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Förkortningar 
 

AT-UND  Undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd 

ESK-kommittén FN:s kommitté för sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna 

ESK-konventionen FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter 

EU  Europeiska unionen 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 
FARR  Flyktinggruppernas riksråd 

Flyktingkonventionen 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning 

FMA  Förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.  

FN  Förenta nationerna 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

LHSA  Lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.  

LHSU  Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som 

vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

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

MA-konventionen FN:s internationella konvention för skydd för migrantarbetare och 

deras familjers rättigheter 

MP-konventionen FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter 

RF  Regeringsformen  

SKL  Sveriges kommuner och landsting 

SoL  Socialtjänstlagen (2001:453) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

UtlF  Utlänningsförordningen (2006:97) 

UtlL  Utlänningslagen (2005:716) 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Den 17 mars år 2016 lades regeringens proposition 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 

2016 – ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar. Regeringen föreslog att 11 § i lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) skulle ändras så att bistånd skulle 

kunna upphöra inte endast när en utlänning som fått avslag på sin asylansökan lämnat landet, 

utan även när tidsfristen för frivillig avresa löpt ut eller när beslutet om avvisning eller 

utvisning vunnit laga kraft. Ändringen motiverades bland annat med behovet av att frigöra 

fler platser på anläggningsboenden i samband med det rekordhöga antalet asylsökande som 

sökt sig till Sverige under föregående år.1 Vidare menade regeringen att ändringen skulle 

fungera som ett ökat incitament till frivilligt återvändande.2 Ett flertal remissinstanser och 

frivilligorganisationer var kritiska till den föreslagna lagändringen och menade att 

konsekvenserna av förslaget var undermåligt utredda, samt att förändringen riskerar att leda 

till att fler människor går under jorden.3  Förslaget godtogs dock av riksdagen och ledde till en 

lagändring i 11 § LMA, den 1 juni år 2016. 

 

De ändrade biståndsreglerna har medfört att vuxna asylsökande, som inte har barn, och som 

fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft, inte längre har rätt till boende, 

dagersättning eller särskilt bidrag. Innan lagändringen upphörde dessa rättigheter först när den 

asylsökande, som fått avslag, lämnade landet. Den berörda personkretsen saknar även 

ovillkorlig rätt till försörjningsstöd och omfattas således inte heller av något socialt 

trygghetssystem.  

 
1.2 Problemformulering 
Många av de människor som drabbas av de ändrade biståndsreglerna i LMA har 

utvisningsbeslut som inte varit verkställbara under lång tid, trots ihärdiga ambassadkontakter 

och utvisningsförsök. Exakt hur många som påverkas går inte att fastställa, men antalet väntas 

stiga och situationen bedöms som akut för de personer som inte kan återvända och som på 

grund av lagändringen inte längre har rätt till ekonomiskt bistånd eller boende.4 Drygt sex 

månader efter införandet av ändringen i LMA noterades en markant ökning av personer som 

                                                
1 Prop. 2015/16:146, s. 6. 
2 Prop. 2015/16:146, s. 14. 
3 Prop. 2015/16:146, s. 15. 
4 SOU 2017:84, s. 88–90, 393–394. 
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sökte sig till frivilligorganisationer för stöd och hjälp. Några av de vanligaste behoven efter 

upphörandet av rätten till bistånd är mat, boende, sjukvård och mediciner.5 De människor vars 

bistånd upphört till följd av lagändringen lever ofta under påfrestande förhållanden. De har 

inte längre rätt att vistas i Sverige, många av dem kan dock heller inte utvisas, och lever helt 

utan rätt till ekonomiskt bistånd i någon form. Många får därmed antas helt sakna möjligheter 

till försörjning. En fråga som omedelbart inställer sig är om lagstiftningen, och dess faktiska 

utfall, är förenlig med Sveriges internationella åtaganden, vad gäller socioekonomiska 

mänskliga rättigheter. Den frågan berördes inte i förarbetena och har heller inte analyserats i 

de avgöranden som hittills kommit avseende den nya 11 § i LMA. 

 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka regler och praxis för samt konsekvenserna av 

upphörandet av rätten till bistånd enligt LMA för personer som inte bedöms medverka i ett 

avvisnings- eller utvisningsbeslut eller som inte förmår visa att ett praktiskt 

verkställighetshinder föreligger. Vidare ska undersökas och analyseras i vilken utsträckning 

reglerna om bistånd och upphörande av bistånd är förenliga med Sveriges internationella 

åtaganden, vad gäller socioekonomiska mänskliga rättigheter. Fokus för detta arbete är 

följaktligen dessa frågeställningar. 

 

1. Vilka är konsekvenserna av 11 § LMA för de personer som blir av med rätten till 

bistånd? 

2. Hur förhåller sig 11 § LMA till socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)? 

3. Är reglerna om bistånd och upphörandet av rätten till bistånd enligt LMA förenliga 

med Sveriges internationella åtaganden? 

 
1.4 Avgränsningar och terminologi 
Eftersom 11 § 2 stycket LMA stadgar att vuxna med barn under 18 år är undantagna från 

upphörandet av bistånd kommer framförallt reglernas tillämpning för vuxna personer utan 

minderåriga barn att beröras i detta arbete. Trots att LMA har ett nära samband med 

asylprocessen kommer inte asylprocessen kartläggas i någon större utsträckning. Detta 

eftersom vissa delar av processen saknar betydelse för arbetets syfte och frågeställningar. 

Exempelvis är familjeanknytning och frågor om tillfälliga uppehållstillstånd sådana områden 

                                                
5 Konsekvenser av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), lägesrapport 2016, Svenska 

Röda Korset, s. 3–5.  
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som faller utanför arbetets syfte. Däremot är det av vikt att redogöra för återvändande och 

verkställighet eftersom det är delar av asylprocessen som har direkt relevans för upphörandet 

av bistånd.  

 

Vad gäller Sveriges internationella åtaganden fokuserar arbetet på sociala och ekonomiska 

rättigheter. Detta medför att konventioner och internationella bestämmelser som inte direkt 

eller indirekt reglerar den typen av rättigheter inte inryms i arbetet. 

 

Människor som söker asyl i Sverige benämns i de aktuella lagarna som utlänningar. I arbetet 

används utlänningar synonymt med begrepp som asylsökande, sökanden, enskild eller 

flykting. Asylsökande som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut har inte längre rätt att 

vistas i Sverige och benämns ofta med termer som papperslös eller illegal. Sådana termer 

undviks i detta arbete eftersom de antyder att det skulle röra sig om personer utan några 

rättigheter eller kriminella. Istället beskrivs även dessa personer med samma begrepp som 

nämndes inledningsvis samt migranter i en irreguljär situation, person som vistas i landet 

utan nödvändiga tillstånd eller som person som blivit av med rätten till bistånd. 

 
1.5 Disposition 
Efter arbetets inledande delar följer kapitel 2 med en framställning av Sveriges internationella 

åtaganden vad gäller socioekonomiska mänskliga rättigheter. I kapitel 3 presenteras en 

redogörelse avseende biståndsformer och rättigheter som asylsökande i Sverige erhåller enligt 

LMA. Dessa avsnitt avslutas med en jämförelse mellan innehållet i tillämpningen av de 

aktuella nationella rättsreglerna och de internationella rättsliga normer som presenterats i 

kapitel 2. I kapitel 4 beskrivs upphörandet av bistånd enligt LMA samt hur lagändringen 

motiverades vid dess införande. Nästkommande kapitel, kapitel 5, presenterar den eventuella 

kvarstående rätten till bistånd som följer enligt SoL. Kapitel 6 benämns som återvändande, 

verkställighet och verkställighetshinder och beskriver förfarandet vid ett eventuellt 

avslagsbeslut och de hinder som kan föranleda att verkställighet av ett utvisnings- eller 

avvisningsbeslut inte kan genomföras. Detta efterföljs av ett kapitel rörande tillämpningen av 

11 § LMA genom referat av kammarrättsavgöranden. Arbetet avslutas med kapitel 8 där en 

avslutande analys och diskussion förs.  
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1.6 Metod och material 
Metoden för detta arbete kan på ett övergripande plan beskrivas som rättsvetenskaplig 

eftersom den har rättsreglerna som studieobjekt.6  Därutöver kan metoden betecknas som 

rättsdogmatisk i och med att rätten till viss del i arbetet studeras ur ett så kallat ”inre 

perspektiv”, det vill säga genom att fastställa gällande rätt och undersöka rättskällornas 

inbördes förenlighet. För att fastställa gällande rätt studeras lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och doktrin i enlighet med den så kallade rättskälleläran.7 Den rättsdogmatiska 

metoden har stora likheter med den praktiska juridiska metoden och det grundläggande 

tillvägagångssättet är detsamma. Metoden i detta arbete för att fastställa gällande rätt kan 

sammanfattas i sex steg, efter Lehrbergs modell: (1) identifiera och strukturera juridiska 

problem, (2) finna rätt rättsregel, (3) läsa och tolka rättskällor (4) identifiera rekvisiten i en 

rättsregel, (5) precisera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällorna och (6) självständigt ta 

ställning med hjälp av ändamålsavvägningar.8  

 

Vid behandlingen av de internationella rättskällor som förekommer i arbetet tillämpas vidare 

de tolkningsprinciper som framkommer i Wienkonventionen om traktaträtten från år 1969 

(Wienkonventionen). Av dessa bör särskilt nämnas den allmänna tolkningsprincipen i artikel 

31 som i korthet innebär att en traktat ska tolkas i överensstämmelse med dess mening och 

mot bakgrund av dess syfte och ändamål. Att ingå traktat är frivilligt för staten men när staten 

ingått en sådan förbindelse gäller principen om pacta sunt servanda, alltså att avtal ska hållas.9 

Denna princip förstärks ytterligare i artikel 27 i Wienkonventionen, där det framgår att stater 

inte kan åberopa inhemska rättsregler för att rättfärdiga ett misslyckande i att fullgöra 

skyldigheter i en traktat. Internationella rättsakter är alltså generellt sett överordnade inhemsk 

lagstiftning, vilket beaktas i detta arbete inom ramen för rättskälleläran.  

 

Den rättsdogmatiska metoden, i ett arbete som detta, skiljer sig dock i flera viktiga avseenden 

från den metod som tillgrips av praktiskt verksamma jurister, i det att rättsdogmatikern fritt 

kan välja sitt ämne och de problem inom detta som ska studeras. Rättsdogmatikern kan även 

göra uttalanden av mer generell karaktär och argumentera för att gällande rätt bör ändras.10 

Trots sin beteckning lämnar alltså rättsdogmatiken utrymme för fri och obunden 

                                                
6 Sandgren, 2009, s. 177. 
7 Sandgren, 2015, s. 13–15. Kleineman, 2013, s. 21, 23. 
8 Lehrberg, 2010, s. 39. 
9 Se närmare i artikel 2, 13 och 26 Wienkonventionen. 
10 Peczenik, 1995, s. 313. 
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argumentation från ”forskarens” sida. Den är således även fruktbar vid kritiska studier av 

rätten och möjliggör synpunkter de lege ferenda.11  Med anledning härav används i detta 

arbete, utöver de traditionella rättskällorna, även andra källor som ett hjälpmedel för att 

kartlägga lagstiftningens eventuella problematik eller förändringsbehov. Dessa källor utgörs 

av material som till exempel rättsliga ställningstaganden, remissvar, rapporter samt material 

från andra vetenskaper. Vägledande för valet av material är att det ska kunna förmodas ge nya 

kunskaper inom arbetets valda område.12 Rättsdogmatiken kompletteras med ett sociorättsligt 

angreppssätt som beskrivs närmare i avsnitt 1.7, i syfte att besvara frågeställningen om 

lagstiftningens sociala konsekvenser. 

 

Som framgår av frågeställningarna syftar detta arbete även till att, utöver att fastställa 

gällande rätt, analysera den eventuella förekomsten av disharmoni mellan nationell och 

internationell rätt, eventuell inkoherens mellan rättskällor och rättstillämpning samt bristande 

förenlighet mellan ändamålen med lagstiftningen och faktiskt utfall. Därför kan arbetets 

metod även klassificeras som kritisk rättsdogmatik, det vill säga att utöver slutsatser om 

gällande rätt, analysera huruvida rättstillämpningen eller de inhemska rättskällorna är 

bristfälliga och bör ändras.13 Detta sker genom att kritiskt analysera det använda materialet, 

analysera olika argument för och emot vissa typer av rättsliga lösningar, i ljuset av både de 

rättsliga och sociala effekterna av dessa.14 Den kritiska analysen av rättsreglerna kan därför 

inte begränsas till ett inre perspektiv utan kräver att gå utanför rätten för att möjliggöra en 

djupare analys av de studerade reglerna och dessas konsekvenser. Sammantaget kan metoden 

beskrivas som ett studium av rätten ur dess inre perspektiv där rättsreglernas inbördes 

förhållande kartläggs för att sedan granskas och kritiskt analyseras i dess samhälleliga kontext 

med hjälp av ett externt perspektiv.15 

 

Det saknas i skrivande stund rättsvetenskaplig forskning som behandlar de lagregler som 

trädde i kraft 1 juni år 2016 angående upphörande av bistånd enligt LMA. Istället används, 

som ovan nämnts, material som till exempel rättsliga ställningstaganden från 

Migrationsverket. Rättsliga ställningstaganden är förvisso inga rättkällkor i formell mening 

men får antas vara av betydelse för myndighetens rättstillämpning och är således relevanta att 

                                                
11 Sandgren, 2009, s. 118, 121. 
12 Lavin, 1989, s. 119. 
13 Kleineman, 2013, s. 39–40. 
14 Se Sandgren, 2007, s. 62.  
15 Hydén, 2013, s. 209. 
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beakta i detta arbete. Övrigt material som används är bland annat remissvar och rapporter från 

Röda Korset. Dessa källor används för att belysa de eventuella sociala konsekvenser som 

lagstiftningen kan tänkas medföra, samt för att analysera den kritik som riktats mot 

utformningen av 11 § LMA. Behandlingen av materialet sker genom en kvalitativ textanalys. 

Med detta avses att studera och analysera nämnda textmaterial för att sedan redovisa de 

slutsatser eller resultat som är mest relevanta för arbetets frågeställning om vilka 

konsekvenser upphörande av bistånd får för den personkrets som omfattas av 

bestämmelsen. 16 För att utröna i vilken utsträckning asylsökande med lagakraftvunna 

utvisnings- eller avvisningsbeslut blir helt biståndslösa, undersöks relationen mellan 11 § 

LMA och rätten till bistånd enligt SoL. Internationella konventioner som exempelvis Förenta 

nationernas (FN) internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(ESK-konventionen) används i arbetet för att analysera om Sveriges utformning av 11 § LMA 

är förenlig med de internationella rättsliga normer som Sverige åtagit sig att följa, särskilt vad 

gäller ekonomiska och sociala rättigheter. För en djupare förståelse av de internationella 

rättsakter som behandlas i arbetet används doktrin av bland annat Lieneke Slingenberg och 

Marco Odello.17 Med anledning av den uppsjö doktrin som behandlar internationell rätt har 

företrädesvis doktrin valts där författaren berör socioekonomiska rättigheter.  

 

Vad gäller urvalet av nationell rättspraxis bör nämnas att det inte finns något rättsfall 

angående upphörandet av bistånd enligt 11 § LMA som sedan lagändringen år 2016 har 

prövats av högsta instans. Det finns däremot ett avgörande angående upphörande av bistånd 

som indirekt berör 11 § LMA. I brist på prejudicerande avgöranden används därför 

avgöranden från underrätterna som får tjäna som belysande exempel på hur den faktiska 

rättstillämpningen ser ut. Sveriges fyra kammarrätter uppgav via mail den 23 oktober år 2017 

att de inte hade något avgörande angående 11 § LMA där det ansetts uppenbart oskäligt att 

låta rätten till bistånd upphöra, varför något sådant avgörande inte kan presenteras.18 De 

nationella kammarrättsavgörandena har valts utifrån ett bekvämlighetsurval men med kriteriet 

att de prövar frågan om upphörande av bistånd enligt LMA enligt de lagregler som trädde i 

kraft den 1 juni år 2016. 

 

                                                
16 Se Esaiasson, 2017, s. 211–213. 
17 Slingenberg, 2014. Odello & Zeatzu, 2014. 
18 Se bilaga 2. 



12 
 

1.7 Sociorättsliga utgångspunkter 
Som utvecklats ovan innebär en rättsvetenskaplig undersökning inte nödvändigtvis att rätten 

endast studeras med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. För att besvara frågeställningarna 

i detta arbete krävs att urvalet av kunskapskällor och metodologiska angreppssätt breddas, för 

att uppnå kunskap om rättens sociala följdverkningar. Rättsreglerna utgör en viktig del av den 

sociala infrastrukturen och deras utformning får sociala återverkningar.19 I detta arbete är en 

av utgångspunkterna att rätten är ett socialt normsystem som interagerar med andra 

normsystem och samhället i stort. Den är inte en isolerad företeelse som kan betraktas avskilt 

från samhället i övrigt. Detta innebär att rätten kan innehålla motsägelser, ge uttryck för olika 

intressen, medföra olika typer av sociala konsekvenser och innehålla kolliderande 

värderingar.20 Dessa aspekter ska undersökas inom ramen för vad som i detta arbete benämns 

som en sociorättslig metod eller ett sociorättsligt angreppssätt. Med begreppet sociorättsligt 

avses framhållande av den samhälleliga kontext i vilken lagen existerar.21 Det sociorättsliga 

angreppssättet används för att nå kunskap om de sociala företeelser som juridiken påverkar 

men även de sociala problem som juridiken kan skapa.22 En sådan utgångspunkt kompletterar 

arbetets rättsdogmatiska delar genom att ställa andra frågor om rättsordningen än vad 

rättsdogmatiken möjliggör. Rättsdogmatiken syftar till att systematisera och definiera vad 

som är gällande rätt och det sociorättsliga förhållningssättet synliggör intressen utanför 

rättssystemet genom att framhålla rättens mänskliga och sociala konsekvenser. 23  Det 

sociorättsliga angreppssättet i detta arbete tar sikte på hur före detta asylsökande drabbas av 

gällande rätt vad gäller försörjning och grundläggande social trygghet. 

