventionen har transformerats i efterhand där exempelvis principen om barnets bästa 

har tagits in i SoL, UtlL och föräldrabalken (1949:381).138  Avseende den sociala stadgan 

konstaterade Sverige att inga lagändringar behöver göras, det förelåg därför normharmoni 

med stadgan.139  Svensk rätt bör därför överensstämma väl med bestämmelserna i de 

internationella överenskommelserna. Vad avser rättighetsstadgan behöver den inte införlivas i 

svensk rätt eftersom den blev juridiskt  bindande för EU och Sverige genom Lissabonfördraget 

och den har samma ställning som FEU och FEUF.140 

6.2 Svenska statens skyldighet att realisera sociala rättigheter
Som har presenterats i det här arbetet har Sverige inte framfört någon reservation mot de 

artiklar i konventionerna och sociala stadgan som har avhandlats. Det gör att Sverige är 

bunden av dessa och har en skyldighet att realisera rättigheterna som stadgas i artiklarna. Att 

förverkliga rätten till en tillfredsställande levnadsstandard är i första hand en vuxen individs 

skyldighet att göra för sig själv och sina barn. Individen har ansvaret att genom egna 

ansträngningar och resurser tillfredsställa sina grundläggande behov, exempelvis genom 

ekonomiska tillgångar eller arbete. I andra hand är det statens skyldighet som inträder när 

individen inte kan säkra rättigheten för sig själv och sina barn.141 

Utifrån ICESCR har det beskrivits som att statens skyldighet är att respektera, skydda och 

fullgöra rättigheterna. Respektera innebär att en stat  ska avstå från att ingripa mot åtnjutande 

av rättigheten, t.ex att staten ska respektera individens frihet att vidta nödvändiga åtgärder och 
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använda nödvändiga resurser för att säkra sina grundläggande behov. Att skydda innebär att 

staten ska hindra andra från att ingripa mot någons åtnjutande av rättigheter, t.ex att  staten ska 

skydda individer mot bedrägeri eller förbjuda farliga produkter som kan begränsa deras 

åtnjutande av en tillfredsställande levnadsstandard. Att fullgöra innebär att staten ska vidta 

åtgärder för att rättigheten ska kunna realiseras fullt ut eller i sista hand att direkt förse 

individer med medel och resurser för att deras grundläggande behov ska tillgodoses.142

Staters skyldighet att  realisera sociala rättigheter är således subsidiärt  i förhållande till 

individens skyldighet. Det främsta ansvar som stater har genom att ingå en internationell 

överenskommelse är att anläggningar, varor och tjänster som krävs för att  en individ kan 

tillgodogöra sig rättigheterna finns tillgängliga till överkomliga priser.143  Däremot ska 

rättigheterna kunna åtnjutas av alla människor, vilket innebär att de som i ett visst fall inte kan 

åtnjuta vissa rättigheter ska få ekonomiskt understöd eller tjänster kostnadsfritt så att de kan 

uppnå en tillfredsställande levnadsstandard.144 

Det är den svenska staten som är bunden av en internationell överenskommelse. Det är 

emellertid hela den offentliga förvaltningen som ska genomföra regeringens politik, se 1 kap. 

6 § regeringsformen (1974:152) (RF) och 12 kap. 1 och 4 §§ RF. Myndigheter, domstolar och 

kommuner har därför också som uppgift att  realisera statens förpliktelser vad avser sociala 

rättigheter. 

6.2.1 Domstolen och statliga myndighetens skyldighet
Mot bakgrund av att ingen av de internationella överenskommelserna har inkorporerats i 

svensk rätt kan inte domstolar och statliga myndigheter direkt tillämpa bestämmelserna.145 

Eftersom svenska staten har konstaterat att det föreligger normharmoni med de internationella 

överenskommelserna förutsätter rättstillämparen att nationell rätt  harmoniserar med de 

internationella åtagandena. Om en bestämmelse i konventionerna eller stadgan har åberopats 

av en part eller om svensk rätt innehåller oklarheter kan rättstillämparen använda den 

internationella överenskommelsen som tolkningsunderlag, alltså genom fördragskonform 

tolkning.146  Detta ska domstolar och statliga myndigheter göra så långt det är möjligt inom 
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ramen för den svenska lagens ordalydelse, för att svensk rätt ska vara förenlig med Sveriges 

internationella åtaganden.147 

Om en domstol eller statlig myndighet finner att  nationell rätt står i strid med internationella 