 

För att förstå de eventuella problem som upphörande av bistånd medför krävs alltså att man 

studerar företeelser utanför rätten och ställer frågor av typen vilka sociala eller ekonomiska 

konsekvenser detta får för enskilda och grupper av människor och varför eller om vi behöver 

regler kring upphörandet av bistånd. 24  Närliggande den sociorättsliga metoden är den 

rättssociologiska metoden. Det som främst skiljer sig mellan dessa metoder är inom vilken 

disciplin forskaren tar sin utgångspunkt. Rättssociologi används för att kartlägga och förstå 

rättens roll i samhället med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder. Sociorättsliga studier 

                                                
19 Sandgren, 2015, s. 17.  
20 Se Svensson, 2013, s. 274–275. Se även Banakar, 2011, s. 488. 
21 Feenan, 2013, s. 5. 
22 Hollander & Borgström, 2005, s. 137–139.  
23 Svensson, 2007, s. 40. 
24 Korling & Zamboni, 2013, s. 209. 
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används framförallt för att studera rätten, men med rätten placerad i en samhällelig kontext.25 

En vanlig metod inom både sociorättsliga och rättssociologiska studier är den empiriska 

metoden som i korthet kan beskrivas som en sammansättning och tolkning av resultaten i 

empiriska material. Empiriskt material kan sägas vara hämtat ur det verkliga livet och tas 

fram genom exempelvis intervjuer eller enkätundersökningar. 26  Föreliggande arbete 

analyserar de effekter gällande rätt har på samhället och vissa grupper av människor. Inom 

ramen för arbetet har inget empiriskt material framställts. Empirisk kunskap har istället 

inhämtats från bland annat intervjuer utförda av Svenska Röda Korset, Brittiska Röda Korset, 

en norsk forskningsartikel och redogörelser från Flyktinggruppernas riksråd (FARR). 

Empiriskt material är inte sällan det enda material som visar rättsreglernas effekter varför det 

är motiverat att använda nämnda material i arbetet.27  

 

Upphörandet av bistånd enligt 11 § LMA har väckt uppmärksamhet inte minst för de sociala 

och humanitära konsekvenser som upphörande av bistånd kan få. FARR har uttryckt kritik 

mot sådana regler om upphörande av bistånd för asylsökande och beskrivit ett antal problem 

med lagstiftningen. FARR menar att utlänningslagens (2005:716) (UtlL) utrymme för att 

upphäva avvisnings- och utvisningsbeslut är väldigt begränsad. Inte minst när det gäller 

praktiska verkställighetshinder där myndigheternas skyldighet att ta hänsyn till 

verkställighetshinder i grundärendet är åsidosatt i rättspraxis. I praktiken krävs, enligt FARR, 

konkreta försök att verkställa ett avvisnings- eller utvisningsbeslut för att bekräfta att hinder 

föreligger, vilket inte låter sig göras innan det fattats ett beslut. Efter att ett sådant beslut 

vunnit laga kraft krävs dock nya omständigheter för att frågan om verkställighetshinder ska 

aktualiseras. Bevissvårigheten när det gäller hinder mot verkställighet medför att ett antal 

personer inte kan återvända till ursprungslandet, men att verkställighetshinder ändå inte 

föreligger formellt. Att lägga ytterligare bördor på dessa personer i form av ekonomisk 

utblottning, hemlöshet och hunger genom 11 § LMA istället för att åtgärda befintliga problem 

med lagstiftningen menar FARR är både orättvist och verkningslöst. Utöver detta tillkommer 

att en del av de som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut upplever en känsla av livsfara inför 

ett återvändande till ursprungslandet. Med den känslan är det, enligt FARR, svårt att förstå 

hur någon med utvisningsbeslut frivilligt medverkar till verkställigheten. Rädslan inför ett 

återvändande försvinner inte för att Sveriges myndigheter anser att saken är avgjord genom 

                                                
25 Jfr. dock Korling & Zamboni, 2013, s. 207. 
26 Sandgren, 2015, s. 49–51. 
27 Sandgren, 2009, s. 48. 
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ett lagakraftvunnet beslut. FARR hävdar att dessa människor inte hittills har påverkats till 

frivilligt återvändande genom den nedsättning av bidrag som redan innan lagändringen i 11 § 

LMA existerade och att dessa människor inte heller upplever ytterligare inskränkningar av 

liknande slag som ett incitament till frivilligt återvändande.28 

 

Svenska Röda Korset publicerade en lägesrapport den 18 januari år 2017 med anledning av 

ändringen i LMA. Syftet med rapporten var att synliggöra de humanitära konsekvenser som 

Svenska Röda Korset uppmärksammat till följd av de ändringar som infördes i LMA den 1 

juni år 2016. Rapporten baserades på möten med drygt 500 personer som berörts av 

lagändringen. Majoriteten av personerna som omfattades av rapporten efterfrågade mat och 

många efterfrågade boende. En del av personerna som omfattades av rapporten uppgav att de 

bodde kvar på Migrationsverkets boenden så länge det gick, det vill säga till dess att 

avhysning skedde. I drygt 30 procent av fallen noterades en markant försämrad hälsa hos 

personerna som berörts av lagändringen. I drygt 50 procent av fallen uppgav personerna att de 

samarbetat med Migrationsverket avseende kontakter med hemlandets ambassad, 

frambringande av id-handlingar med mera. De förstod inte vad mer de hade kunnat göra och 

att anledningen till att återvändande inte kunde ske inte berodde på deras eget agerande. 

Många personer uppgav att de inte kunnat återvända på grund av praktiska 

verkställighetshinder, som dock inte fastslagits av myndigheterna, vilket resulterat i att de 

lever i en så kallad limbo-situation där de inte får uppehållstillstånd men inte heller upplever 

att de kan återvända.29 

 

Begränsningar i tillgången till bistånd har även diskuterats i vetenskapliga studier utanför 

Sveriges gränser. I en norsk forskningsstudie år 2011 har det uppmärksammats att en 

försämrad levnadsstandard inte fungerar som incitament för återvändande, trots de humanitära 

problem som en mycket låg levnadsstandard innebär. Norge har, i likhet med Sverige, 

möjlighet att reducera bistånd för asylsökande för att uppmuntra till frivilligt återvändande. 

År 2004 beslutades att före detta asylsökande i Norge som vägrade återvända till 

ursprungslandet skulle fråntas rätten till myndigheternas boenden och ekonomisk hjälp. Detta 

trots att flera av personerna inte kan återvända på grund av motvillighet hos mottagarlandet. 

En slutsats i studien är att hoppet om att få stanna kvar i Norge är starkare än konsekvenserna 
                                                
28 FARR [http://www.farr.se/sv/om-farr/remissvar/1238-yttrande-om-bistand-efter-utvisningsbeslut] hämtad 

2017-11-08. 
29 Konsekvenser av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), lägesrapport 2016, Svenska 

Röda Korset, s. 2, 5, 7, 9. 
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av de biståndsreducerande åtgärderna som staten vidtar mot asylsökande med 

utvisningsbeslut, vilket medför att de berörda personerna stannar kvar i Norge även om deras 

levnadsförhållanden försämras avsevärt.30 

 

I likhet med Svenska Röda Korset har Brittiska Röda Korset genom fallbeskrivningar 

beskrivit situationen i Storbritannien för personer vars rätt till bistånd har upphört. För vissa 

av personerna omöjliggörs ett återvändande på grund av att det inte går flyg till 

ursprungsländerna, för somliga vägrar ursprungslandet att erkänna personen som medborgare 

eller vägrar att utfärda nödvändiga resedokument. Detta leder till en liknande limbo-situation 

som beskrivs i Svenska Röda Korsets rapport. Majoriteten av asylsökande i Storbritannien 

vars bistånd har upphört saknar boende och tvingas förlita sig på vänner, bekanta eller ideella 

organisationer för boende, mat och kläder.31  

 

2 Sveriges internationella åtaganden 
 
2.1 Inledning 
I följande avsnitt presenteras Sveriges internationella förpliktelser vad gäller mänskliga 

rättigheter. Tyngdpunkten vilar på mänskliga rättigheter i form av sociala och ekonomiska 

rättigheter som är av särskild betydelse, utifrån arbetets frågeställningar, att studera i 

jämförelse med Sveriges nationella lagstiftning vad gäller upphörande av bistånd till 

asylsökande. Flyktingkonventionen, som främst har betydelse för asylprocessen och inte för 

frågor om sociala förmåner för asylsökande, presenteras endast översiktligt i detta avsnitt. 

Specifika rättigheter avseende bistånd redogörs för närmare i avsnitt 3 där paralleller och 

jämförelser mellan internationella konventioner och nationell lagstiftning redovisas. 

Inledningsvis presenteras de mänskliga rättigheterna översiktligt för att ge en förståelse för 

dessas betydelse för utlänningsrätten. Detta åtföljs av en mer ingående presentation av de 

socioekonomiska rättigheterna som är av särskild relevans för rätten till bistånd.  

 
2.2 Mänskliga rättigheter 
Mänskliga rättigheter har en särskild ställning inom internationell rätt på grund av att de, 

åtminstone i vissa avseenden, skiljer sig från de flesta andra internationella regleringar. Till 

skillnad från merparten av den övriga folkrätten, som vanligtvis innebär att stater ingår traktat 

med skyldigheter att respektera traktatet gentemot andra stater, innebär mänskliga rättigheter 
                                                
30 Marko & Thorshaug, 2011, s. 211–234.  
31 Can’t stay. Can’t go. Refused asylum seekers who cannot be returned, 2017, British Red Cross, s. 1, 3. 
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att staten underkastar sig en skyldighet att respektera rättigheterna i förhållande till individer. 

Stater som har ratificerat internationella människorättskonventioner är således inte primärt 

bundna att respektera rättigheter i förhållande till andra stater, men däremot bundna att 

respektera särskilda rättigheter för individer som befinner sig inom den egna statens 

jurisdiktion. Konventioner om mänskliga rättigheter binder alltså staten i förhållande till 

tredje man (individen), i förhållande till vilken staten åtar sig att inte göra vissa saker 

(negativa rättigheter) eller tillgodose vissa behov (positiva rättigheter), och inte till en statlig 

”medkoherent”.32 En  stat kan inte välja att respektera de mänskliga rättigheterna i förhållande 

till enbart vissa individer, utan rättigheterna ska typiskt sett gälla för alla individer inom 

statens jurisdiktion.33 Inom den övriga folkrätten väljer staterna själva vilka stater de önskar 

ingå avtal med. Huvudprincipen inom hela den internationella rätten är dock pacta sunt 

servanda.34 

 

När en stat åtar sig att respektera mänskliga rättigheter sker det inte under förutsättning att 

andra stater också gör det. Det innebär att mänskliga rättigheter inte är beroende av staters 

ömsesidiga åtagande, vilket däremot är grunden för många andra folkrättsliga traktat.35 För att 

försäkra att de mänskliga rättigheterna efterlevs har FN:s konventionsbaserade organ 

fastslagit tre utgångspunkter för konventionsstaterna att iaktta. Staten ska respektera 

rättigheterna, vilket kan beskrivas som att staten inte får vidta åtgärder som resulterar i en 

kränkning av en rättighet. Staten ska även skydda rättigheterna, vilket innebär att staten ska 

försäkra sig om att individer inom statens jurisdiktion inte behöver utstå kränkningar av 

rättigheterna från tredje man, till exempel från privata företag. Avslutningsvis måste staten 

uppfylla de mänskliga rättigheterna genom att aktivt och i förebyggande syfte engagera sig i 

aktiviteter som leder till ett större åtnjutande av rättigheterna.36 

 

En vanlig utgångspunkt vid beskrivningen av de mänskliga rättigheterna är de 30 artiklarna i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den antogs år 1948 och har sedan 

dess utvidgats och preciserats i en rad konventioner och deklarationer som antagits av FN:s 

generalförsamling och andra organ.37 Utifrån den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna har det under efterkrigstiden formulerats omkring 30 FN-konventioner med olika 
                                                
32 Mégret, 2010, s. 124, 127. 
33 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 2. 
34 Mégret, 2010, s. 127. Odello & Seatzu, 2014, s. 14.  
35 Mégret, 2010, s. 127–128. 
36 Mégret, 2010, s. 130–131.  
37 Lundberg, 2010, s. 18. 
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innehåll och omfång. Trots antalet konventioner och varierande innehåll är utgångspunkten att 

alla mänskliga rättigheter är universella, odelbara och ömsesidigt samverkande.38   

 

2.3 The Universal Bill of Human Rights 
År 1966 antogs två konventioner, ESK-konventionen och FN:s konvention om de 

medborgerliga och politiska rättigheterna (MP-konventionen), som tillsammans med den 

allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna utgör den så kallade Universal Bill of 

Human Rights. Denna innefattar en normativ förståelse av fyra olika grupper av rättigheter – 

(1) överlevnadsrättigheter som rätten till liv, mat och hälsovård, (2) medlemsskapsrättigheter 

som ska säkerställa att individen har en med andra jämbördig plats i samhället och skyddas 

från diskriminering, (3) skyddsrättigheter såsom rätten till en rättvis rättegång och 

(4)”empowerment”-rättigheter som innebär en rätt till utbildning, pressfrihet med mera.39 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är en resolution vilket, till skillnad 

från en konvention, inte är juridiskt bindande för medlemsstater.40  I princip alla rättigheter i 

den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna återfinns emellertid i ESK-

konventionen och MP-konventionen. Några exempel på rättigheter som återfinns i MP-

konventionen är rätten till liv, rätten till en rättvis rättegång och rätten att inte utsättas för 

tortyr eller hållas som slav. Rättigheter som följer av ESK-konventionen är bland annat rätten 

till arbete, rätten till bästa möjliga hälsa, rätten till utbildning och rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard. En rådande uppfattning om skillnaden mellan de två 

konventionerna är att MP-konventionen avser negativa rättigheter där relationen mellan stat 

och invånare kännetecknas av att staten inte ska företa vissa åtgärder, medan ESK-

konventionen avser positiva rättigheter som kännetecknas av åtgärder som staten ska vidta. 

Staten ska exempelvis arbeta för att ständigt skapa förutsättningar för bland annat social 

trygghet och en tillfredsställande levnadsstandard.41 MP-konventionen ger inte något uttryck 

för skydd för rätten till sociala förmåner, varför den inte kommer beskrivas närmare i detta 

arbete. 

 

                                                
38 Van Boven, 2010, s. 173. 
39 Lundberg, 2010, s. 25. 
40 Bates, 2010, s. 35. 
41 Bring, 2014, s. 221. Se dock Van Boven, 2010, s. 174–175.  
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2.4 Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter 

De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna introduceras redan i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna där det i förklaringens preambel, femte stycket, 

stadgas att: ”Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de 

grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt 

mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre 

levnadsvillkor under större frihet”. Den allmänna förklaringen fastlår även rätten till arbete, 

rätten till vila och fritid och rätten till en levnadsstandard som är god nog för individens och 

dennes familjs välbefinnande och hälsa.42 

 

ESK-konventionen innehåller en rad viktiga regleringar som syftar till att tillgodose 

grundläggande mänskliga behov. Bland de centrala regleringarna återfinns bland annat artikel 

9 om rätten till social trygghet och artikel 11 om rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard. Vad som är en tillfredsställande levnadsstandard har inte preciserats närmare 

men kan förstås utifrån artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

som att innefatta rätten till mat, kläder, bostad och möjligheter till förbättrade levnadsvillkor. 

Det innebär att människor ska ha en tillfredsställande levnadsstandard som åtminstone 

överstiger fattigdomsnivån och att denna nivå ska kunna upprätthållas.43  

 

I Sverige har ESK-konventionens rättigheter under lång tid haft en relativt undanskymd plats 

bland de mänskliga rättigheterna. 44  Trots utgångspunkten att mänskliga rättigheter är 

universella, odelbara och ömsesidigt samverkande finns fortfarande uppfattningar som i viss 

utsträckning hindrar att de socioekonomiska rättigheterna förverkligas effektivt. Det finns 

uppfattningar om att dessa enbart skulle vara kostsamma politiska målsättningar och inte 

juridiskt utkrävbara rättigheter. Sådana uppfattningar får i sin tur effekter på vilka krav man 

kan ställa på stater när det gäller rättigheterna. Om ESK-konventionens rättigheter bara ses 

som politiska målsättningar är det känsligt att kräva av stater att leva upp till dessa åtaganden 

eftersom ett lands politik är nära förknippad med statssuveräniteten. Socioekonomiska 

rättigheter som vård, utbildning och välfärd kräver givetvis ekonomiska resurser från staten i 

form av vårdinrättningar, skolor och socialtjänst. Att detta skulle innebära att dessa 

                                                
42 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 23, 24 och 25. 
43 Eide, Krause & Rosas, 2001, s. 133. 
44 Gunner & Namli, 2005, s. 35. 
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rättigheters förverkligande skiljer sig väsentligt från så kallade negativa rättigheter är dock 

inte helt korrekt eftersom exempelvis förverkligandet av rätten till rättvis rättegång också tar 

stora resurser i anspråk för att upprätthålla ett fungerande rättsväsende.45 Den ovan beskrivna 

typen av uppfattningar sammanblandar mål och medel, där de socioekonomiska rättigheterna 

anger målet men lämnar staterna relativt stort handlingsutrymme i valet av hur de ska 

förverkligas. Precis som stater inte kan välja bort rätten till rättvis rättegång kan de inte heller 

välja bort rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, om de ratificerat 

människorättskonventioner som stadgar dessa rättigheter. I grund och botten handlar det om 

vad vi som människor kan kräva av staten för att leva ett värdigt liv, oavsett om det gäller 

medborgerliga och politiska rättigheter eller socioekonomiska rättigheter.46 

 

Kommittén för sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter (ESK-kommittén), som 

övervakar ESK-konventionens efterlevnad, har tidigare haft två verktyg att begagna i sin 

granskning av hur konventionen efterlevs i de konventionsbundna staterna och för att vägleda 

dem i sitt arbete med att uppfylla sina åtaganden. Dels genom så kallade generella 

kommentarer, dels genom att granska staters ingivna rapporter rörande 

konventionsrättigheterna.47 Sedan år 2013 finns ytterligare ett verktyg för kommittén. Den 5 

maj år 2013 trädde ESK-konventionens tilläggsprotokoll i kraft i syfte att inrätta en 

klagoinstans för de individer vars rättigheter har kränkts. I tilläggsprotokollets artikel 3 

stadgas att ESK-konventionens kommitté ska ta hänsyn till klagomål om den sökande uttömt 

alla tillgängliga nationella rättsmedel, vilket innebär att kommittén ska fungera som en sista 

instans om sökanden fått sina rättigheter kränkta. 48  Sverige, som är en av de 

konventionsbundna staterna, har varken signerat eller ratificerat tilläggsprotokollet, vilket kan 

anses förvånande i och med att Sverige uttryckt att alla mänskliga rättigheter är likvärdiga och 

att ESK-konventionens rättigheter bör ges ökad vikt.49 

 

Genom att ratificera ESK-konventionen åtar sig konventionsstaterna att rapportera till 

kommittén vilka åtgärder som vidtagits och vilka framsteg som skett vad gäller efterlevnaden 

av konventionen.50 I kommitténs anmärkningar år 2016 med anledning av Sveriges sjätte 

periodiska rapport uttalar kommittén bland annat att de välkomnar Sveriges generositet i 
                                                
45 Gunner & Namli, 2005, s. 36. Odello & Seatzu, 2014, s. 1. 
46 Gunner & Namli, 2005, s. 36. 
47 Odello & Seatzu, 2014, s. 154, 195. 
48 Odello & Seatzu, 2014, s. 53.  
49 Skr. 1997/98:89, s. 16–17. 
50 ECOSOC Resolution 1988/4, 24 maj 1988, punkt 6. Se även Eide, Krause & Rosas, 2001, s. 461–463. 
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samband med mottagandet av ett betydande antal asylsökande, men uttrycker samtidigt oro 

över att asylsökande är särskilt utsatta för fattigdom och att vuxna asylsökandes tillgång till 

hälso- och sjukvård i Sverige är begränsad.51 

 

Det fastslås i ESK-konventionens artikel 2.1 att stater som anslutit sig till konventionen till 

fullo ska utnyttja sina resurser för att förverkliga rättigheterna. Detta kan tolkas som att 

miniminivån av de föreskrivna rättigheterna är beroende av de resurser staten har tillgång till. 

En ekonomiskt välmående stat ska således upprätthålla en högre miniminivå än en stat med 

begränsade tillgångar. Konventionsrättigheterna är i den bemärkelsen relativa. I doktrin har 

det hävdats att inskränkningar i miniminivån av rättigheterna strider mot rättigheternas natur, 

vilket kan förstås som att en stat inte under några omständigheter kan legitimera 

inskränkningar av rättigheterna mer än att miniminivån består. 52  Miniminivån av de 

föreskrivna rättigheterna - minimum core content – ska således ses som en oinskränkbar rätt 

som tillkommer varje individ.53 De så kallade Limburg-principerna om implementering av 

ESK-konventionen anger att trots att konventionens rättigheter kan förverkligas gradvis så ska 

vissa rättigheter anses omedelbart skyddade.54 Exempel på sådana rättigheter är rätten att inte 

diskrimineras, rätten till obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning och rätten att bilda 

fackföreningar.55 

 

Artikel 2.2 reglerar rätten att inte diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, 

politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i 

övrigt. I den allmänna kommentaren till artikeln uttalade ESK-kommittén att olika behandling 

på grund av någon av diskrimineringsgrunderna är förbjuden, men att inskränkningar i 

rättigheterna kan ske under förutsättning att en sådan åtskillnad är skälig, objektiv och 

proportionerlig samt att åtskillnadens uteslutande syfte är att främja välfärden i ett 

demokratiskt samhälle.56  

 

                                                
51 Sveriges rapportering kring efterlevandet av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, 2013-06-24. Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Ekonomiska och sociala 
rådet, E/C.12/SWE/CO/6, 2016-07-24, s. 6–7. 
52 Se t.ex. Slingenberg, 2014, s. 266–267. General comment 3, The nature of States parties’ obligations (art. 2, 

para 1, of the Covenant), punkt 10. 
53 Eide, Krause & Rosas, 2001, s. 27. 
54 Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, 1987, punkt 8. 
55 General comment 3, The nature of States parties’ obligations (art. 2, para 1, of the Covenant), punkt 1, 5. 
56 General comment 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), punkt 13. 
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Genom att ratificera internationella traktat blir staten folkrättsligt bunden av dessa. Eftersom 

Sverige är ett land med ett dualistiskt förhållande till internationella konventioner blir dock 

inte internationella åtaganden omedelbart en del av inhemsk rätt. För att internationella 

förpliktelser ska bli en del av inhemsk rätt krävs att förpliktelsen införlivas av lagstiftaren i 

den svenska rätten. Införlivande kan ske genom transformation, inkorporering eller 

normharmoni. Transformation sker genom att inhemska regler ges motsvarande innebörd som 

de internationella traktaten genom översättning eller omskrivning. Vid inkorporering 

föreskrivs i inhemsk lag att den internationella förpliktelsen ska gälla i landet och ges därmed 

samma status som inhemsk lag och kan tillämpas av nationella domstolar och myndigheter. 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen) är ett exempel på en sådan internationell 

konvention som inkorporerats i svensk rätt.  Normharmoni innebär att lagstiftaren ansett att 

bestämmelserna i en traktat överensstämmer med innehållet i gällande svensk rätt och att det 

därför inte krävs något särskilt transformerings- eller inkorporeringsförfarande. Konstaterande 

av normharmoni skedde när Sverige införlivade ESK-konventionen.57 Detta leder till att de 

socioekonomiska mänskliga rättigheterna finns utspridda i många delar av den svenska 

lagstiftningen. Grundläggande för den svenska regleringen är 1 kap. 2 § i regeringsformen 

(RF). Där framgår att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara ett 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten och att staten särskilt ska verka för rätten 

till arbete, bostad, utbildning, social omsorg och goda förutsättningar för hälsa. Detta torde 

överensstämma med ESK-konventionens syfte.58 

 

Ansvaret i Sverige för att upprätthålla en skälig levnadsstandard ligger ytterst på 

kommunerna. Det kommunala självstyret framgår av 1 kap. 1 § RF och kommunens ansvar 

för att ge enskilda stöd och hjälp framgår av 2 kap. 1 § SoL. Detta ger möjlighet för 

kommunerna att tolka vilken nivå av stöd som kan krävas för att uppnå rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard som Sverige ska upprätthålla enligt ESK-konventionen. I 

praktiken innebär detta att vad som bedöms utgöra skälig eller tillfredsställande 

levnadsstandard kan variera beroende på vilken kommun man är bosatt eller uppehåller sig 

i.59  

 
                                                
57 Ds 2001:10, s. 31–32. 
58 Gunner & Namli, 2005, s. 39. 
59 Gunner & Namli, 2005, s. 43. Se även Kartläggning om skälig levnadsnivå – överensstämmelse mellan SOSFS 

2003:5 och kommunernas styrdokument för ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen, 2012, s. 10. 
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2.5 Flyktingkonventionen  
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår i artikel 14 fast att ”var och en 

har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”. 1951 års konvention 

angående flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen) med 1967 års tilläggsprotokoll 

(New York-protokollet) är den främsta internationella överenskommelsen inom 

flyktingområdet. 60  Flyktingkonventionen anger de rättigheter och skyldigheter som en 

konventionsstat ska garantera flyktingar inom dess jurisdiktion. Konventionen definierar 

begreppet flykting men innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om att konventionsstater är 

skyldiga att ta emot flyktingar. Däremot innehåller artikel 32 ett förbud mot utvisning av 

flyktingar och artikel 33 stadgar ett förbud mot avvisning eller utvisning av en flykting till ett 

område där hen riskerar politisk förföljelse. Förbudet innebär att inga åtgärder får företas som 

kan resultera i att en person återsänds till ett område där hens liv eller frihet hotas. Denna 

princip, som kallas non-refoulement, utgör grundbulten för den internationella 

flyktingrätten.61 Prövningen av flyktingskapet regleras inte i konventionen utan den frågan har 

överlåtits till konventionsstaterna att reglera i nationell lagstiftning.62  

 

Flyktingkonventionen räknas inte som en av FN:s kärnkonventioner på området om 

mänskliga rättigheter utan tillhör flyktingrätten. Trots detta inrymmer konventionen 

grundläggande mänskliga rättigheter som till exempel skydd mot tortyr och rätten att åtnjuta 

en fristad. 63  Den internationella flyktingrätten generellt, och Flyktingkonventionen i 

synnerhet, kan således anses utgöra en särskild gren av regelverket om mänskliga rättigheter 

och bör därför tolkas och tillämpas tillsammans med andra normer som följer av de mänskliga 

rättigheterna.64  

 

2.6 Europakonventionen och europeiska sociala stadgan 
År 1950 tillkom Europakonventionen som sedan år 1995 är svensk lag. Konventionens 

efterlevnad övervakas av Europadomstolen och av Europarådets ministerkommitté. 

Europakonventionen påverkar normalt sett inte konventionsstaternas rätt att avvisa eller utvisa 

utlänningar men några av konventionens artiklar måste dock beaktas när beslut om avvisning 

eller utvisning fattas. Det är främst artikel 3 om skydd mot tortyr och omänsklig eller 

                                                
60 Diesen, 2012, s. 108. 
61 Goodwin-Gill & McAdam, 2007, s. 50. 
62 Diesen, 2012, s. 21. 
63 Lundberg, 2010, s. 23. 
64 Diesen, 2012, s. 108. 
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förnedrande behandling, artikel 5 om rätt till frihet och personlig säkerhet, artikel 8 om skydd 

för privat- och familjeliv samt artikel 13 om rätt till ett effektivt rättsmedel som är av 

betydelse vid prövningen av utlänningsärenden. 

 

Europakonventionen innehåller inte någon uttrycklig rätt till sociala förmåner. Forskaren 

Lieneke Slingenberg menar dock att social trygghet kan inrymmas i tillämpningsområdet för 

artikel 2 om rätten till liv, artikel 3 om förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling och artikel 8 om rätt till skydd för privat- och familjeliv.65 I detta sammanhang 

kan avgörandet Ponomaryovi mot Bulgarien nämnas där två gymnasieelever i Bulgarien som 

var ryska medborgare var tvungna att betala för skolavgifter på gymnasienivå. Sådan avgift 

krävdes inte av bulgariska medborgare eller av personer med permanent uppehållstillstånd. 

Fallet rör förvisso rätten till utbildning och inte de sociala förmåner som LMA aktualiserar 

men innehåller ändå en del generella bedömningsfaktorer värda att presentera i 

sammanhanget. Europadomstolen konstaterade att de två gymnasieeleverna hade behandlats 

mindre förmånligt på grund av sin nationalitet och invandringsstatus men att en stat ändå kan 

ha legitima anledningar för att inskränka användningen av resurskrävande offentliga tjänster, 

såsom välfärdsprogram, offentliga förmåner och hälsovård. En sådan legitim anledning kan 

vara att inskränkningen omfattar kortvariga invandrare och invandrare som vistas i landet utan 

tillstånd, alltså personer som i regel inte bidrar till finansieringen av det allmänna. 

Europadomstolen menade att det, under vissa omständigheter, kan vara legitimt för en stat att 

särbehandla olika kategorier av utlänningar inom statens jurisdiktion.66 

 

I detta sammanhang, och av betydelse för de socioekonomiska rättigheterna, bör den 

europeiska sociala stadgan också nämnas. Den arbetades fram av Europarådet mellan åren 

1953–1961 och reviderades år 1996. Syftet med den europeiska sociala stadgan var att den 

skulle fungera som ett komplement till Europakonventionen. Europakonventionen skyddar de 

mänskliga rättigheterna och stadgan skyddar de sociala rättigheterna. 67  Efterlevnaden av 

stadgan kontrolleras genom ett rapporteringssystem och genom en klagomålsmekanism som 

vissa organisationer på det sociala området har rätt att använda för att ta tillvara sina 

medlemmars intressen.68 Stadgan omfattar emellertid endast medborgare i det egna landet och 

medborgare från länder som har ratificerat stadgan. Det innebär att utlänningar som inte är 
                                                
65 Slingenberg, 2014, s. 192. 
66 Europadomstolens dom i Ponomaryovi mot Bulgarien den 21 juni 2011, punkt 50, 52, 54. 
67 Harris, 1964, s. 1076. 
68 Diesen, 2012, s 24–25.  
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medborgare i landet eller som inte lagligen vistas i landet inte omfattas av stadgans skydd.69 

Trots den sociala stadgans begränsade tillämpningsområde har den Europeiska kommittén 

över sociala rättigheter genom åren utvecklat en ansenlig samling av rättspraxis. Rättspraxisen 

har, när vissa grundläggande rättigheter stått på spel, utökat den europeiska sociala stadgans 

personkrets till att omfatta alla inom statens jurisdiktion, inklusive utlänningar som inte är 

medborgare i landet eller som inte lagligen vistas där.70 

 

2.7 Europeiska unionens rättsakter 
Migrations- och asylfrågorna blev en del av gemenskapsrätten när Amsterdamfördraget trädde 

i kraft 1 maj år 1999. 71 Europeiska unionen (EU) har ett flertal rättsakter för hantering av 

migrationsfrågor. Grunden för det gemensamma asylsystemet består av tre direktiv: 

Skyddsgrundsdirektivet 72 , asylprocedurdirektivet 73 , mottagandedirektivet 74  och två 

förordningar: Dublinförordningen (EG) nr 343/2003 samt Eurodacförordningen (EG) nr 

2725/2000.  

 

Skyddsgrundsdirektivet och asylprocerdurdirektivet är två av dessa direktiv som ska bistå till 

att skapa en enhetlig bedömning och handläggning av asylansökningar inom EU. 75 

Mottagandedirektivet ger i sin tur miniminormer för att garantera ett värdigt mottagande av 

asylsökande inom EU med jämförbara villkor i alla medlemsstater. Direktivet reglerar 

ekonomiska, sociala och kulturella aspekter av mottagandet, bland annat tillträde till 

arbetsmarknad, skolgång, hälso- och sjukvård samt boende. 76  I mottagandedirektivets 

preambel framgår bland annat att det är av stor vikt att hjälpa asylsökande att bli 

självförsörjande, att en nivå fastställs för att säkerställa det materiella stödet och att en värdig 

levnadsstandard tillförsäkras alla asylsökande.77 Mottagandedirektivet ska tillämpas på alla 

                                                
69 Prop. 1997/98:82, s. 40. 
70 Se t.ex. Europeiska kommittén över sociala rättigheters beslut i International Federation of Human Rights 

Leagues (FIDH) mot Frankrike den 8 september 2004. Se även Handbok om europeisk rätt rörande asyl, 
gränser och invandring, 2015, s. 186. 

71 Diesen, 2012, s 25.  
72 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar, eller personer 
som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande och för innehållet i det beviljade 
skyddet. 

73 Rådets direktiv 2013/32/EU om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller 
återkallande av flyktingstatus. 

74 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU om miniminormer för mottagande av asylsökande i 
medlemsstaterna. 

75 Diesen, 2012, s. 25. 
76 Mottagandedirektivet, artikel 17. Diesen, 2012, s 26. 
77 Mottagandedirektivet, preambel, punkt 23, 24, 25.  
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tredjelandsmedborgare och statslösa personer som söker internationellt skydd i en 

medlemsstat.78 Utöver miniminormerna som fastslås i direktivet får medlemsstaterna införa 

eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser om mottagningsvillkor för de personer som 

söker skydd. 79  Samtidigt framgår det uttryckligen av mottagandedirektivet att 

medlemsstaterna får behandla asylsökande mindre gynnsamt än de egna medborgarna.80 

 

År 2000 kungjordes Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den 

innehåller en förteckning över mänskliga rättigheter och har hämtat inspiration från bland 

annat Europakonventionen och andra internationella fördrag om de mänskliga rättigheterna. 

Till en början utgjorde stadgan bara en förklaring, vilket innebar att den inte var rättsligt 

bindande. Detta ändrades i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande och den 1 

december år 2009 blev stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande för EU-

institutionerna och EU:s medlemsstater. Enligt stadgans artikel 18 ska rätten till asyl 

garanteras med iakttagande av reglerna i flyktingkonventionen och i artikel 19 återfinns 

principen om non-refoulment.81  

 
3 Rättigheter och bistånd för asylsökande i Sverige 
 
3.1 Allmänt om bistånd till asylsökande enligt LMA 
När en person kommer till Sverige och söker asyl är det Migrationsverket som är huvudman 

för mottagandet. Det är Migrationsverket som beslutar om bistånd till den asylsökande som 

saknar egna medel och ordnar boende för den som behöver.82 Mottagandesystemets syfte är 

både att förbereda en framgångsrik integration i samhället vid beviljande av uppehållstillstånd 

och att förbereda ett smidigt återvändande vid ett eventuellt avslagsbeslut.83  

 

Rätten till bistånd för asylsökande regleras i LMA. För att omfattas av LMA krävs enligt 1 § 1 

p. att personen ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller som annan 

skyddsbehövande. Har en person ansökt om uppehållstillstånd ska denne, inom tre dagar från 

att ansökan lämnats in, förses med ett så kallat LMA-kort som intygar att innehavaren är 

asylsökande, vilket framgår av 2 b § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande 

                                                
78 Mottagandedirektivet, artikel 3. 
79 Mottagandedirektivet, artikel 4.  
80 Mottagandedirektivet, preambel, punkt 24. 
81 Handbok om europeisk rätt rörande asyl, gränser och invandring, 2015, s. 20–21. 
82 Prop. 1993/94:94, s. 1. 
83 SOU 2009:19, s. 75. 
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m.fl. (FMA). LMA-kortet kan ses som ett kvitto på att en person är asylsökande och som 

därmed visar att denne har rätt till bistånd och förmåner enligt LMA. Bistånd enligt LMA 

lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag, vilket framgår av 

13 § LMA. Enligt 1 § andra stycket LMA framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt 

till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär. Den som ansöker om 

dagersättning eller särskilt bidrag enligt LMA är skyldig att anmäla ändringar i fråga om 

inkomst och andra förhållanden som kan påverka rätten till bistånd, vilket framgår av 8 a § 

FMA. Här nedan presenteras de olika typer av bistånd som LMA aktualiserar samt tillgången 

till sjukvård och arbete under tiden som asylsökande och tiden efter ett avslagsbeslut. Efter 

respektive avsnitt följer en redogörelse av rätten till bistånd enligt Sveriges internationella 

åtaganden.  