åtaganden som Sverige är bunden av kan inte lagprövningen som anges i 11 kap. 14 § RF 

användas för att den nationella föreskriften inte ska tillämpas, eftersom de internationella 

överenskommelserna inte har inkorporerats i svensk rätt. Den svenska lagstiftningen kommer 

därför att tillämpas i det fall det föreligger en direkt konflikt  mellan svensk och internationell 

rätt.148

6.2.2 Kommunen och kommunala myndighetens skyldighet
Kommunerna i Sverige har tilldelats förvaltningsuppgifter enligt 12 kap. 4 § RF, där 

socialtjänsten är en sådan uppgift, se 2 kap. 1 § SoL. Kommunen och de kommunala 

myndigheterna realiserar de sociala rättigheterna genom att tillämpa den svenska 

lagstiftningen, som i enlighet med normharmoni ska stämma överens med de internationella 

överenskommelserna. I den tillämpningen ska beslutsfattare på kommunal nivå, precis som 

rättstillämpare i domstolar och statliga myndigheter, tillämpa den svenska rätten 

fördragskonformt med den internationella rätten. Den kommunala beslutsfattaren kan därför 

göra självständiga bedömningar i det enskilda fallet  utifrån den svenska lagstiftningen för att 

realisera sociala rättigheter i kommunen.149  Det förefaller däremot som att kunskapen om 

sociala rättigheter varierar i kommunerna då Sverige har fått kritik från ESCR-kommittén att 

de internationella åtagandena inte realiseras i alla delar av förvaltningen.150

Avseende försörjningsstödet enligt SoL har kommuner tolkat de nationella och internationella 

reglerna olika. Exempelvis har kommunfullmäktige i Malmö stad antagit riktlinjer för 

handläggning av försörjningsstöd där det anges att Malmö stad, utifrån barnkonventionen och 

SoL, ska behandla alla barn som har behov av stöd och hjälp som att de skulle vara bosatta i 

kommunen. De har beslutat att barn i irreguljära situationer har rätt till ekonomiskt bistånd på 

samma villkor som barn som räknas som bosatta i kommunen.151  Kommunfullmäktige i 

Göteborgs stad har antagit liknande riktlinjer men har gjort en annan tolkning av 
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försörjningsstödet. Där anges att socialtjänstens ansvar är begränsat till stöd och hjälp i akuta 

situationer för de irreguljära migranter som saknar legal bosättning i Sverige.152  Eftersom 

Göteborgs stad och Malmö stad har bedömt försörjningsstöd till irreguljära migranter olika  är 

det kommunala självstyret ytterligare en aspekt för hur mänskliga rättigheter realiseras i 

Sverige. Kommunerna gör sina politiska prioriteringar och utifrån detta har det betydelse i 

vilken kommun en person vistas i vad avser hur de sociala rättigheterna förverkligas.153 

Barnrättskommittén har exempelvis kritiserat Sverige för att kommunerna realiserar barnets 

rättigheter enligt barnkonventionen olika.154 

7 Kan irreguljära migranter med barn åtnjuta en 
tillfredsställande levnadsstandard?

I det här avsnittet  analyseras irreguljära migranters rätt till en tillfredsställande 

levnadsstandard utifrån internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt. Vidare analyseras 

irreguljära migranters situation i förhållande till bestämmelserna utifrån Hannah Arendts 

reflektioner och avslutningsvis analyseras vilka argument som bär upp de svenska 

bestämmelserna. 

7.1 Formell rätt till en tillfredsställande levnadsstandard
Irreguljära migranter har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard enligt ICESCR och 

barnkonventionen. För att uppnå en tillfredsställande levnadsstandard ska irreguljära 

migranter ha tillgång till social hjälp enligt både ICESCR och barnkonventionen. Detta kan 

tolkas som att irreguljära migranter i vart fall ska ha rätt att ansöka om hjälp för att uppnå en 

tillfredsställande levnadsstandard. I sociala stadgan finns som bekant ingen rättighet som 

omfattar irreguljära migranter. 

Även om irreguljära migranter har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard är staters 

skyldighet för att  irreguljära migranter ska kunna uppnå den annorlunda. Samstämmighet 

finns i kommittéernas uttalanden och doktrinen att varje stat har en grundskyldighet att alla 

människor inom statens territorium ska kunna åtnjuta en grundläggande nivå vad avser 

levnadsstandarden. Det kan också konstateras utifrån hur ICESCR, barnkonventionen och 

sociala stadgan tolkas av kommittéerna att stater har en skyldighet när irreguljära migranter är 
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i en nödsituation att ge social hjälp för att de ska kunna uppnå en grundläggande 

levandsstandard. Det finns därför en skillnad på nivån av irreguljära migranters rätt till 

levnadsstandard när det kommer till staters skyldighet att fullgöra rättigheten.