 

3.2 Bostad 
Vid införandet av LMA framfördes en avsikt att mottagandet av asylsökande skulle präglas av 

mindre omhändertagande och istället främja eget ansvarstagande. I linje med detta framhöll 

regeringen att utgångspunkten var att en asylsökande i första hand ordnar ett eget boende och 

därigenom tar ansvar för sitt eget liv.84 I väntan på beslut om uppehållstillstånd har dock 

asylsökande, som inte själva ordnar bostad, rätt till ett tillfälligt boende i Migrationsverkets 

regi, vilket fastslås i 14 § LMA. De flesta asylsökande bor i eget boende eller i så kallade 

anläggningsboenden, normalt en lägenhet i ett hyreshus, inrymt i reguljära bostadsbestånd.85 

 

Enligt 16 § LMA har den utlänning som på egen hand ordnar bostad i särskilda fall rätt till 

bidrag för bostadskostnad. Sådana särskilda fall föreligger enligt 4 § FMA om utlänningen har 

undantagits från skyldigheten att inneha arbetstillstånd, har fått eller erbjudits anställning i 

minst tre månader och för att kunna påbörja anställningen måste flytta till en ort där 

Migrationsverket inte kan erbjuda anläggningsboende. Bostadsersättning i ett sådant fall 

lämnas endast så länge anställningsförhållandet består och med 350 kronor per månad för en 

person. 

 

Om en person som bor i ett av Migrationsverkets boenden blir av med rätten till bistånd enligt 

11 § LMA krävs att denne lämnar boendet omedelbart.  Från den 1 maj år 2017 är det även 
                                                
84 Prop. 1993/94:94, s. 94. 
85 Migrationsverkets mottagningssystem, aktuell statistik. 

[https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc6146d9/1506929524822/Inskrivna+perso
ner+i+Migrationsverkets+mottagningssystem.pdf] hämtad 2017-10-17.  
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möjligt för Migrationsverket att begära att Polismyndigheten avlägsnar en person från sin 

plats vid ett anläggningsboende om denne har blivit av med sin rätt till bistånd, vilket framgår 

av 12 a § LMA. Bestämmelsen infördes med anledning av att Migrationsverket, under 

beredningen av lagstiftningsärendet om ändringar av rätten till bistånd enligt LMA, framförde 

att det fanns behov av att säkerställa att personer som blivit av med rätten till bistånd enligt 11 

§ LMA lämnade sina platser på anläggningsboenden.86 Regeringen konstaterade att i de fall 

där den enskilde blir av med rätten till bistånd enligt LMA har den enskilde inte heller sådan 

rätt till ett hem såsom den rätten kommer till uttryck i Europakonventionens artikel 8. Rätten 

till logi i anläggningsboende grundar sig inte på något civilrättsligt rättsförhållande, enligt 

regeringen, utan på ett beslut om bistånd. Detta leder till att när rätten till bistånd upphör kan 

inte heller den enskilde göra gällande någon rätt till boendet.87 

 
3.2.1 Rätten till bostad enligt Sveriges internationella åtaganden  
Vad gäller rätten till en lämplig bostad, vilket inryms i ESK-konventionens artikel 11 om en 

tillfredsställande levnadsstandard, har ESK-kommittén konstaterat att rätten till en lämplig 

bostad är av central betydelse för möjligheten att uppnå en tillfredsställande levnadsstandard. 

Kommittén poängterar att problemet med hemlöshet framförallt förekommer i 

utvecklingsländer men uttrycker samtidigt oro för hur vanligt problemet är även i ekonomiskt 

välutvecklade länder. Rätten till lämplig bostad gäller för alla människor och ingen 

diskriminering får ske.88 ESK-kommittén har även fastslagit att rätten till bostad inkluderar en 

rätt att inte bli vräkt eller förflyttad från sin bostad. Inskränkningar i rätten till bostad får dock 

vidtas, om det sker i överensstämmelse med konventionens generella begränsningsregel i 

artikel 4, det vill säga om en vräkning eller avhysning sker i enlighet med lag och med 

uteslutande syfte att utveckla det generella välståndet i ett demokratiskt samhälle.89  

 

Europakonventionen fastslår ingen rätt att förvärva ett hem, men däremot rätt till respekt för 

ett befintligt hem.90 Begränsningar i rätten till ett befintligt hem har varit föremål för prövning 

i Europadomstolen vid ett flertal tillfällen. 91  Trots att konventionen inte reglerar någon 

uttrycklig rätt till bostad har Europadomstolen fastslagit att en stats underlåtenhet att 
                                                
86 Prop. 2015/16:146, s. 9. Prop. 2016/17:86, s. 5. 
87 Prop. 2016/17:86, s. 11–12. 
88 General comment 4, The Right to Adequate Housing (art. 11 (1) of the covenant), punkt 1, 4, 6. 
89 General comment 7, The Right to Adequate Housing (art. 11 (1) of the covenant): Forced evictions, punkt 5. 
90 Europadomstolens dom i Chapman mot Förenade kungariket den18 januari 2001. 
91 Se t.ex. Europadomstolens dom i Gillow mot Förenade kungariket den 24 november 1986, punkt 55–58. Målet 

rörde ett brittiskt par som arbetat många år utomlands och nekades uppehållstillstånd som hade möjliggjort 
för dem att återvända och bo i det hem de hade byggt 20 år tidigare. 
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tillhandahålla uppehälle i extrema situationer kan strida mot artikel 3 om skydd mot tortyr och 

omänsklig eller förnedrande behandling. Här kan nämnas målet M.S.S mot Belgien och 

Grekland i vilket Greklands underlåtenhet att vidta åtgärder i enlighet med landets 

skyldigheter enligt unionsrätten, vilket medförde att klaganden blev utblottad, var så allvarlig 

att den utgjorde en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen. Europadomstolen 

konstaterade i målet att konventionsstater inte är tvungna att tillhandahålla husrum för alla 

individer inom statens jurisdiktion eller att ge flyktingar ekonomiskt understöd för att uppnå 

en viss nivå av levnadsstandard. Däremot framhölls att Grekland var skyldig att följa grekisk 

lagstiftning, i vilken mottagandedirektivet ingår till följd av Greklands EU-medlemskap, som 

innefattade vissa rättigheter till boende och skäliga levnadsförhållanden. Europadomstolen 

anförde även att dess tidigare praxis inte hade uteslutit möjligheten att ge understöd åt 

sökande som var helt beroende av statens stöd i en situation av allvarlig utarmning eller nöd.92  

 

Mottagandedirektivet stadgar att medlemsstaterna ska säkerställa att asylsökande får en rimlig 

levnadsstandard som säkerställer deras uppehälle och skyddar deras fysiska och psykiska 

hälsa. 93  Om inkvartering tillhandahålls av medlemsstaten ska den erbjudas i form av 

anläggningar i syfte att hysa sökande under tiden asylansökan prövas, i förläggningar som 

garanterar en tillräcklig levnadsstandard eller i privata hus, lägenheter, hotell eller andra 

lokaler som anpassats för sökande. Detta framgår av artikel 18.1.  

 

Enligt artikel 31.2 i den europeiska sociala stadgan ska medlemsstater vidta åtgärder för att 

förebygga och minska hemlöshet. Den europeiska sociala stadgans tillämpningsområde är, 

som tidigare nämnts, begränsat till lagligen bosatta medborgare. Vissa specifika bestämmelser 

har dock ansetts vara tillämpliga även för utlänningar som utan nödvändiga tillstånd vistats i 

landet. Till exempel har Europeiska kommittén för sociala rättigheter uttalat, i ett beslut 

rörande barn som utan nödvändiga tillstånd befunnit sig i ett land, att en medlemsstat måste 

tillhandahålla bostad så länge ett barn vistas inom statens jurisdiktion, oavsett uppehållsstatus. 

Dessutom uttalade kommittén att avhysning ur boenden av personer som olovligen vistas i 

landet, i avsaknad av alternativa boenden, bör förbjudas eftersom det skulle försätta 

personerna i en situation av extrem hjälplöshet i strid med respekten för den mänskliga 

                                                
92 Europadomstolens dom i M.S.S mot Belgien och Grekland den 21 januari 2011, punkt 249–250.  
93 Mottagandedirektivet, artikel 17.2. 
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värdigheten.94 Vad avser vuxna personer konstaterade kommittén i ett beslut från år 2013 att 

Nederländerna hade brutit mot bland annat artikel 31.2 i den europeiska sociala stadgan 

genom att inte tillhandahålla boende för migranter i irreguljär situation under tiden dessa 

befann sig inom Nederländernas jurisdiktion. Kommittén uttalade att boende måste 

tillhandahållas för vuxna migranter, oavsett uppehållsstatus och även när de ombeds att lämna 

landet eftersom rätten till boende är så nära sammanbundet med den mänskliga värdigheten.95  

 

3.2.2 Avslutande kommentarer angående rätten till bostad 
Regeringen uttalade, som tidigare nämnts, att upphörandet av bistånd enligt 11 § LMA är 

nödvändigt för att frigöra platser på anläggningsboenden för fler asylsökande och att detta 

skulle leda till en kostnadsbesparing för staten.96 Med regeringens ståndpunkt i frågan kan det 

möjligen ses som berättigat att, i linje med ESK-konventionens inskränkningsbestämmelse, 

avlägsna personer från Migrationsverkets boenden eftersom det sker i enlighet med lag och i 

syfte att utveckla välståndet i landet genom frigörandet av bostadsplatser och 

kostnadsbesparingar för staten. Det är dock svårt att se hur hemlöshet, som är konsekvensen 

för de personer som tvingas lämna sina boenden, leder till ökat välstånd i samhället. Enligt 

artikel 2.1 i ESK-konventionen ska varje stat utnyttja sina tillgängliga resurser för att 

förverkliga rättigheterna enligt konventionen, något som inte alls korrelerar med Sveriges 

bestämmelser om att dra in personers rätt till boende under tiden dessa fortfarande vistas i 

landet. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de internationella åtaganden Sverige har att följa 

fastslår att boende är av stor vikt för att uppnå en tillfredsställande levnadsstandard. Vilken 

standard boendet ska ha eller hur boendet ska erhållas är inte närmare preciserat och Sverige 

kan därför sägas ha relativt stort handlingsutrymme vad gäller rätten till bostad. Utlänningar 

bör dock åtminstone kunna åtnjuta en miniminivå av rätten till bostad i linje med ESK-

konventionens minimum core content i artikel 2.1. Europadomstolen, som förvisso har 

konstaterat att konventionsstater inte behöver tillhandahålla bostad för alla individer inom 

dess jurisdiktion eller upprätthålla en viss nivå av levnadsstandard, har konstaterat att 

avsaknaden av bland annat bostad kan utgöra brott mot artikel 3 i Europakonventionen. 

                                                
94 Europeiska kommittén för sociala rättigheters beslut i Defence for Children International (DCI) mot 

Nederländerna den 20 oktober 2009, punkt 35, 47, 63. 
95 Europeiska kommittén för sociala rättigheters beslut i Conference of European Churches (CEC) mot 
Nederländerna den 21 januari 2013, punkt 144. 
96 Prop. 2015/16:146, s 8–9, 11, 14–15. 
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Utifrån Europeiska kommittén för sociala rättigheters beslut är det dessutom rimligt att tro att 

Sverige, likt Nederländerna, brister i sina åtaganden när upphörande av bistånd och boende 

sker eftersom hemlöshet inte är förenligt med artikel 31.2 i den europeiska sociala stadgan. 

 

3.3 Dagersättning och särskilt bidrag 
Många asylsökande har ett uppenbart behov av ekonomiskt bistånd. Detta behov ska 

tillfredsställas på ett sådant sätt att den asylsökande får en rimlig levnadsnivå.97 Enligt 17 § 

LMA har en utlänning som omfattas av lagen, och som saknar egna medel, rätt till bistånd för 

sin dagliga livsföring i form av dagersättning. Av 5 § FMA framgår att dagersättning ska 

täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra 

förbrukningsvaror. Ersättningen ska även täcka kostnader för hälso- och sjukvård, tandvård 

samt läkemedel. Av 6 § FMA framgår vilket belopp som utlänningen får i dagersättning 

beroende på om fri mat ingår i inkvarteringen, om utlänningen är ensamstående, 

sammanboende eller om utlänningen är ett barn. Om en asylsökande familj har fler än två 

barn lämnas endast full dagersättning för de två äldsta barnen, för vart och ett av de yngre 

barnen lämnas halva dagersättningsbeloppet. Detta kan jämföras med att svenska medborgare 

eller personer med uppehållstillstånd, tvärt emot asylsökande, har rätt till allmänt barnbidrag 

och flerbarnstillägg vid fler än två barn.98 

 

Nivån på biståndet i form av dagersättning har motiverats kunna vara lägre än de normer som 

tillämpas för bistånd enligt SoL eftersom asylsökande vistas i Sverige under begränsad tid och 

därför inte har samma utgifter som de som är bosatta i landet. 99  Tidigare räknades 

dagersättningen som procent av basbeloppet och justerades varje år, vilket upphörde när LMA 

infördes. Ersättningsnivån har därmed varit densamma sedan år 1994 och ligger betydligt 

lägre än den motsvarande ekonomiska ersättning som en svensk medborgare eller en person 

med uppehållstillstånd kan erhålla i form av försörjningsstöd.100  

 

Dagersättningen kan, i vissa situationer, helt eller delvis sättas ned enligt 10 § LMA. 

Nedsättning får till exempel göras om utlänningen utan giltigt skäl vägrar medverka till en 

åtgärd som är nödvändig för att ett beslut om avvisning eller utvisning ska kunna verkställas. 

                                                
97 Prop. 1993/94:94, s. 46. 
98 Se närmare i 15 kap. och 16 kap. socialförsäkringsbalken. 
99 Prop. 1993/94:94, s. 45. 
100 SOU 2009:19, s. 78. Socialstyrelsen, riksnormen för försörjningsstöd 2017. 

[http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen] hämtad 2017-10-11. 
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Enligt 18 § LMA kan en utlänning ha rätt till särskilt bidrag om det finns ett angeläget behov. 

Det särskilda bidraget får, enligt 7 § FMA, lämnas för kostnader som är nödvändiga för en 

dräglig livsföring. Det kan till exempel vara kostnader för vinterkläder, glasögon, 

kosttillskott, handikapputrustning och spädbarnsutrustning. Under vissa omständigheter får 

särskilt bidrag lämnas för avgifter för sjukvård, läkemedel och tandvård, vilket framgår av 

förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. När behovet av varan 

eller tjänsten är utrett bestäms storleken på bidraget utifrån den lägst kända kostnaden för 

varan eller tjänsten.101 

 

Den som fråntas rätten till dagersättning och särskilt bidrag vid ett upphörande enligt 11 § 

LMA försätts i en svår ekonomisk situation. En HIV-drabbad man uppgav till Röda Korset att 

han, efter att hans dagersättning hade upphört, inte längre kunde äta en balanserad kost eller få 

tillgång till de mediciner som krävdes för att hans sjukdomstillstånd inte skulle förvärras. 

Mannen uppgav att han kände fruktan för att utveckla aids till följd av att han inte längre hade 

rätt till bistånd.102 

 
3.3.1 Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard enligt Sveriges 

internationella åtaganden  
Enligt artikel 11 i ESK-konventionen ska konventionsstaterna tillgodose rätten för var och en 

till en tillfredsställande levnadsstandard, vilket inkluderar tillräckligt med mat, kläder, en 

lämplig bostad och till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Den mest fundamentala aspekten 

av en tillfredsställande levnadsstandard är rätten till mat. Rätten till mat är uppnådd när alla 

människor har fysisk och ekonomisk tillgång till mat eller medel för att anskaffa sådan. För 

att staterna ska anses uppfylla denna rättighet krävs att rätten till mat inte tolkas i en snäv eller 

restriktiv mening som till exempel ett minimumpaket mat med kalorier, proteiner och andra 

näringsämnen. Ingen diskriminering får ske vad gäller tillgången till mat, oavsett ras, hudfärg, 

kön, språk, ålder med mera. Rätten till mat måste stegvis förverkligas, men staterna har en 

skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att motverka hunger även i tider av 

naturkatastrofer.103 ESK-kommittén har inte specifikt uttryckt hur rätten till kläder eller övriga 

förnödenheter ska uppnås, men det inryms troligtvis i begreppet ständigt förbättrade 

                                                
101 MIGRFS 11/2017, s. 8. 
102 Konsekvenser av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), lägesrapport 2016, Svenska 

Röda Korset, s. 6. 
103 General comment 12, The Right to Adequate Food (Art. 11), punkt 1, 6, 18. 
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levnadsvillkor. För att uppnå fullt åtnjutande av alla rättigheter som följer av konventionen 

krävs succesiva åtgärder. Dessa åtgärder måste dock vidtas inom rimlig tid efter att 

konventionen tillträtts för de berörda staterna. Åtgärderna bör vara konkreta och riktade så 

tydligt som möjligt för att uppfylla de skyldigheter som erkänns i konventionen104 ESK-

kommittén har dessutom fastslagit att alla konventionsstater har en skyldighet att åtminstone 

uppfylla alla rättigheter till en grundläggande nivå. 105  Asylsökande torde därför vara 

berättigade att åtnjuta en miniminivå av en tillfredsställande levnadsstandard utan några 

förbehåll. 

 

I mottagandedirektivets artikel 17 framgår allmänna bestämmelser om materiella 

mottagandevillkor. Artikelns femte punkt fastslår att om en medlemsstat erbjuder bistånd i 

form av ekonomiskt bidrag ska beloppen bestämmas utifrån den eller de nivåer som 

medlemsstaten fastställt genom lag eller praxis i syfte att säkerställa en rimlig levnadsstandard 

för de egna medborgarna. Samma artikel stadgar emellertid att asylsökande får behandlas 

mindre gynnsamt än de egna medborgarna vad gäller ekonomiskt bistånd. 

Mottagandedirektivet ger således utrymme för att behandla asylsökande mindre förmånligt än 

svenska medborgare.  Det krävs inga särskilda förutsättningar för denna åtskillnad, men det 

anses särskilt berättigat om biståndet ges in natura eller om syftet med särbehandlingen är att 

säkerställa en högre levnadsstandard för landets egna medborgare. I direktivets artikel 20 

framgår under vilka sex förutsättningar mottagandevillkoren får reduceras eller återkallas. 

Mottagandevillkoren får reduceras eller återkallas om den asylsökande till exempel flyttar 

från sitt boende utan att informera den ansvariga myndigheten, om den asylsökande inte 

inställer sig vid asylintervjuer eller om den asylsökande inte samarbetar för att frambringa 

relevant information till myndigheten. Det ursprungliga förslaget till mottagandedirektivet 

innehöll en bestämmelse om att asylsökandes mottagningsvillkor skulle vara densamma som 

den sociala hjälp som staternas egna medborgare kunde erhålla. Förslaget motiverades med 

att stärka principen om icke-diskriminering. Detta godtogs dock inte och fick alltså motsatt 

resultat med en uttrycklig rätt att behandla asylsökande mindre gynnsamt än de egna 

medborgarna.106 

 

                                                
104 General comment 3, The nature of States parties’ obligations (art. 2, para 1, of the Covenant), punkt 2. 
105 General comment 3, The nature of States parties’ obligations (art. 2, para 1, of the Covenant), punkt 10. 
106 Slingenberg, 2014, s. 83–83. 
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Genom artikel 13 i den europeiska sociala stadgan fastslås att medlemsstaterna ska tillse att 

personer, som saknar egna medel och som inte heller kan få sådana medel från ett 

socialförsäkringssystem, får nödvändig hjälp. I ett klagomål till Europeiska kommittén för 

sociala rättigheter hävdade en frivilligorganisation att Nederländerna inte uppfyllde kraven i 

stadgans 13 artikel genom att inte ge nödbistånd i form av mat, kläder, vård och boende till 

migranter utan nödvändiga uppehållstillstånd. Organisationen menade även att de berörda 

personernas tillgång till mat, kläder och boende enligt nationell lagstiftning var beroende av 

personernas uppehållsstatus eller deras samarbete till återvändande vid ett eventuellt 

avslagsbeslut. Kommittén fann att Nederländerna hade brutit mot artikel 13.107 Beslutet i 

klagomålet mot Nederländerna innehåller flera aspekter som går att applicera på asylsökande i 

Sverige vars rätt till bistånd har upphört. Till exempel är asylsökandes rätt till bistånd enligt 

LMA beroende av personernas uppehållsstatus och samarbetsvilja. Vad gäller möjligheten till 

nödbistånd för asylsökande i Sverige, se närmare avsnitt 5.3 och 5.3.1. 

 

Europakonventionen stadgar ingen uttrycklig rätt till en tillfredsställande levnadsstandard. I 

beslutet Wasilewski mot Polen fastslog Europadomstolen att varken artikel 2 eller någon 

annan bestämmelse i konventionen kan tolkas som att den ger någon rätt att åtnjuta en viss 

levnadsstandard eller rätt att få ekonomiskt stöd från staten.108 Däremot får inte stater agera på 

ett sådant sätt att personer tvingas leva under miserabla förhållanden.109  

 
3.3.2 Avslutande kommentarer angående rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard. 
Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard enligt ESK-konventionen inrymmer en nivå 

som överstiger fattigdomsnivån. Det är därmed möjligt att ifrågasätta huruvida det över huvud 

taget går att motivera att dagersättningsnivåerna enligt LMA ligger betydligt lägre än 

motsvarande nivåer för försörjningsstöd enligt SoL. Än mindre går det att hävda att 

upphörande av bistånd är förenligt med en tillfredsställande levnadsstandard eftersom det 

strider mot ESK-konventionens minimum core content som alltid ska tillförsäkras utifrån en 

konventionsstats ekonomiska resurser. Mottagandedirektivet möjliggör i sin tur flera 

inskränkningar i rättigheterna som tillkännages i ESK-konventionen. Möjligheten att, enligt 

mottagandedirektivet, behandla de egna medborgarna mer förmånligt än asylsökande kan inte 

                                                
107 Europeiska kommittén för sociala rättigheters beslut i Conference of European Churches (CEC) mot 

Nederländerna den 21 januari 2013, punkt 77, 79–80, 126. 
108 Europadomstolens beslut i Wasilewski mot Polen den 20 april 1999, punkt 3. 
109 Se Europadomstolens dom i M.S.S mot Belgien och Grekland den 21 januari 2011, punkt 249–250. 
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sägas stå i överenskommelse med ESK-konventionen. De inskränkningsmöjligheter som 

återfinns i mottagandedirektivet är knappast heller förenligt med ESK-konventionens 

minimistandard som alltid ska garanteras. Det enda sättet att, enligt ESK-konventionen, göra 

inskränkningar i rätten till en tillfredsställande levnadsstandard är genom konventionens 

artikel 4. Enligt artikel 4 i ESK-konventionen får en inskränkning i rättigheterna endast vidtas 

om syftet är att främja den generella välfärden. Forskaren Slingenberg menar att begreppet 

främja den generella välfärden är ett så vitt och vagt begrepp att det inte är särskilt svårt för 

stater att rättfärdiga olika inskränkningar.110 Även om Slingenberg skulle ha rätt angående 

enkelheten i att rättfärdiga inskränkningar måste alltid ESK-konventionens minimistandard, 

eller minimum core content, tillförsäkras.  Detta innebär att det åtminstone kan konstateras att 

upphörande av bistånd enligt 11 § LMA står i direkt strid med ESK-konventionen. 

 

I avsnitt 3.2.1 presenterades en kort sammanfattning av målet M.S.S mot Belgien och 

Grekland som även är intressant att nämna i sammanhanget angående tillgången till en 

tillfredsställande levnadsstandard. Utifrån målet torde det vara rimligt att hävda att stater kan 

hållas ansvariga för fattiga eller miserabla levnadsförhållanden för utsatta personer, 

exempelvis asylsökande, om dessa levnadsförhållanden har orsakats av en medveten eller 

avsiktlig åtgärd från statens sida. M.S.S mot Belgien och Grekland visar att undermåliga 

levnadsförhållanden, under vilka grundläggande behov som bostad och mat inte tillgodoses, 

strider mot artikel 3 i Europakonventionen om skydd mot tortyr och omänsklig eller 

förnedrande behandling. Asylsökande är i regel obekanta med Sverige, vilket leder till att de i 

vissa fall saknar kontaktnät och tillgång till eller vetskap om frivilligorganisationer. Detta får 

som konsekvens att de, vid upphörande av bistånd enligt LMA, helt och hållet saknar 

möjlighet att tillgodose grundläggande behov för en tillfredsställande levnadsstandard.111 

 
3.4 Hälso- och sjukvård 
Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård för asylsökande. Vuxna asylsökande har rätt till 

vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning, 

vilket regleras i 6 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (LHSA). 

Med vård som inte kan anstå avses vård och behandling av sjukdomstillstånd där en måttlig 

fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten.112 År 2013 stiftades lagen 

(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
                                                
110 Slingenberg, 2014, s. 270–271. 
111 Slingenberg, 2014, s. 346. 
112 Prop. 2007/08:105, s. 38. 
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tillstånd (LHSU). Enligt 7 § LHSU ska vuxna personer som vistas i Sverige utan tillstånd 

erbjudas samma tillgång till vård som asylsökande. Landstingen har dock möjlighet att på 

eget initiativ erbjuda vård i större omfattning.113 Av förordningen om vårdavgifter m.m. för 

vissa utlänningar och förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som 

vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd framgår vilka vårdavgifter som gäller för 

asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd. Genom 5 § förordningen om 

vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar framgår att en asylsökande som kommer upp i en viss 

summa för sjukvård, tandvård och receptbelagd medicin har rätt att ansöka om särskilt bidrag 

från Migrationsverket. Motsvarande möjlighet saknas för den som vistas i Sverige utan 

tillstånd eller som enligt 11 § LMA blivit av med rätten till bistånd.  

 
3.4.1 Rätten till hälso- och sjukvård enligt Sveriges internationella åtaganden 
Artikel 12 i ESK-konventionen fastslår rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska 

och psykiska hälsa. Tillgång till sjukvårdsinrättningar, läkemedel och hjälpmedel ska finnas 

för alla utan någon diskriminering. Hälso- och sjukvård ska finnas fysiskt tillgängligt för alla 

människor, särskilt för sårbara eller marginaliserade grupper i samhället. Vård ska även vara 

ekonomiskt tillgänglig för alla människor, vilket särskilt inkluderar socialt missgynnade och 

fattiga grupper.114  Av ESK-kommitténs generella kommentar till artikeln framgår att alla 

konventionsstater åtminstone ska ha en minimumstandard för vad som är grundläggande för 

en god hälsa, exempelvis tillgång till rent vatten, förlossningsvård, åtgärder för att förebygga 

och vårda epidemier med mera.115  

 

I artikel 9 i ESK-konventionen stadgas rätten till social trygghet som innefattar rätten för var 

och en till social trygghet, däribland socialförsäkring. ESK-kommittén har angett att utländska 

medborgare ska ha tillgång till icke-avgiftsfinansierade socialförsäkringssystem för 

inkomststöd och ekonomiskt överkomlig tillgång till hälsovård. Vidare har kommittén uttalat 

att eventuella begränsningar av sådan tillgång, till exempel under en kvalifikationsperiod, 

måste vara proportionerliga och skäliga. Alla personer, oavsett nationalitet, hemvist eller 

invandrarstatus, ska ha tillgång till primärvård och akut medicinsk vård i enlighet med 

internationell standard. 116  För att förstå vad som avses med internationell standard har 

kommittén hänvisat till artikel 23 i flyktingkonventionen och artikel 24 i den internationella 

                                                
113 Se 8 § LHSU. 
114 General comment 14, The right to the highest attainable standard of health, punkt 12. 
115 General comment 14, The right to the highest attainable standard of health, punkt 43-44. 
116 General comment 19, The right to social security (Art. 9 of the Covenant), punkt 37-38. 
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konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning. I de nämnda artiklarna fastslås 

flyktingars rätt till lika behandling, förutsatt att de lagligen vistas i landet. Om förutsättningen 

för internationell standard uppnås genom att lagligen vistas i landet, kan det tolkas som att 

den som olovligen vistas i landet inte erhåller samma skydd enligt ESK-konventionen. 

 

Europakonventionen reglerar ingen uttrycklig rätt till hälso- och sjukvård även om det har 

hävdats att det är en del av den psykiska och fysiska integriteten som kan omfattas av artikel 8 

om rätten till skydd för privat- och familjeliv.117 Konventionen omfattar heller ingen rätt till 

en viss nivå av sjukvård eller tillgång till medicinsk behandling.118 

 

Mottagandedirektivet fastslår i artikel 19.1 att asylsökande ska få nödvändig hälso- och 

sjukvård som åtminstone innefattar akutsjukvård och nödvändig behandling av sjukdomar och 

allvarliga psykiska störningar. Utifrån direktivets inskränkningsmöjligheter i artikel 20 

framgår av femte punkten att medlemsstaterna under alla omständigheter ska säkerställa 

asylsökandes tillgång till sjukvård och säkerställa värdiga levnadsvillkor för alla sökande. 

Slingenberg menar att detta innebär att medlemsstaterna har ett relativt stort utrymme att tolka 

vad som avses med nödvändig hälso- och sjukvård.119 Det är möjligt att tolka artikeln som att 

asylsökande får behandlas mindre förmånligt än medlemsstatens egna medborgare men att 

rätten till vård inte får inskränkas mer än att rätten till livsnödvändig vård kvarstår. 

 

I artikel 13 i den europeiska sociala stadgan föreskrivs rätten till medicinsk hjälp. I ett mål 

mot Frankrike hävdades att Frankrike åsidosatt rätten till medicinsk hjälp genom att upphöra 

med avgiftsfri vård för migranter i en irreguljär situation, vilka hade mycket låga inkomster. 

Kommittén för europeiska sociala rättigheter uttalade att lagstiftning som inte ger utländska 

medborgare rätt till medicinsk hjälp, oavsett uppehållsstatus, strider mot den europeiska 

sociala stadgan oaktat det faktum att inte alla rättigheter i stadgan kan utsträckas till migranter 

i en irreguljär situation. Trots det uttalandet fann kommittén i målet att det inte förelåg någon 

kränkning av artikel 13 på grund av att migranter i en irreguljär situation kunde få behandling 

för akuta behov och livshotande tillstånd.120 

 

                                                
117 Se Europadomstolens dom i Bensaid mot Förenade kungariket den 6 februari 2001, punkt 46. 
118 Se Europadomstolens beslut i Wasilewski mot Polen den 20 april 1999, punkt 2. 
119 Slingenberg, 2014, s. 76.  
120 Euopeiska kommittén över sociala rättigheters beslut i International Federation of Human Rights Leagues 

(FIDH) mot Frankrike den 8 september 2004, punkt 32–34. 
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FN gav i uppdrag till rapportören Paul Hunt att besöka Sverige år 2006 för att undersöka hur 

Sverige uppfyllde sina internationella åtaganden vad gäller rätten till hälsa. I rapporten 

riktades stark kritik mot att asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd inte 

gavs samma tillgång till vård som svenska medborgare. Hunt ansåg att sådan åtskillnad 

utgjorde diskriminering enligt de mänskliga rättigheterna och att Sverige borde erbjuda dessa 

personer samma tillgång till hälso- och sjukvård som landets egna medborgare för att leva upp 

till sina internationella åtaganden.121  Efter kritiken infördes år 2008 LHSA som dock inte 

garanterar likvärdig tillgång till vård som bosatta i landet utan enbart rätt till vård som inte 

kan anstå.  År 2011 tillsattes en statlig utredning för att undersöka hur hälso- och sjukvård för 

personer som vistas i landet utan tillstånd och asylsökande kunde göras mer ändamålsenlig.122 

Utredningen konstaterade att Sverige, för att uppfylla sina internationella åtaganden, bör 

erbjuda asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd samma tillgång till hälso- 

och sjukvård som landets egna medborgare. 123  Det infördes inte någon lag motsvarande 

utredningens förslag. Däremot stiftades LHSU för personer som vistas i landet utan tillstånd, 

men som i likhet med LHSA endast omfattar vård som inte kan anstå. 

 

3.4.2 Avslutande kommentarer angående rätten till hälso- och sjukvård 
Vid en första anblick tycks de internationella regleringarna endast föreskriva rätt till akut eller 

livsnödvändig vård. Genom rapporten som Hunt utförde på uppdrag av FN är det dock inte på 

det sättet som rätten till hälso- och sjukvård ska tolkas. Vid införandet av LHSA och LHSU 

utvidgades rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande och för personer som vistas i landet 

utan nödvändiga tillstånd. Med anledning av att Sverige fortfarande inte garanterar 

asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd samma vård som landets bosatta är 

det dock inte orimligt att misstänka att Sverige även fortsättningsvis kommer att få kritik om 

att denna åtskillnad utgör diskriminering och således inte överensstämmer med internationella 

åtaganden.  

 
3.5 Arbete  
För att en asylsökande ska ha rätt att arbeta i Sverige krävs ett undantag från skyldigheten att 

ha arbetstillstånd, ett så kallat AT-UND. Enligt 5 kap. 4 § utlänningsförordningen (2006:97) 

(UtlF) krävs, för att få AT-UND, att utlänningen kan visa giltiga identitetshandlingar eller 

annars medverkar till att klargöra sin identitet. Om en asylsökande får AT-UND gäller det 
                                                
121 Hunt, 2007, s. 19–20. 
122 SOU 2011:48, s. 15. 
123 SOU 2011:48, s. 299-300, 324. 
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normalt sett fram till att uppehållstillstånd beviljas eller till dess att den asylsökande lämnar 

landet. AT-UND upphör dock att gälla om en utlänning inte medverkar till verkställigheten av 

ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft. En person som inte bedöms 

samarbeta förlorar således rätten att arbeta.124 För den asylsökande som fått en anställning 

föreligger en skyldighet att, enligt 8 a § FMA, anmäla detta till Migrationsverket eftersom det 

kan påverka rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Enligt uppgift från statistiker på 

Migrationsverket var det mellan 1 januari och 1 december år 2017 ungefär 14 000 personer 

som beviljats AT-UND. Av dessa är det ungefär 1 500 personer som registrerats som 

arbetstagare under tiden de varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.125 Detta 

innebär att omkring 11 procent av arbetsberättigade asylsökande har ett arbete.   

 
3.5.1 Rätten till arbete enligt Sveriges internationella åtaganden. 
Rätten till arbete fastslås genom artikel 6 i ESK-konventionen och omfattar rätten för var och 

en att kunna förtjäna sitt uppehälle genom arbete. I den allmänna kommentaren till rätten till 

arbete anges att principen om icke-diskriminering enligt artikel 2.2 samt artikel 7 i FN:s 

konvention för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter (MA-konventionen) 

bör gälla i förhållande till migrerande arbetstagares anställningsmöjligheter. Härutöver anges 

att staterna är skyldiga att respektera rätten till arbete och därmed inte neka eller begränsa 

tillgången till anständigt arbete, särskilt vad gäller missgynnade och marginaliserade grupper, 

inklusive migrerande arbetstagare.126 Slingenberg menar att ESK-kommittén inte vid något 

annat tillfälle än den nämnda kommentaren hänvisar till nationalitet som 

diskrimineringsgrund vad gäller rätten till arbete. Det finns inte heller någon definition av 

migrerande arbetstagare eller något uttryck för möjligt rättfärdigande av olika behandling. 