Den rätt till social hjälp  som finns i rättighetsstadgan syftar till att  personer ska uppnå en 

värdig tillvaro. Nivån för levnadsstandarden som föreskrivs kan tolkas som att en 

grundläggande levnadsstandard ska uppnås. Emellertid blir denna rättighet endast aktuell om 

EU-rätten tillämpas. Enligt rörlighetsdirektivet finns ingen rätt för unionsmedborgare som har 

utnyttjat den fria rörligheten och inte kan försörja sig själv i en annan medlemsstat att få hjälp 

att  uppnå en viss levnadsstandard. Det finns inget krav på harmonisering avseende social 

hjälp inom EU utan det är upp till medlemsstaterna att reglera dess omfattning. Utifrån 

återvändandedirektivet har stater eventuellt en skyldighet att hjälpa irreguljära migranter som 

är särskilt utsatta att uppnå en grundläggande levnadsstandard. EU-rätten tillhandahåller 

därför i huvudsak ingen rättighet för irreguljära migranter med barn till en tillfredsställande 

levnadsstandard. 

I arbetet har utretts att rätten till en tillfredsställande levnadsstandard i svensk rätt  realiseras 

genom försörjningsstödet enligt 4 kap. 1 § SoL, genom bistånd enligt LMA och genom lagen 

(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 

tillstånd. Som har utretts kan irreguljära migranter åtnjuta en del av rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard genom rätten till sjukvård. För barnfamiljer som har fått 

avslag på sin asylansökan och inte håller sig undan finns en rätt  att  få bistånd enligt  LMA tills 

dess att de lämnar Sverige. I övrigt har irreguljära migranter inte rätt till försörjningsstöd 

enligt SoL eller till motsvarande bistånd enligt  LMA som syftar till att människor ska uppnå 

en skälig levnadsnivå. 

7.1.1 Svensk rätt i förhållande till internationell rätt
Avseende barnfamiljer som är i återvändandeprocessen och inte håller sig undan har de rätt 

till bistånd enligt LMA som gör att de kan åtnjuta en tillfredsställande levnadsstandard. Detta 

innebär att svenska staten uppfyller sina internationella åtaganden för dessa personer.  

För irreguljära migranter som är unionsmedborgare har dessa en rätt till bistånd i akuta 

nödsituationer enligt svensk rätt. Detta överensstämmer med tolkningen som kommittéerna 

till de internationella överenskommelserna har gjort att irreguljära migranter ska kunna uppnå 
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en grundläggande levnadsstandard genom social nödhjälp. Vad avser barn i irreguljära 

situationer är emellertid tolkningen av barnrättskommittén att  dessa barn ska ha samma 

tillgång till sociala rättigheter som andra barn. Det ska därmed inte begränsas till att endast 

avse nödsituationer. Det som framgår av konventionstexten i barnkonvetionen är att stater har 

en skyldighet att bistå föräldrar i realiseringen av alla barns rätt till en tillfredsställande 

levnadsstandard, exempelvis genom att tillhandahålla materiell hjälp.

Avseende barnfamiljer som är unionsmedborgare är Socialstyrelsens riktlinjer att  den sociala 

nödhjälpen främst ska hjälpa familjen att återvända till hemlandet. I förhållande till detta 

resonemang kan påminnas om barnrättskommitténs uttalande att  staten ska försäkra sig om att 

det är enligt principen om barnets bästa att barnet återvänder till ett hemland. Socialstyrelsens 

riktlinjer och barnrättskommitténs uttalanden är inte juridiskt bindande, utan tolkningsredskap 

av rätten. Eftersom principen om barnets bästa har transformerats till svensk rätt krävs det 

emellertid att  socialnämnden utreder hur barnets situation i den andra medlemsstaten skulle 

bli. Med hänvisning till den kritik som har riktats mot Sverige avseende förverkligandet av 

sociala rättigheter i kommunerna kan det inte vara alltför vågat att påstå att vissa 

socialnämnder kommer konstatera att barnets sociala rättigheter bäst kan tillgodoses i ett 