Slingenberg menar vidare att kommitténs hänvisning till MA-konventionen ger anledning att 

anta att kommitténs avsikt är att lika behandling ska gälla på samma sätt enligt de båda 

konventionerna. Skyddet för icke-diskriminering enligt MA-konventionen ger inte 

migrerande arbetstagare direkt tillträde till arbetsmarknaden, varför det är rimligt att påstå att 

inte heller ESK-konventionen ger en sådan rätt.127 

 

Vid utarbetandet av mottagandedirektivet visade sig rätten till arbetsmarknaden vara en 

kontroversiell fråga. Det ursprungliga förslaget innehöll ett förbud för medlemsstater att neka 

                                                
124 Se 5 kap. 4 § andra stycket UtlF. 
125 Se bilaga 1. 
126 General Comment 18, The right to work (Art 6 of the Covenant), 2006, punkt 18, 23. 
127 Slingenberg, 2014, s. 182.  
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tillträde till arbetsmarknaden sex månader efter att ansökan om asyl lämnats in, vilket inte 

godtogs.128 Av mottagandedirektivets artikel 15.1 framgår att asylsökande ska ha tillträde till 

arbetsmarknaden senast nio månader efter att de ansökt om asyl. Artikel 15.2 stadgar att 

medlemsstaterna, av arbetsmarknadspolitiska skäl, får prioritera unionsmedborgare och 

medborgare från stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

och sådana tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i landet. 

 

3.5.2 Avslutande kommentarer angående rätten till arbete 
Rätten till arbete är en förutsättning för integrering i samhället och således en viktig rättighet 

för asylsökande. Den asylsökande i Sverige som beviljas AT-UND får formellt sett tillträde 

till arbetsmarknaden. Däremot går det att hävda att en asylsökande möjligtvis inte garanteras 

reellt tillträde till arbetsmarknaden eftersom det kan vara svårt att erhålla ett arbete som till 

exempel kräver goda svenskkunskaper. Det är givetvis inte orimligt att fastslå vissa kriterier 

som behöver uppfyllas för att erhålla ett specifikt arbete och sådana begränsningar torde inte 

utgöra diskriminering.  

 

Den som saknar identitetshandlingar eller inte förmår att medverka till fastställandet av sin 

identitet beviljas inte AT-UND vilket gör att dessa personer, enligt Sveriges nationella 

lagstiftning, inte har möjlighet att arbeta. Asylsökande som inte beviljas AT-UND har 

åtminstone rätt till ekonomisk ersättning i form av dagersättning och särskilt bidrag fram till 

dess att uppehållstillstånd beviljas eller avslagsbeslut vunnit laga kraft. Eftersom det är få av 

de personer som beviljats AT-UND som har ett arbete kan det konstateras att en stor del av 

asylsökande behöver erhålla bistånd i form av dagersättning och särskilt bidrag för att klara 

sin dagliga livsföring. Det faktum att så få arbetsberättigade asylsökande arbetar innebär även 

att en stor del av asylsökande efter lagakraftvunna avslagsbeslut inte har någon form av 

ekonomiskt stöd, eftersom rätten till bistånd enligt 11 § LMA upphör.   

 
4 Upphörande av bistånd för asylsökande 
 
4.1 Upphörande av bistånd 
Rätten till bistånd för asylsökande upphör i regel när uppehållstillstånd ges eller när 

utlänningen lämnar landet enligt 11 § första stycket 1 p. och 2 p. LMA. I 22 § tredje stycket 

LMA anges att beslut om bistånd gäller omedelbart. Rätt till bistånd upphör också för en 

                                                
128 Slingenberg, 2014, s. 78. 
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vuxen utlänning, som inte bor med ett barn under 18 år, när tidsfristen för frivillig avresa 

enligt 8 kap. 21 § UtlL löpt ut eller när beslutet om av- eller utvisning vunnit laga kraft, om 

beslutet inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa, vilket framgår av 11 § LMA andra 

stycket 1 p. och 2 p.   

 

Enligt 11 § tredje stycket LMA upphör dock inte biståndsrätten när tidsfristen för frivillig 

avresa löpt ut om beslutet om avvisning eller utvisning inte får verkställas på grund av att 

Migrationsverket eller en domstol har beslutat om inhibition 129  eller har beviljat en ny 

prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL. Då upphör istället rätten till bistånd, om det inte är 

uppenbart oskäligt, en vecka efter att beslutet om av- eller utvisning på nytt blir verkställbart. 

Den som håller sig undan ett beslut om av- eller utvisning så att beslutet inte kan verkställas 

har inte rätt till bistånd, vilket framgår av 12 § LMA. 

 
4.2 Ändring av rätt till bistånd enligt LMA 
Regeringen motiverade lagändringen i 11 § LMA med att det i mars 2016 var omkring 10 000 

personer med av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft och som fortfarande var 

inskrivna i mottagningssystemet och hade rätt till bistånd. För att skapa utrymme för fler 

asylsökande på anläggningsboenden behövdes förändringar om när rätten till bistånd enligt 

LMA skulle upphöra. Förändringarna avsågs även fungera som ett ökat incitament för att 

frivilligt lämna landet och förväntades därigenom innebära kostnadsbesparingar för staten.130  

 

Innan lagändringen trädde i kraft upphörde rätten till bistånd när uppehållstillstånd gavs eller 

när utlänningen lämnade landet. Detta gäller alltjämt med tilläggen att rätten till bistånd även 

ska upphöra, om det inte är uppenbart oskäligt, när tidsfristen för frivillig avresa löpt ut eller 

när beslutet om av- eller utvisning vunnit laga kraft.131 Med rekvisitet uppenbart oskäligt 

avses vissa situationer där utlänningen inte kan utvisas eller avvisas. Ett exempel som 

redovisas i propositionen är när verkställighet inte kan ske trots att utlänningen har visat att 

han eller hon fullt ut har verkat för att verkställighet ska kunna ske. En annan situation då det 

enligt förarbetena kan vara uppenbart oskäligt att låta bistånd upphöra är då verkställighet inte 

kan ske på grund av allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär, en situation som också kan utgöra 

grund för beslut om inhibition. Regeringen konstaterar att fler omständigheter i det enskilda 

                                                
129 Det vill säga när verkställigheten tillfälligt ska avbrytas. För närmare beskrivning av inhibition, se 12 kap. 

10–13 a §§ UtlL. 
130 Prop. 2015/16:146, s. 8–9, 11, 14–15. 
131 Se tidigare lydelse av 11 § LMA, SFS 1995:558. 



41 
 

fallet kan innebära att det är uppenbart oskäligt men understryker vikten av att det alltid måste 

vara fråga om starka skäl och att oskälighetsrekvisitet ska tillämpas restriktivt.132 

 

4.3 Remissinstanserna 
Ett flertal remissinstanser var kritiska till förslaget om upphörande av bistånd enligt 11 § 

LMA. Sveriges advokatsamfund och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 

menade att en analys behövdes av orsaken till att personer med lagakraftvunna avslagsbeslut 

bodde kvar i anläggningsboenden och att tidpunkten för när biståndet skulle upphöra var så 

snäv att även personer som medverkar under verkställighetsprocessen riskerade att få sina 

bistånd indragna. Riksdagens ombudsmän efterfrågade ytterligare angivelser av vilka 

omständigheter som kunde inrymmas i oskälighetsrekvisitet.133  

 

Sveriges advokatsamfund och Diskrimineringsombudsmannen menade vidare att det var 

oklart vilka konsekvenser förslaget kunde komma att medföra och ifrågasatte om förslaget 

verkligen kunde förväntas leda till att fler människor faktiskt lämnar landet. Migrationsverket 

och FARR ansåg att förslaget riskerade att medföra att fler personer går under jorden. 

Förvaltningsrätten i Göteborg och Migrationsverket efterfrågade en diskussion om vilken rätt 

till bistånd som kvarstår för en utlänning som inte längre har rätt till bistånd enligt LMA. 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menade att kommunernas 

kostnader för akuta insatser enligt socialtjänstlagen riskerade att öka. Svenska Röda Korset 

och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar hävdade att förslaget skulle innebära en 

större belastning för de idéburna organisationerna och civilsamhället.134 

 

4.4 Avslutande kommentarer 
Sveriges advokatsamfund och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar menade att 

11 § LMA riskerade att drabba även den som samarbetar till ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut. Regeringen menade att syftet med lagändringen inte var att drabba den som 

avsåg att respektera ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.135 Nedsättning av bistånd, helt eller 

delvis, var möjligt redan innan lagändringen genom 10 § LMA. Bestämmelsen i 10 § LMA 

reglerar nedsättning av bistånd om en utlänning utan giltigt skäl vägrar medverka till en 

                                                
132 Prop. 2015/16:146, s. 13. 
133 Prop. 2015/16:146, s. 9–10. Se även en sammanställning över remissyttrandena i Justitiedepartementet 

(Ju2015/09954/L7).  
134 Prop. 2015/16:146, s. 15.  
135 Prop. 2015/16:146, s. 11–12. 
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verkställighetsåtgärd. Varför det nu behövdes än mer långtgående lagstiftning än den redan 

befintliga diskuterades inte närmare i förarbetena. De farhågor som lyftes fram av 

remissinstanserna under lagstiftningsarbetet får visst stöd av Svenska Röda Korsets 

lägesrapport som presenterades i avsnitt 1.7. I rapporten framkom att många personer som 

berörts av upphöranderegeln i 11 § LMA inte förstod vad mer de hade kunnat göra för att visa 

större samarbetsvilja inför ett återvändande. Flera av personerna uppgav att de försatts i en 

rättslig limbo efter att biståndet upphört, något som snarare kunde hänföras till lagstiftningen 

än till de drabbades eget agerande.136 Enligt regeringen tycks många av remissinstansernas 

farhågor kunna lösas genom oskälighetsrekvisitet samtidigt som det framhålls att den 

”ventilen” ska tillämpas restriktivt. Längre fram i arbetet, i avsnitt 7, exemplifieras hur 

upphöranderegeln tillämpats i kammarrättsavgöranden sedan ikraftträdandet av 11 § LMA. 

 
5 Övrig rätt till bistånd enligt SoL 
 
5.1 Allmänt 
För utlänningar som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem utgår bistånd 

normalt från LMA. Detta utesluter emellertid inte att andra biståndssystem kan bli aktuella. I 

de flesta fall hindrar däremot lagstiftningen att dubbla förmåner betalas ut för samma 

behov.137 Det finns dock undantag. 

 

5.2 Rätten till bistånd enligt SoL 
Varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda i kommunen får det stöd och den hjälp 

som de behöver, vilket framgår av 2 kap. 1 § första stycket SoL. Samma bestämmelses tredje 

stycke stadgar att i fråga om den som omfattas av LMA finns särskilda bestämmelser om 

bistånd i den lagen. Enligt 4 kap. 1 § SoL framgår att den som inte kan tillgodose sina behov 

eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt av socialnämnden att få stöd för sin 

försörjning och för sin livsföring i övrigt. Bistånd enligt SoL innefattar ekonomiskt stöd, 

social service och olika vårdinsatser. Rätten till bistånd förutsätter ingen specifik orsak och 

ingen grupps behov får prioriteras före någon annans.138 Härvid tillkommer, som nämnts 

tidigare i arbetet, att den som omfattas av LMA inte har sådan rätt till bistånd som följer av 4 

kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär.  

                                                
136 Konsekvenser av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), lägesrapport 2016, Svenska 

Röda Korset, s. 7. 
137 Se t.ex. 1 § andra stycket LMA, 2 kap. 1 § tredje stycket SoL, 5 kap. 12 § andra stycket 

socialförsäkringsbalken. 
138 Prop. 1979/80:1, s. 179–184. 
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Det finns undantag som kan aktualisera att en asylsökande ändå har rätt till bistånd enligt 

SoL. 139  Till exempel kan en asylsökande ha rätt till bistånd genom hemtjänst 140  eller 

begravningskostnader141 eftersom det inte finns någon motsvarighet till sådant bistånd med 

stöd av LMA. 

 

5.3 Bistånd i en akut nödsituation 
Kommunen har, som nämnts ovan, det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och det 

stöd de behöver, vilket framgår av 2 kap. 1 § SoL. Huvudregeln för att kunna erhålla bistånd 

från socialtjänsten är att man har rätt att vistas i landet, i annat fall är vistelsekommunens 

ansvar begränsat till akuta nödsituationer vilket framgår av 2 a kap. 2 § SoL.142 För en 

asylsökande som efter ett avslagsbeslut på sin asylansökan inte längre har rätt till bistånd 

enligt LMA uppstår en svår ekonomisk situation. För att avhjälpa en tillfällig akut 

nödsituation kan enskilda erhålla ett så kallat nödbistånd. Vad ett sådant bistånd ska innefatta 

är inte reglerat i lag, utan socialtjänsten ska göra en individuell prövning av vilka behov som 

är akuta i varje enskilt fall.143 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har emellertid fastslagit 

att det inte finns någon skyldighet att ge nödbistånd till den som fått avslag på sin asylansökan 

och håller sig gömd, se närmare i nästa avsnitt. 

 
5.3.1 HFD 2017 ref. 33 
En kvinna som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för sig och sina tre barn fick avslag på 

sin asylansökan. Kvinnan höll sig gömd tillsammans med barnen för att undvika avvisning. 

Kvinnan blev därmed av med sin rätt till bistånd enligt 12 § LMA eftersom bestämmelsen 

fastslår att den som håller sig undan ett beslut om utvisning eller avvisning inte har rätt till 

bistånd enligt LMA. Kvinnan ansökte om bistånd enligt SoL i form av försörjningsstöd för sig 

själv och barnen vilket vård- och omsorgsnämnden, i kommunen kvinnan bodde i, avslog. 

Kvinnan överklagade vård- och omsorgsnämndens beslut. Förvaltningsrätten ansåg att 

bestämmelsen om att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd enligt SoL endast tar 

sikte på den som faktiskt har rätt till bistånd enligt LMA, vilket inte kvinnan hade på grund av 

att hon gömde sig med barnen. Förvaltningsrätten menade därför att bestämmelsen i LMA 

                                                
139 Prop. 1993/94:94, s. 94. 
140 Kammarrätten i Jönköping, dom 2003-10-03, mål nr 3279–03. 
141 RÅ 2009 ref. 29. Kammarrätten i Jönköping, dom 2010-09-29, mål nr 1161–10. 
142 Se RÅ 1995 ref. 70 angående vistelsekommunens ansvar. 
143 prop. 2010/11:49, s. 34, 37, 85.  
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inte hindrade att kvinnan kunde ha rätt till bistånd enligt SoL. Vård- och omsorgsnämnden 

överklagade förvaltningsrättens dom och fick rätt i kammarrätten. Kvinnan överklagade 

kammarrättens dom och prövningstillstånd meddelades i HFD. Vård- och omsorgsnämnden 

anförde att kvinnans och barnens behov skulle kunna tillgodoses genom att familjen inte höll 

sig gömda och istället utnyttjade möjligheterna till bistånd enligt LMA. De anförde vidare att 

socialtjänsten i vissa fall kan bevilja tillfälligt nödbistånd men att kvinnan inte ansågs befinna 

sig i en sådan akut situation eftersom utredningen hade visat att hon fått pengar av ideella 

organisationer och privatpersoner och därmed kunde tillgodose familjens behov. Högsta 

förvaltningsdomstolen hänvisade till HFD 2013 ref. 83 och menade att omständigheten att en 

person håller sig undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att 

personen upphör att omfattas av lagens personkrets. HFD tydliggör dock att socialtjänsten, 

med stöd av 4 kap. 2 § SoL kan ge bistånd även i andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 § 

SoL. 

 

5.4 Avslutande kommentarer 
Både LMA och SoL hindrar att dubbla förmåner betalas ut för samma behov. För den vars 

bistånd enligt 11 § LMA upphör kvarstår fortfarande ett behov av ekonomiskt stöd och 

boende för den som tidigare bott i Migrationsverkets boende. Hur länge behovet kan förväntas 

kvarstå beror på hur snabbt verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut kan ske. 

Huruvida HFD 2017 ref. 33 går att applicera även på de som omfattas av 11 § LMA är oklart. 

Om detsamma gäller för 11 § LMA så innebär det att socialtjänsten inte har någon skyldighet 

att bevilja bistånd för människor vars bistånd enligt LMA upphört. Det innebär att den som 

blir av med bistånd och boende enligt LMA är utelämnad till frivilligorganisationer och 

civilsamhället för att få ekonomisk hjälp i väntan på verkställighet av avslagsbeslutet. 