hemland och inte i Sverige, även om det inte går att försäkra. Stöd för att socialnämnder har 

gjort skönsmässiga bedömningar avseende rätten till försörjningsstöd för irreguljära migranter 

och att principen om barnets bästa inte beaktats finns i Staafs forskning.155

Enligt avgörandet HFD 2017 ref. 33 kan en irreguljär migrant fortfarande omfattas av LMA 

men inte har rätt till bistånd enligt den lagen på grund av att personen håller sig undan. En 

irreguljär migrant har i det fallet inte någon rätt till försörjningsstöd och inte heller någon rätt 

till nödbistånd. En kommun har därför ingen skyldighet enligt svensk rätt att hjälpa irreguljära 

migranter med ekonomiskt bistånd för att de ska uppnå en viss levnadsstandard. Genom HFD 

2017 ref. 33 uppmärksammas att de kommuner som tycker det är lämpligt att ge något bistånd 

enligt 4 kap. 2 § SoL har möjlighet till det. Det är frivilligt för en kommun att bevilja bistånd 

vilket innebär att  det  kommer tillämpas olika i kommunerna. Att rättigheter förverkligas olika 

i Sveriges kommuner är något som har kritiserats. I förhållande till vad som går att uttolka 

från ICESCR, barnkonventionen och sociala stadgan har irreguljära migranter i varje fall en 

rätt  till social nödhjälp för att uppnå en grundläggande levnadsstandard. Enligt HFD 2017 ref. 
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33 har irreguljära migranter som omfattas av LMA inte en sådan rätt. Svensk rätt är därför 

mer restriktiv än vad som anges i internationell rätt. 

Sverige har, som framgår av avsnitt 6.1, konstaterat att svensk rätt överensstämmer med de 

internationella överenskommelserna. I avgörandet HFD 2017 ref. 33 hade domstolen kunnat 

tillämpa en fördragskonform tolkning av någon av överenskommelserna för att  svensk rätt 

bättre skulle stämma överens med de internationella åtagandena. Svenska domstolar ska 

emellertid kunna räkna med att svensk rätt  är i normharmoni med de internationella 

bestämmelser Sverige är bunden av och utgå från svensk rätt när den dömer. Svensk rätt 

innehåller rätten till en skälig levnadsnivå genom försörjningsstödet i SoL och i SoL stadgas 

principen om att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn. Trots detta finns 

inget resonemang i HFD 2017 ref. 33 om huruvida den irreguljära migranten med barn har 

rätt  till en skälig levnadsnivå och det framgår inte om domstolen har resonerat kring hur 

beslutet förhåller sig till principen om barnets bästa. 

Det går däremot att utläsa av underrättens avgörande. I Förvaltningsrätten i Umeås avgörande 

beaktades att situationen i hemlandet inte skulle kunna ge familjen, och särskilt barnen, en 

skälig levnadsnivå. Det innebar att en skälig levnadsnivå skulle förverkligas i Sverige genom 

försörjningsstödet enligt SoL. Detta avgörande är förenligt med Sveriges internationella 

åtaganden. I de följande avsnitten analyseras det svenska rättsläget i förhållande till de 

begränsningar som får göras enligt de internationella överenskommelserna. 

7.1.2 Progressivt realisera och inte diskriminera
I det här arbetet har det beskrivits hur rätten till en tillfredsställande levnadsstandard ska 

förverkligas. Enligt ICESCR och barnkonventionen förverkligas rätten progressivt och enligt 

sociala stadgan ska rättigheterna förverkligas direkt. Mot bakgrund av det resonemang om att 

det inte är samma grundskyldighet i Mali som det är i Kanada bör skyldigheten för Sverige 

sträcka sig utöver den universella grundläggande levnadsnivån, precis som för Kanada. Enligt 

den tolkningen av grundskyldigheten enligt ICESCR och barnkonventionen betyder det att 

Sveriges skyldighet för irreguljära migranters levnadsstandard sträcker sig längre än den 

universella grundskyldigheten. 

Av konventionstexten i ICESCR och barnkonventionen, och kommittéernas tolkningar, 

förefaller det som att rättigheterna ska realiseras för alla människor inom en stats territorium. 
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I ett  förarbete där det behandlades hur barnkonventionen skulle förverkligas i Sverige var 

slutsatsen att barnets rättigheter enligt  konventionen skulle ställas i relation till barnets 

situation, där ett barn som vistas utan tillstånd i Sverige inte ska tillförsäkras alla rättigheter 

som stadgas i barnkonventionen. Det  konstaterades att stater har ett nedtrappat ansvar för barn 

i irreguljära situationer. Deras grundläggande behov ska tillförsäkras, som akuta vårdbehov, 

men begränsningar kan göras vad avser barnets långsiktiga behov som t.ex. vårdinsatser eller 

utbildning som förutsätter att barnet stannar länge i en stat.156  Detta synsätt uttalades för två 

decennium sedan och utveckling har skett för irreguljära migranters sociala rättigheter sedan 

dess. Det förefaller emellertid som att bedömningen om ett nedtrappat ansvar avseende 

irreguljära migranter lever kvar idag. Att rätten till en tillfredsställande levnadsstandard 

förverkligas progressivt stannar för irreguljära migranter på en grundläggande nivå med rätt 

till sjukvård och realiseras inte utöver det. Detta trots att Sverige har mer tillgängliga resurser 

än exempelvis Mali. 

Detta leder vidare till de diskrimineringsstadganden som finns i de internationella 

överenskommelserna. Det finns ett flertal diskrimineringsgrunder som irreguljära migranter 

omfattas av, men som diskrimineringsgrund återfinns inte migrationsstatus. 

Barnrättskommittén har, som framgick av avsnitt 3.2.1, uttalat att lagstiftning som begränsar 

grundläggande sociala rättigheter för föräldrar med en viss migrationsstatus direkt eller 

indirekt diskriminerar barnets rätt  till liv, överlevnad och utveckling. Vidare har ESCR-

kommittén uttalat att de sociala rättigheterna tillkommer alla, oavsett migrationsstatus, vilket 

togs upp  i avsnitt 3.1. Dessa uttalanden är inte juridiskt bindande. Migrationsstatus finns inte 

som diskrimineringsgrund i de internationella överenskommelserna som stater är bundna av, 

vilket innebär att diskriminering inte är förbjudet på grund av migrationsstatus. Eftersom 

stater är suveräna och har rätt att bestämma vem som får stanna inom statens territorium är det 

accepterat i internationell och nationell rätt att  stater får behandla människor annorlunda på 

grund av deras migrationsstatus.157 

7.1.3 Proportionalitet och legalitet
I det  här arbetet har det beskrivits hur rätten till en tillfredsställande levnadsstandard kan 

begränsas för att begränsningen fortfarande ska vara förenlig med de internationella 
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överenskommelserna. Vad som är gemensamt är att begränsningen ska vara proportionell och 

ha stöd i lag. 

 

I LMA framgår att statens ansvar att fullgöra migrantens rätt till en tillfredsställande 

levnadsstandard upphör när personen är i en irreguljär situation, enligt 12 § LMA. Motivet till 

begränsningen som kan hittas i svenska förarbeten är att undvika att bistånd betalas ut till 

någon som håller sig undan. Med andra ord kan det påstås vara en begränsning som baseras 

på migrationskontroll. I SoL framgår ingen begränsning av rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard, men den begränsning som finns kommer från rörlighetsdirektivet  vilket 

återfinns i UtlL. En unionsmedborgare utan uppehållsrätt har inte rätt att uppnå en skälig 

levnadsnivå. Motivet återfinns i EU-domstolens tolkning av rörlighetsdirektivet, att det är 

acceptabelt  att neka unionsmedborgare socialt bistånd när personerna har utnyttjat den fria 

rörligheten för att beviljas bistånd från en annan medlemsstat, trots att de saknar tillräckliga 

tillgångar för att ha uppehållsrätt där. Med andra ord kan det påstås vara en begränsning med 

syfte att motverka social turism inom EU. Sammanfattningsvis uppfyller begränsningarna 

kravet att de har stöd i lag.

Intressen som begränsningen ska svara mot är enligt ICESCR att främja den allmänna 

välfärden i ett demokratiskt samhälle, i sociala stadgan är det att skydda andras fri- och 

rättigheter, samhällets intresse, nationell säkerhet, allmän hälsa eller moral. Enligt 

rättighetsstadgan ska begränsningen svara mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns 

av EU eller av behovet att skydda andra människors rättigheter och friheter. 

Sammanfattningsvis är det  intresse som är aktuellt den sociala och ekonomiska välfärden hos 

folket och samhället, samhällets intresse eller som i rättighetsstadgan uttrycks som allmänt 

samhällsintresse som erkänns av EU. Begränsningar får som bekant inte göras av 

rättigheterna i barnkonventionen. 