 
6 Återvändande, verkställighet och verkställighetshinder 
 
6.1 Allmänt om återvändande 
Ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd, eller ett uppehållstillstånd som återkallas 

under tiden som utlänningen befinner sig i Sverige, ska förenas med ett beslut om avvisning 

eller utvisning enligt 8 kap. 16 § UtlL. Om en asylsökande nekas uppehållstillstånd ska ett 

återvändande ske. Detta har sitt ursprung i den folkrättsliga principen om varje stats 

skyldighet om att återta sina egna medborgare. Att asylsökande som inte får uppehållstillstånd 

har möjlighet att återvända är av stor vikt för asylsystemets trovärdighet och det är därför 
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viktigt att skapa förutsättningar för ett självmant och humant återvändande. Asylsökande som 

inte beviljats uppehållstillstånd lever i en påfrestande situation så länge det är osäkert 

huruvida de kan återvända.144  

 

Asylsökande som inte beviljas uppehållstillstånd förväntas acceptera avslagsbeslutet och 

lämna landet frivilligt inom några veckor efter att avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Så sker 

dock inte alltid. Migrationsverket, som har huvudansvaret för att verkställa beslut om 

avvisning och utvisning, kallar den enskilde som fått ett avslagsbeslut till ett så kallat 

återvändandesamtal och kan hjälpa till med att ordna id-handlingar och resehandlingar inför 

återvändandet till ursprungslandet. En stor del av asylsökande har ingen passhandling vid 

ansökningstillfället vilket leder till att Migrationsverkets arbete med att utreda oklara 

identiteter och ta fram resehandlingar tar mycket tid i anspråk. Tiden från ett lagakraftvunnet 

avvisnings- eller utvisningsbeslut till utresa kan således vara lång.145 

 

För personer med lagakraftvunna utvisningsbeslut ska bistånd upphöra enligt 11 § LMA om 

det inte är uppenbart oskäligt. Tiden mellan ett lagakraftvunnet beslut och utresa, som kan 

vara lång, innebär en ekonomiskt påfrestande situation för de som drabbas. FARR har 

framhållit att de som försätts i denna situation är personer som håller kontakt med 

Migrationsverket och väntar på en lösning för att verkställighet av utvisning eller avvisning 

ska kunna ske. Upphörandet av bistånd i kombination med utvisningsbeslut som inte går att 

verkställa försätter personer i hemlöshet och rättslig limbo, enligt FARR.146 

 

6.2 Tidsfrist för frivillig avresa 
Ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist inom vilken utlänningen 

frivilligt ska lämna landet, vilket framgår av 8 kap. 21 § UtlL. Om utlänningen ska avvisas 

ska tidsfristen bestämmas till två veckor och om utlänningen ska utvisas ska tidsfristen 

bestämmas till fyra veckor. En längre tidsfrist kan bestämmas om det finns särskilda skäl, 

vilket framgår av 12 kap. 14 b § UtlL. Det kan till exempel föreligga särskilda skäl om ett 

barn går i skolan och ska avsluta en termin eller om en utlänning behöver längre tid för att 

förbereda avresan.147 Enligt 8 kap. 22 § UtlL börjar tidsfristen för frivillig avresa löpa när 

                                                
144 Prop. 1997/98:173, s. 20–21. 
145 SOU 2009:19, s. 79, 185. 
146 FARR [http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1300-hardare-tag-efter-utvisningsbeslut] hämtad 2017-11-

14. 
147 Prop. 2011/12:60, s. 88. 
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beslutet om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft eller när utlänningen förklarat sig nöjd 

med beslutet. 

 

Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande konstaterat att när verkställighet inte 

kommer kunna ske inom tidsfristen för frivillig avresa och utlänningen har medverkat för att 

verkställighet ska kunna ske ska först övervägas om tidsfristen kan förlängas. Detta beror på 

att det är enklare att förlänga tidsfristen för frivillig avresa än att fatta beslut om undantag från 

11 § LMA. För förlängning av tidsfristen för frivillig avresa krävs särskilda skäl och för att 

besluta om undantag från 11 § LMA krävs att det är uppenbart oskäligt. I förhållande till 

vissa länder kan det vara omöjligt att verkställa ett av- eller utvisningsbeslut, trots att den 

person som omfattas av beslutet medverkat för att verkställighet ska kunna genomföras. 

Personen kan i ett sådant fall ansöka om praktiskt verkställighetshinder hos avdelningen för 

förvaltningsprocess. En förutsättning är dock att det praktiska verkställighetshindret inte beror 

på den sökande själv.148  

 

6.3 Verkställighet och verkställighetshinder i grundprövningen 
Eventuella hinder mot avvisning eller utvisning ska beaktas när frågan om avvisning eller 

utvisning prövas, vilket anges i 8 kap. 7 § UtlL. Om en utlänning ansökt om uppehållstillstånd 

som flykting eller som alternativt skyddsbehövande, får inte ett beslut om av- eller utvisning 

verkställas innan asylansökan prövats och avslagits genom ett beslut som vunnit laga kraft, 

vilket följer av 12 kap. 8 a § första stycket UtlL. Om utlänningen lämnar landet frivilligt 

behövs inga verkställighetsåtgärder. Skulle utlänningen däremot inte lämna landet frivilligt är 

huvudregeln, enligt 12 kap. 14 § UtlL, att Migrationsverket verkställer beslutet om av- eller 

utvisning. Om den som ska avvisas eller utvisas undanhåller sig verkställighet och inte kan 

anträffas utan Polismyndighetens medverkan eller om det kan antas att det kommer att 

behövas tvång för att verkställa beslutet kan Migrationsverket överlämna 

verkställighetsärendet till Polismyndigheten. 

 

Om ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas kan det innebära att 

verkställighetshinder föreligger enligt 12 kap. 1–3 a §§ UtlL. Den beslutande myndigheten 

ska, enligt 8 kap. 17 § UtlL, beakta bestämmelserna om verkställighetshinder när frågan om 

avvisning eller utvisning prövas. Utöver dessa bestämmelser ska även andra särskilda hinder 

                                                
148 SR 13/2016 Rättsligt ställningstagande angående innebörden av rekvisitet ”uppenbart oskäligt” i 11 § i lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., s. 1, 3. 
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beaktas, exempelvis av humanitär natur. Om myndigheten vid sin prövning finner att ett 

avlägsnandebeslut inte kommer kunna verkställas, bör inte ett beslut om av- eller utvisning 

meddelas.149  

 

6.4 Verkställighetshinder i verkställighetsärendet 
Verkställighetshinder kan även uppstå först efter att ett avlägsnandebeslut har vunnit laga 

kraft och då ska Migrationsverket informeras om detta. Om nya omständigheter uppstår kan 

en ändring av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning ske enligt 12 kap. 18, 19 

och 19 a §§ UtlL. Genom 12 kap. 18 § UtlL framgår att Migrationsverket ska pröva om de 

nya omständigheterna innebär ett sådant verkställighetshinder att det finns anledning att 

bevilja ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket får också besluta om 

inhibition150. Migrationsverket ska, om det framkommer nya omständigheter, ex officio pröva 

om det föreligger verkställighetshinder. Det finns inget formellt krav på hur prövningen ska 

initieras.151 De nya omständigheterna kan vara uppgifter som kommer från den enskilde eller 

sådana uppgifter som Migrationsverket får kännedom om på annat sätt. Med nya 

omständigheter avses att det är omständigheter som inte har prövats i grundärendet. Det är 

inte tillräckligt att de nya omständigheterna har karaktären av modifikationer eller tillägg till 

ursprungligen åberopade omständigheter. Det ska röra sig om omständigheter som 

utlänningen inte har kunnat åberopa i det tidigare ärendet eller haft giltig ursäkt för att inte ha 

åberopat. Det kan även röra sig om nya sakomständigheter som utlänningen inte tidigare 

kunnat känna till. 152  Endast ett litet antal uppehållstillstånd beviljas med beaktande av 

verkställighetshinder i verkställighetsärendet. Under perioden juli år 2015 – juli år 2016 var 

det endast 563 ärenden av totalt 8 454 som föranledde uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 

18 § UtlL.153  

 

6.4.1 Risk för tortyr m.m. – verkställighetshinder på grund av skyddsskäl 
Av bestämmelsen i 12 kap. 18 § 1p. UtlL framgår absoluta verkställighetshinder. Med det 

avses att verkställighet aldrig får ske i strid med 12 kap. 1–3 §§ UtlL. Ett beslut om av- eller 

utvisning får aldrig verkställas till ett land där det finns skälig anledning att anta att 

utlänningen riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

                                                
149 Prop. 1988/89:86, s. 166. 
150 För närmare beskrivning av inhibition, se 12 kap. 10–13 a §§ UtlL. 
151 Prop. 2004/05:170, s. 299. 
152 Prop. 2004/05:170, s. 227. 
153 SOU 2017:84, s. 183. 
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behandling. Inte heller får en utlännings av- eller utvisningsbeslut verkställas till ett land där 

utlänningen inte är skyddad mot att sändas vidare till ett land där hen riskerar sådan fara, 

vilket framgår av 12 kap. 1 § UtlL. Enligt 12 kap. 2 § UtlL får av- eller utvisning inte heller 

verkställas om utlänningen riskerar förföljelse i det mottagande landet. Dessa omständigheter 

är skyddsgrunder som enligt 4 kap. 1–2 §§ UtlL kan rendera i uppehållstillstånd till den 

sökande som uppfyller kriterierna för flyktingskap eller alternativt skyddsbehov och ska 

normalt redan beaktas när beslutet om av- eller utvisning fattas. 154  I de fall där sådana 

omständigheter uppkommer först senare kan dessa alltså utgöra skäl för verkställighetshinder.    

 

6.4.2 Medicinska verkställighetshinder eller annan särskild anledning 
Av 12 kap. 18 § 3p. UtlL framgår medicinska hinder mot att verkställa av- eller 

utvisningsbeslut. Om utlänningen blivit svårt sjuk och det därmed inte går att verkställa av- 

eller utvisningsbeslutet kan det utgöra ett verkställighetshinder. Det är inte svårighetsgraden 

av sjukdomen som ska bedömas utan om det aktuella sjukdomstillståndet utgör ett hinder mot 

verkställighet i det enskilda fallet. En annan särskild anledning till att inte verkställa beslutet 

kan vara om ett barn inte kan tas om hand i mottagarlandet sedan dess vårdnadshavare har 

avlidit.155 

 

6.4.3 Praktiska verkställighetshinder – ovillighet hos mottagarlandet 
Migrationsverket ska beakta om det i ärendet om verkställighet av det lagakraftvunna av- eller 

utvisningsbeslutet framkommer eller annars finns anledning att anta att det finns hinder av 

praktisk natur mot att beslutet verkställs. Ett sådant praktiskt hinder är till exempel när 

utlänningens hemland eller tidigare vistelseland meddelat att det inte kommer ta emot 

utlänningen och fortsatta kontakter med landet i fråga inte bedöms kunna nå framgång. För att 

mottagarlandets ovilja att ta emot utlänningen ska bedömas som ett praktiskt 

verkställighetshinder krävs dock att utlänningen själv medverkat för att verkställighet ska 

kunna genomföras.156  

 

I 12 kap. 18 § första stycket 2 p. UtlL framgår att uppehållstillstånd får beviljas om det finns 

anledning att anta att mottagarlandet inte kommer att ta emot personen i fråga. Detta innebär 

att det måste framkomma att det finns nya omständigheter som medför ett konkret hinder i 

                                                
154 Att verkställighetshinder ska beaktas redan vid prövningen av frågan om av- eller utvisning framgår av 8 kap. 

7 § och 8 a kap. 4 § UtlL. 
155 Prop. 2004/05:170, s. 226. 
156 Prop. 2004/05:170, s. 226. 
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fråga om huruvida verkställighetshinder föreligger enligt denna bestämmelse. 157  När det 

gäller möjligheten att visa huruvida praktiska verkställighetshinder föreligger efter ett 

lagakraftvunnet avlägsnandebeslut är således huvudfrågan om den enskilde kan sägas ha 

medverkat till att verkställighet ska kunna ske och om det finns anledning att anta att det 

anvisade mottagarlandet inte kommer ta emot personen trots dennes medverkan.158 

 

6.5 Utredningsskyldighet 
Utredningsskyldigheten om verkställighetshinder vilar både på den sökande och 

Migrationsverket. 159  Utredningsskyldigheten för Migrationsverket innebär att vara aktiv i 

utredningen, ge vägledning, råd och annan hjälp. Främst kan nämnas skyldigheten att lämna 

besked om vilka uppgifter som behövs för att färdigställa ett ärende inför beslut och informera 

om vilken bevisning som bör ges in.160  Migrationsverket ska på eget initiativ pröva om 

verkställighetshinder föreligger när det framkommer nya omständigheter enligt 12 kap. 18 § 

UtlL. När Migrationsverket, och inte den sökande, har initierat en prövning finns inget 

partsförhållande mellan den sökande och myndigheten. Serviceskyldigheten 161  och 

utredningsansvaret kvarstår dock. Eftersom den sökande normalt inte har något offentligt 

biträde i ärenden om verkställighetshinder ökar myndighetens ansvar. Därför ska 

Migrationsverket informera den sökande om i vilka delar bevisningen eventuellt brister. Den 

sökande behöver ofta vidta flera olika åtgärder för att kunna visa att ett praktiskt 

verkställighetshinder föreligger. Det kan exempelvis handla om att ansöka om resehandlingar, 

ordna en så kallad sponsor som kan stå för försörjning i mottagarlandet eller ansöka om 

medborgarskap för barn som fötts i Sverige.162 

 

6.6 Bevisbörda och beviskrav vid praktiska verkställighetshinder 

Bevisbördan vilar på den sökande, som har att visa att ett praktiskt verkställighetshinder 

föreligger. 163  I praxis framgår att begrepp som visas, fastställas och klarläggas används 

synonymt för det höga beviskravet styrkt, vilket är det krav som åvilar den sökande att uppnå 

                                                
157 SR 40/2016 Rättsligt ställningstagande angående utredning och kontroll av omständigheter som kan utgöra 

verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen, s. 7. 
158 Prop. 2004/05:170, s. 299. 
159 SR 25/2016 Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder, s. 1. 
160 Prop. 2004/05:170, s. 155. 
161 För mer om serviceskyldigheten, se 4 § förvaltningslagen (1986:223). 
162 SR 25/2016 Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder, s. 9. 
163 Se t.ex. MIG 2008:38. 
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i fråga om praktiska verkställighetshinder.164 Ett praktiskt verkställighetshinder föreligger inte 

om personen kan återvända på egen hand.165 Ett sådant hinder föreligger inte heller om en 

person, som förvisso inte undvikit samarbete med den verkställande myndigheten, i övrigt 

förhåller sig passiv.166 

 

Begreppet anledning att anta i 12 kap. 18 § första stycket 2 p. ger möjligen uppfattningen att 

beviskravet inte är särskilt högt, vilket inte riktigt stämmer med lagstiftarens intention. 

Utgångspunkten med lagstiftningen är att tyngdpunkten i asylprocessen ska ligga i 

grundprövningen. Den nämnda bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och inte innehålla lägre 

krav för verkställighetshindret än det som gäller för grundprövningen. 167  Enligt 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om praktiska verkställighetshinder är det relativt 

enkelt för den sökande att visa att ett verkställighetshinder föreligger, vilket anses innebära att 

Migrationsverket kan ställa höga krav på den bevisning som lämnas in.168 

 

Gällande huruvida praktiska verkställighetshinder föreligger kan MIG 2008:38 nämnas. Målet 

gällde en statslös man som tidigare vistats i Saudiarabien. Mannen hävdade att det förelåg 

praktiska verkställighetshinder mot ett återvändande eftersom han saknade resedokument och 

sponsor som kunde garantera hans försörjning om han återvände. Därmed uppfyllde han inte 

Saudiarabiens krav för inresetillstånd varför ett återvändande dit inte skulle kunna 

genomföras. Utredningen hade visat att mannen inte vidtagit några åtgärder för att erhålla 

någon sponsor och det hade heller inte gjorts något försök att verkställa utvisningen. I målet 

konstaterades att när den enskilde inte har gjort försök att undanröja eventuella 

verkställighetshinder och något försök att verkställa utvisningen ännu inte har ägt rum har det 

inte visats att det finns något konkret verkställighetshinder som vid en sådan bedömning 

skulle kunna beaktas.169  Vid bedömningen av huruvida ett konkret hinder föreligger mot 

verkställighet tycks Migrationsöverdomstolen ta fasta på huruvida något försök till 

verkställighet har utförts. I SOU 2017:84 - Uppehållstillstånd på grund av praktiska 

verkställighetshinder och preskription framkommer att målet har fått stort genomslag i domar 

från migrationsdomstolarna och beslut från Migrationsverket. Samma utredning framhåller att 

domare vid migrationsdomstolarna upplever det svårt att förena krav på försök till 
                                                
164 Se MIG 2016:6. 
165 Se MIG 2007:9. 
166 Jfr. MIG 2007:46 och MIG 2009:13 
167 Prop. 2004/05:170, s. 153, 224. 
168 SR 25/2016 Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder, s. 4. Jfr. även MIG 2010:6. 
169 MIG 2008:38. 
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verkställighet och samtidig förpliktelse att redan i grundärendet beakta verkställighetshinder. I 

grundärendet finns inget lagakraftvunnet beslut om utvisning varför några försök till 

verkställighet inte heller ska ha gjorts.170   

 

6.7 Avslutande kommentarer 
Lagstiftaren har valt att, genom 12 kap. 18 § första stycket 2 p, ge möjlighet att bevilja 

uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Antalet uppehållstillstånd som 

beviljas med stöd av bestämmelsen är dock väldigt begränsat. Svårigheten i att konstatera 

praktiska verkställighetshinder i grundprövningen leder till att den typen av hinder även blir 

svåra att fastställa i verkställighetsärendet. Detta på grund av att det i verkställighetsärendet 

krävs att det är nya omständigheter. Förelåg hindret redan i grundprövningen är det svårt att 

hävda att det är en ny omständighet i verkställighetsärendet. Detta stärker teorin om att 

personer vars utvisningsbeslut inte går att verkställa försätts i en rättslig limbo där de inte har 

rätt att stanna i Sverige, men inte heller möjlighet att återvända till ursprungslandet. Det 

bekräftar även den bild som Svenska Röda Korset presenterade där flera personer uppgav att 

de inte förstod vad mer de hade kunnat göra för att visa att verkställighet var omöjlig att 

genomföra. Den komplicerade tillämpningen av lagstiftningen, som fastslagits genom praxis, 

tyder på att dessa personer möjligtvis inte hade kunnat göra mer för att verkställighetshinder 

skulle kunna ha ansetts föreligga – men ändå inte anses uppfylla beviskravet.  

 

7 Rättsfall 
 
7.1 Tillämpningen av 11 § LMA  
I följande avsnitt refereras fyra kammarrättsavgöranden angående upphörande av bistånd 

enligt 11 § LMA. Eftersom det saknas vägledande praxis från HFD bör inte nedanstående 

domstolsavgöranden ses som något mer än exemplifierande av hur regleringen kring 

upphörandet av bistånd har tolkats och tillämpats sedan ikraftträdandet den 1 juni år 2016.  