Enligt Amrei Müller, forskare inom folkrätt, kan en begränsning som oproportionerligt 

påverkar en utsatt grupp människor aldrig anses svara mot samhällets intresse eftersom den 

inte främjar välfärden hos folket som helhet.158  Av konventionstexten i ICESCR framgår att 

en begränsning som går emot rättigheternas natur är otillåten. Det innebär att  en begränsning 

som påverkar den grundläggande rättigheten enligt varje rättighet inte är tillåten.159  Detta 
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stöds även av uttalandet från europeiska kommittén för sociala rättigheter om att irreguljära 

migranter inte ska förlora de grundläggande rättigheterna i sociala stadgan som rätt  till liv, 

fysisk integritet eller mänsklig värdighet.

Begränsningen av försörjningsstödet enligt SoL görs utifrån bestämmelserna om uppehållsrätt 

enligt UtlL. För unionsmedborgare som inte har uppehållsrätt  finns däremot en rätt till 

nödbistånd för mat och boende som ska tillgodose deras grundläggande behov. Mot den 

bakgrunden kan begränsningen anses proportionerlig, eftersom den inte berövar 

unionsmedborgaren dennes grundläggande sociala rättigheter. För barn i irreguljära 

situationer är denna begränsning emellertid inte proportionerlig, eftersom en begränsning 

avseende barns rätt till en tillfredsställande levnadsstandard inte får göras. 

Begränsningen enligt  LMA innebär att irreguljära migranter inte har någon rätt att få hjälp 

från svenska staten för att tillgodose sina grundläggande behov. Eftersom det lämnar 

irreguljära migranter utan sina grundläggande sociala rättigheter är begränsningen inte 

proportionerlig. Möjligtvis kan bedömningen i avgörandet HFD 2017 ref. 33 medföra att 

dessa personers grundläggande behov kan tillgodoses skönsmässigt av kommuner enligt 4 

kap. 2 § SoL. Detta är inte en rättighet för den irreguljära migranten utan en möjlighet för 

kommunen. Vidare begränsas barns rätt till en tillfredsställande levnadsstandard även här, 

trots att rättigheten inte kan begränsas enligt barnkonventionen. 

7.2 Irreguljära migranters rättslöshet utifrån EU-rätt och svensk rätt
Enligt Arendts reflektion efter andra världskriget var det svårt  för flyktingar och statslösa att 

åtnjuta skyddet av mänskliga rättigheter eftersom de inte är medborgare i den stat de vistas i. 

Som har utretts i det här arbetet är det idag en svårighet för irreguljära migranter att åtnjuta 

skyddet av sociala rättigheter. I Sverige är det däremot inte ett svenskt  medborgarskap som 

krävs för att åtnjuta sociala rättigheter enligt SoL. Kravet för att få stöd och hjälp enligt SoL 

är att en person ska vara bosatt eller vistas i Sverige. Att inte vara medborgare i Sverige är 

därför inte anledningen till varför irreguljära migranter inte kan åtnjuta rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard fullt ut.

Utifrån EU-rätten ger unionsmedborgarskapet tillgång till likabehandling vad avser tillgången 

till sociala rättigheter enligt rörlighetsdirektivet när unionsmedborgaren vistas i en annan 

medlemsstat. Unionsmedborgarskapet är förvisso förutsättningen för likabehandlingen, men 
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för att åtnjuta socialt  bistånd krävs att personen har en inkomst från arbete eller redan har 

ekonomiska medel för sin försörjning. Det är därför inte heller ett medborgarskap som 

exkluderar irreguljära migranter från rätten till en tillfredsställande levnadsstandard enligt 

rörlighetsdirektivet. Vad avser tredjelandsmedborgares tillgång till sociala rättigheter utifrån 

EU-rätten kan konstateras att den är begränsad i förhållande till unionsmedborgarens tillgång 

till sociala rättigheter. Vidare är tredjelandsmedborgarens åtnjutande av sociala rättigheter 

begränsad till om deras vistelse i en stat är laglig eller inte, vilket synliggörs i 

rättighetsstadgan och bristen på sociala rättigheter i mottagandedirektivet och 

återvändandedirektivet. 

Det irreguljära migranter har rätt till i Sverige är sjukvård vilket endast är en del av rätten till 

en tillfredsställande levnadsstandard. Unionsmedborgare har rätt till nödbistånd i akuta 

situationer vilket gör att dessa inkluderas något mer i rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard. De andra irreguljära migranternas grundläggande behov kan endast 

tillgodoses av kommuner enligt 4 kap. 2 § SoL. Eftersom irreguljära migranter i bästa fall har 

rätt  till en grundläggande levnadsstandard kan konstateras att  de är exkluderade från rätten till 

en tillfredsställande levnadsstandard. Vidare kan irreguljära migranters rättslöshet illustreras 

genom det beslut om bistånd som kan komma ifråga enligt 4 kap. 2 § SoL. Detta är en 

möjlighet för kommunen, inte en rättighet för individen, och beslutet  kan inte överprövas av 

en domstol. 

Resonemanget att  Sverige har ett  nedtrappat ansvar för barn i irreguljära situationer och att 

domstolen i HFD 2017 ref. 33 inte beaktade barnens situation visar på den avhumanisering 

som Arendt reflekterat över. Att barn i irreguljära situationer, som är i behov av det skydd som 

mänskliga rättigheter kan ge, inte har samma tillgång till rättigheterna som andra barn har. 

Barnet i den irreguljära situationen har förlorat de egenskaper som gör att  vuxna behandlar 

barnet som någon som är i behov av extra skydd som barn i allmänhet behöver.

Att svenska statens ekonomiska resurser genom lagstiftningen syftar till att uppnå en 

tillfredsställande levnadsstandard hos de som lagligen är bosatta i eller lagligen vistas i 

Sverige är en begränsning som främjar den sociala och ekonomiska välfärden hos folket och 

samhället. Detta är som Arendt uttrycker det inte vad som är bra för mänskligheten som 

helhet. Exkludering av personer som inte har tillåtelse att vistas i Sverige från rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard gör att svenska staten har bättre möjlighet att  fullgöra 
47



rättigheten för de personer som faktiskt har tillåtelse att vistas i Sverige. Vissa delar av 

mänskligheten likvideras inte som Arendt uttrycker det, men irreguljära migranters möjlighet 

att överleva i Sverige begränsas. 

Det är i huvudsak stater som bestämmer om irreguljära migranter ska inkluderas eller 

exkluderas i förhållande till sociala rättigheter. Eftersom det inte är de sociala rättigheterna, 

konventionernas kommittéer eller individen som bestämmer tillgången på rättigheter kan 

irreguljära migranter till viss del anses rättslösa. Däremot kan irreguljära migranter med 

staters goda vilja få tillgång till vissa sociala rättigheter som anses viktiga i det internationella 

samhället, exempelvis sjukvård. Det förefaller som att den fullständiga rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard inte är motiverat från statens perspektiv att realisera, vilket 

kommer att utvecklas mer i avsnittet nedan. 

7.3 Argument som bär upp de svenska bestämmelserna
I de inledande delarna av det här arbetet beskrevs att mänskliga rättigheter är universella och 

ska gälla lika för alla människor, men att detta begränsas av staters suveränitet. Sverige har 

rätt  att bestämma över svenska statens inre angelägenheter och genom migrations-

bestämmelser reglera vem som har tillstånd att vistas i Sverige. Eftersom irreguljära migranter 

inte har tillstånd att vistas i Sverige skulle socialrättsliga bestämmelser som anger att 

irreguljära migranter har rätt att uppnå en viss levnadsstandard i Sverige undergräva 

migrationsbestämmelsernas syfte. För att upprätthålla migrationsbestämmelserna görs Sverige 

mindre attraktivt  att bo i genom att försvåra ett liv i landet för den irreguljära migranten. Det 

skyndar på ett frivilligt återvändande till hemlandet, avskräcker potentiella irreguljära 

migranter och statens ekonomiska resurser skyddas.160 

De sociala rättigheternas karaktär kan vara en faktor till varför irreguljära migranter inte har 

rätt  till en tillfredsställande levnadsstandard i svensk rätt. Som presenterades i de inledande 

delarna av det här arbetet  är sociala rättigheter ofta utformade som målbestämmelser, ett mål 

som uppnås genom vissa medel, och inte utformade som individuella rättigheter. Det kan  

därför hävdas att en enskild irreguljär migrant inte har en utkrävbar rättighet  till en 

tillfredsställande levnadsstandard, eftersom svenska staten utifrån de internationella 
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överenskommelserna endast ålagts att arbeta mot målet att alla ska kunna uppnå en 

tillfredsställande levnadsstandard. 

Som har presenterats i arbetet har irreguljära migranter i Sverige rätt till sjukvård med vissa 

begränsningar. I de inledande delarna nämndes att det inte ska finnas någon hierarki mellan de 

mänskliga rättigheterna. Att irreguljära migranter har rätt till sjukvård men inte till social hjälp 

som kan möjliggöra en tillfredsställande levnadsstandard visar att det finns skillnader 

avseende vad stater prioriterar när det gäller realiseringen av rättigheter. Detta har förklarats 

av Asbjørn Eide som att sjukvård primärt är ansett som något offentlig medan bostad och mat 

är ansett  som något privat.161 Sjukvård är mer uppenbart att stater har ansvar för och det kan 

vara en förklaring till att denna rättighet mer tydligt omfattar irreguljära migranter än rätten 

till en tillfredsställande levnadsstandard och social hjälp.162 

Det har beskrivits att fullgörandet av rätten till en tillfredsställande levnadsstandard i första 

hand är individens ansvar och i andra hand statens ansvar.  Att det främst är individens ansvar 

att  uppnå en tillfredsställande levndsstandard kan utifrån svenska statens perpsektiv innebära 

att  den irreguljära migranten bör återvända till ett hemland och på så sätt själv ta ansvar över 

sin levnadsstandard. Utifrån statens perspektiv är det migrantens val att den är i en irreguljär 

situation vilket kan lösas genom ett återvändande och i hemlandet kan den irreguljära 

migranten åtnjuta sina sociala rättigheter med hjälp av hemlandets resurser. 

8 Avslutande diskussion

Den svenska lagstiftningen innehåller rätten till en tillfredsställande levnadsstandard. Det 

medel som kan förverkliga rättigheten för individen när alla andra möjligheter att  försörja sig 

är uttömda är försörjningsstödet enligt SoL. En irreguljär migrant med barn har inte tillgång 

till den vanliga arbetsmarknaden eller socialförsärkingssystemet i Sverige vilket lämnar den 

irreguljära migranten att få sina behov tillgodosedda genom ovärdiga, eller olagliga, 

förfaranden. De svenska kommunerna och domstolarna är skyldiga att förverkliga de sociala 

rättigheter genom att tolka den svenska lagstiftningen fördragskonformt med de 

internationella överenskommelserna. Trots detta har både HFD och socialnämnder bedömt att 

irreguljära migranter inte har rätt till försörjningsstöd i Sverige.  
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Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard innebär att en irreguljär migrant med barn ska 

kunna få sina behov tillgodosedda under värdiga förhållanden och leva över miniminivån i ett 

samhälle. Eftersom irreguljära migranter endast har rätt till sjukvård och vissa irreguljära 

migranter har möjlighet till akut nödbistånd är det här arbetets slutsats att rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard i stort sett inte förverkligas för irreguljära migranter med 

barn i Sverige. Det är svenska statens skyldighet att förverkliga rättigheten för alla människor 

inom sin jurisdiktion och de begränsningar av rättigheten som gjorts för irreguljära migranter 

är huvudsakligen inte proportionerliga enligt den internationella rätten. 

Vidare förefaller det som att kommittéerna till de internationella överenskommelserna 

uttrycker att det ansvar som en stat har över irreguljära migranters sociala rättigheter är 

begränsat. Det uttrycks att en grundläggande levnadsstandard i nödsituationer ska uppfyllas, 

vilket förstärker att irreguljära migranter exkluderas från sociala rättigheter av de organ som 

är tänkt att övervaka deras efterlevnad. Som angavs i inledningen av detta arbete är det stater 

som förverkligar mänskliga rättigheter och det finns ingen organisation höjd över de suveräna 

staterna. Ingen stat  vill ha irreguljära migranter på sitt territorium och därför kanske inte 

mänskliga rättigheter är rätt utgångspunkt för att  förändra irreguljära migranters 

levnadsvillkor. 

Hade det här arbetet haft en annan utgångspunkt än att mänskliga rättigheter är juridiskt 

bindande rättsregler som ska efterlevas hade arbetets slutsatser blivit annorlunda. De 

migrationsbestämmelser som anger att  en irreguljär migrant ska återvända till ett  hemland 

hade ansetts som försvarbara mot bakgrund av att rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard är ett moraliskt förhållningssätt, ett etiskt perspektiv eller en politisk 

målsättning som svenska staten ska arbeta efter men inte nödvändigtvis behöver fullgöra. 
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