 

7.1.1 Medicinska hinder m.m. - Kammarrätten i Göteborg, mål nr 729–17  
En kvinnas rätt till bistånd upphörde den 1 juni år 2016. Som skäl för beslutet angavs att 

kvinnan skulle ha lämnat Sverige den 15 oktober år 2014 och att inget talade för att det skulle 

vara uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra. Kvinnan överklagade 

Migrationsverkets beslut och anförde som skäl att hon trätt i sin svärdotters ställe som 
                                                
170 SOU 2017:84, s. 143–144. 
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förälder för tre barn eftersom svärdottern var svårt psykiskt sjuk. Ett av barnen hade även en 

diagnos som krävde mycket tillsyn och omsorg. Kvinnan själv hade högt blodtryck och 

hävdade att hon inte kunde köpa medicin om biståndet upphörde. Hon hade ett 

utvisningsbeslut till Armenien men kvinnan menade att hon var från Syrien. Armenien hade 

nekat henne inresa eftersom man ansåg att hon inte hade någon koppling till Armenien. 

Förvaltningsrätten menade att kvinnan inte kunde ansetts trätt i föräldrarnas ställe på det sätt 

som krävdes eftersom barnen, utöver den sjuka mamman, hade en pappa.  Inte heller 

bedömdes kvinnan själv, med sin blodtrycksproblematik, så allvarligt sjuk att det vore 

uppenbart oskäligt att dra in biståndet på grund av den anledningen. Kvinnan överklagade 

förvaltningsrättens dom och kammarrätten avgjorde målet utan muntlig förhandling. 

Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom med justering av upphörandetiden eftersom 

biståndet dragits in retroaktivt. 

 

7.1.2 Ovillighet hos mottagarlandet - Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2998–
16 

Den 7 oktober år 2016 beslutade Migrationsverket att avslå en mans rätt till bistånd. Mannen 

hade fått avslag på sin asylansökan och skulle utvisas. Mannen överklagade och 

förvaltningsrätten upphävde Migrationsverkets beslut med hänvisning till att mannen hade 

medverkat fullt ut till att verkställighet av utvisningsbeslutet skulle kunna genomföras och att 

det därmed var uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra. Migrationsverket 

överklagade förvaltningsrättens beslut och hävdade att mannen borde ha påbörjat ansökan om 

resehandling från sitt hemlands ambassad snarast vid utvisningsbeslutets laga kraft, vilket han 

inte hade gjort. Trots fyra utvisningsbeslut under mannens tid i Sverige hade han inte vid 

något tillfälle bett Migrationsverket om hjälp, vilket gjorde att det fanns skäl att anta att han 

inte uppvisat sin fullständiga identitet i kontakt med hemlandets ambassad. Migrationsverket 

menade vidare att bevisbördan för ett självmant återvändande inte kunde vila på någon annan 

än den som ska återvända om hen inte uttryckligen bett myndigheten om hjälp. Mannen 

menade att han hade medverkat för att ett återvändande skulle kunna ske genom att redan 

innan tidsfristen för frivillig avresa löpt ut ansökt om resehandling. Detta styrkte han genom 

att vid besök hos Migrationsverket lämna in en kopia av sitt medborgarskapsbevis och 

ansökan om pass tillsammans med en specifikation som visat att han skickat handlingarna till 

hemlandets ambassad. Han hade även vid tidigare tillfällen varit i kontakt med ambassaden 

och blivit nekad resehandlingar, något som även Polismyndigheten intygade år 2011. 

Kammarrätten motiverade sitt beslut med att bevisbördan för rätten till bistånd vilar på den 
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som vill ha biståndet. Rätten konstaterade att det framgick att mannen sökt resehandlingar 

innan tidsfristen för frivillig avresa löpt ut och att mannen ingett en skrivelse från ambassaden 

som uppgav att resehandlingar inte kunnat utfärdas eftersom det saknades en handling som 

fastställde mannens identitet. Kammarrätten menade därför att mannen inte vidtagit 

nödvändiga åtgärder för att visa sin identitet och beaktade även hur han tidigare agerat vid de 

tre föregående tillfällen han fått utvisningsbeslut och menade att det inte var uppenbart 

oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra.171 

 

7.1.3 Ovillighet hos mottagarlandet - Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5988–
16 

Migrationsverket beslutade den 8 juni år 2016 att låta en mans rätt till bistånd upphöra från 

och med den 1 juni samma år. Som skäl angavs att tidsfristen för frivillig avresa löpte ut den 

20 augusti år 2015 och att det inte fanns något som talade för att det skulle vara uppenbart 

oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra. Mannen överklagade och uppgav att det var 

oskäligt att låta hans rätt till bistånd upphöra eftersom han inte kunde tas emot av sitt hemland 

på grund av att han saknade ID-handlingar. Han menade även att han haft ett inbokat möte 

med gränspolisen den 10 juli år 2015 som ställdes in av polisen på grund av att utvisningen 

inte skulle gå att genomföra. Förvaltningsrätten fastställde Migrationsverkets beslut med 

ändringen att biståndet dragits in för förfluten tid och ändrade upphörandedatumet till det 

datum då beslutet om upphörande av bistånd fattades. Mannen överklagade och anförde att 

han inte kunde återvända till sitt hemland då det landet aldrig tar tillbaka medborgare mot 

deras vilja. Han hänvisade även till mötet med polisen år 2015 då det konstaterades att 

utvisningen inte gick att verkställa. Kammarrätten utvecklade inte några skäl för sin 

bedömning utan konstaterade bara att de gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten 

och avslog överklagandet.172 

 

7.1.4 Ovillighet hos mottagarlandet - Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6892–
16 

Den 1 juni år 2016 upphörde ett pars rätt till bistånd enligt beslut av Migrationsverket. Som 

skäl angavs att parets beslut om utvisning vann laga kraft den 12 november år 2012 och att 

inget talade för att det skulle vara uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra. Paret 

överklagade och anförde att de bott i Sverige i 11 år och under hela denna period haft samma 

identitet. Båda hade samarbetat för att utvisning skulle kunna verkställas genom att ha 
                                                
171 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2998–16. 
172 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5988–16. 
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överlämnat alla handlingar de haft till Migrationsverket och gränspolisen och kontaktat 

ambassaden för att få resehandlingar. Migrationsverket vidhöll sitt beslut men tillade att paret 

inte lämnat in någon identitetshandling i original för att styrka vilka de var eller vilket land de 

var medborgare i. Förvaltningsrätten angav att det inte framkommit något i utredningen som 

gav anledning att betvivla parets lämnade uppgifter och att det var uppenbart att efterfrågade 

originalhandlingar inte hade kunnat tas fram genom Migrationsverkets eller gränspolisens 

medverkan. Paret hade således gjort allt de förmått för att samarbeta och uttömt alla sina 

resurser och därför menade förvaltningsrätten att det var uppenbart oskäligt att låta rätten till 

bistånd upphöra. Domen överklagades av Migrationsverket och kammarrätten menade att det 

faktum att paret endast ingett handlingar i form av kopior och inte lämnat någon godtagbar 

förklaring till varför de inte skaffat fram originalhandlingarna, som hade kunnat frambringa 

resehandlingar från ambassaden, gjorde att paret inte kunde ansetts ha medverkat fullt ut. 

Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverkets beslut.173 

 

7.2 Avslutande kommentarer 
Upphörandet av bistånd enligt 11 § LMA undantar vuxna utlänningar som bor tillsammans 

med eget barn eller vuxna som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Utifrån domen från 

kammarrätten i Göteborg med mål nr 729–17 kan konstateras att kvinnan i målet ansåg att 

hon trätt i sin svärdotters ställe som förälder till tre barn, något som inte godtogs av domstolen 

med hänvisning till att det fanns en annan förälder som hade ansvar för barnen, nämligen 

kvinnans son. På vilket sätt en person kan anses ha trätt i en förälders ställe framgår inte av 11 

§ LMA och inte heller av dess förarbeten. Utifrån domen kan det förstås som att en person 

inte kan anses ha trätt i en förälders ställe om det finns ytterligare en förälder som har ansvar 

för barnen. Genom domen kan även konstateras att högt blodtryck inte bedöms som sådan 

allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär som enligt propositionen till bestämmelsen kan utgöra 

skäl för undantag från upphörandet av bistånd.174 Det är inte orimligt att föreställa sig att 

kvinnan försätts i en svår situation om Armenien fortsätter neka henne inträde i landet och 

hon inte heller har rätt till bistånd i Sverige.  

 

I samtliga avgöranden hävdar den sökande att denne gjort allt i sin makt för att verkställighet 

av utvisningsbeslutet ska kunna ske. Trots det har inte oskälighetsrekvisitet använts i något av 

de refererade avgörandena. Det är höga krav för att nå upp till oskälighetsrekvisitet och 

                                                
173 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6892–16. 
174 Se prop. 2015/16:146, s. 10, 13. 
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domstolarna tycks ha tagit fasta på att lagstiftaren har uttryckt att undantaget ska tillämpas 

restriktivt.  

 

I propositionen till lagändringen år 2016 om upphörande av bistånd framgår att det i 

undantagsfall kan vara uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra. Det kan till 

exempel anses vara uppenbart oskäligt när verkställighet inte kan ske trots att utlänningen har 

visat att hen fullt ut har verkat för att verkställighet ska kunna ske. 175  I domen från 

kammarrätten i Sundsvall med mål nr 2998–16 framgår att mannen menar att han gjort allt för 

att verkställighet ska kunna ske. Kammarrätten gör en annan bedömning och menar att 

mannen skulle vidtagit ytterligare åtgärder för att hans identitet skulle kunna fastställas. En 

förutsättning för att kunna anse att upphörande av bistånd är uppenbart oskäligt är att hindret 

inte beror på den sökande. Det synes rimligt att anta att kammarrätten i målet funnit att 

avsaknaden på identitetshandlingar, vilket tycks utgöra hindret för verkställighet, beror på den 

sökande. Utifrån avsnitt 6 om verkställighetshinder finns det dock anledning att ifrågasätta 

huruvida den sökandes ansträngningar verkligen är bristfälliga eller som svårigheten med det 

föreliggande verkställighetshindret snarare går att hänföra till den svenska lagstiftningen.  

 

8 Avslutande analys och diskussion 
 
8.1 Utformningen av 11 § LMA 
Vid utformningen av 11 § LMA menade regeringen att upphörandet av bistånd för vuxna utan 

barn skulle frigöra platser på anläggningsboenden och att upphörandet av bistånd skulle 

fungera som ett ökat incitament till frivilligt återvändande. Avsikten med utformningen av 11 

§ LMA var inte att rätten till bistånd skulle upphöra för den som avser att medverka till ett 

avvisnings- eller utvisningsbeslut.176  Det är dock möjligt att hävda att det ändå är dessa 

personer som faktiskt drabbas.  

 

Den aktuella bestämmelsen riktar sig inte till dem som håller sig undan för att undvika 

avvisning eller utvisning, eftersom dessa redan inte har rätt till bistånd enligt 12 § LMA. De 

personer som håller sig undan bor givetvis inte heller i Migrationsverkets boenden och 

riskerar inte att bli avhysta likt de personer som omfattas av 11 § LMA. Även innan 

ändringen av 11 § LMA var det möjligt att dra in bistånd om en person bodde kvar i 

                                                
175 Se prop. 2015/16:146, s. 13. 
176 Prop 2015/16:146, s. 13. 
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Migrationsverkets boende men inte bedömdes samarbeta till verkställigheten av ett 

avvisnings- eller utvisningsbeslut. Upphörande av bistånd enligt 11 § LMA omfattar således, 

sedan lagändringen trädde i kraft, personer som håller kontakt med Migrationsverket och 

väntar på att verkställighet ska kunna ske. De som drabbas av lagändringen är alltså i hög 

grad sådana personer som faktiskt medverkar i ett av- eller utvisningsärende. Dessa försätts, 

till följd av lagändringen, i en oerhört påfrestande situation med hemlöshet, hunger och total 

utblottning som yttersta konsekvens. Dessa sociala och ekonomiska konsekvenser av 11 § 

LMA uppmärksammades av ett flertal remissinstanser under lagstiftningsärendet. Dessa 

anförde bland annat att upphörandet av bistånd sannolikt skulle kunna leda till att fler 

personer går under jorden och att trycket på frivilligorganisationerna skulle komma att öka. 

Dessa farhågor bekräftas nu av bland annat Svenska Röda Korsets lägesrapport, i vilken det 

noteras en markant ökning av personer som sökt sig till Svenska Röda Korset för stöd och 

hjälp i form av boende, mat och pengar till mediciner efter att rätten till bistånd enligt LMA 

har upphört.177  

 

I propositionen till lagändringen framgår att många remissinstanser efterfrågade en analys av 

orsaken till att personer med lagakraftvunna utvisningsbeslut bor kvar i anläggningsboenden. 

Regeringen hävdade att den föreslagna utformningen av regelverket inte påkallade någon 

ytterligare utredning av orsakerna till att personer med lagakraftvunna utvisnings- eller 

avvisningsbeslut bor kvar i Migrationsverkets boenden.178  För att förstå de konsekvenser 

upphörande av bistånd innebär för människorna som drabbas kan det ändå vara relevant att 

analysera varför personer, innan lagändringen, valde att stanna kvar i anläggningsboenden. Ett 

skäl att stanna kvar, vilket kan utläsas av de redovisade kammarrättsavgörandena och 

avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen, är förekomsten av praktiska hinder som 

omöjliggör ett återvändande. Till exempel ett mottagandelands ovilja att ta emot en person. I 

de kammarrättsavgörandena som presenterats ovan framgår att mottagarlandets ovilja att ta 

emot en person med av- eller utvisningsbeslut ofta beror på, enligt domstolarna, passivitet 

eller motstånd från den enskildes sida. Den som blivit av med bistånd skulle, enligt 

domstolarna, ha gjort mer. Exakt hur den enskilde hade kunnat göra mer för att visa 

samarbetsvilja underbyggs inte i domskälen. Till skillnad från vad domstolarna menar är det 

rimligtvis även tänkbart att en ovilja till medverkan från den enskildes sida antingen beror på 

                                                
177 Konsekvenser av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), lägesrapport 2016, Svenska 

Röda Korset. 
178 Prop. 2015/16:146, s. 9. 
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fruktan för sitt liv eller att den enskilde har andra trängande motiv för att stanna kvar i 

Sverige. Därutöver bör beaktas att dessa personer kanske är drabbade av svårigheterna att 

fastställa ett praktiskt verkställighetshinder i verkställighetsärendet. 

 

Som redovisats i detta arbete förefaller det svårt att konstatera praktiska verkställighetshinder 

i verkställighetsärendet, vilket i sin tur kan bero på svårigheten att pröva sådant hinder i 

grundärendet. Det är alltså inte orimligt att anta att en del personer, trots utvisningsbeslut, blir 

kvar i Sverige på grund av omständigheter som snarare går att hänföra till 

migrationsprocessens utformning och prövningen av praktiska verkställighetshinder. Som 

klargjorts i arbetet kan ett hinder som visar sig först i verkställighetsärendet i många fall inte 

beaktas, eftersom sådana hinder ska prövas i grundärendet. Det uppstår med andra ord ett 

moment 22 för den sökande. Det går inte att under asylprövningen veta om ”hemlandet” är 

villiga att ta emot den sökande. Men om så senare visar sig vara fallet vid utvisningsförsök, 

anses den sökande vara tvungen att ha fört detta på tal i grundärendet ändå. Och om den 

sökande gjorde det hade hen inte kunnat bevisa förekomsten av sådant hinder, eftersom något 

utvisningsförsök inte kan göras under grundärendet. Att detta moment 22 inte utretts och 

analyserats vidare under lagstiftningsärendet är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på de 

humanitära konsekvenser det får när biståndet dras in på grund av omständigheter som ligger 

bortom den enskildes kontroll. Dessa, sedermera förverkligade, konsekvenser som bland 

annat har visat sig genom Svenska Röda Korsets lägesrapport var heller ingen hemlighet; 

flera remissinstanser påtalade denna risk redan under lagstiftningsärendet. Vidare tyder de 

observationer som presenterades i den norska forskningsstudien på att reducerade 

mottagningsvillkor inte fungerar som ökat incitament till frivilligt återvändande.179 Det är 

således inte orimligt att anta att det inte heller fungerar som ett sådant incitament för 

asylsökande i Sverige. 

 

8.2 Förhållandet till SoL 
För asylsökande som omfattas av LMA framgår att bistånd enligt SoL inte får utbetalas för 

förmåner av motsvarande karaktär.180 När en person blir av med rätten till bistånd enligt LMA 

kan det vid en första anblick synas rimligt att ansvaret vilar på kommunen att avhjälpa den 

svåra situation som uppstår, åtminstone genom nödbistånd. Kommunen har, som nämnts i 

detta arbete, det yttersta ansvaret att tillse att enskilda som vistas i kommunen får den hjälp 

                                                
179 Marko & Thorshaug, 2011, s. 211–234. 
180 Se 1 § LMA och 1 kap. 1 § tredje stycket SoL. 
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och det stöd som de behöver för att kunna vidmakthålla en skälig levnadsstandard. I rättsfallet 

HFD 2017 ref. 33 klargjordes kommunernas ansvar i vissa avseenden. Högsta 

förvaltningsdomstolen fastslog att kvinnan i målet, trots att hon inte hade rätt till bistånd 

enligt LMA, inte upphörde att omfattas av LMA:s personkrets och därmed inte kunde ha rätt 

till bistånd enligt SoL. Kvinnan i målet höll sig gömd, varför hennes bistånd hade upphört 

enligt 12 § LMA. Huruvida samma tolkning går att göra när en persons bistånd upphört 

genom 11 § LMA är inte helt klarlagt.  

 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dock tolkat domen som att kommunen får ge 

bistånd i andra fall än de som fastslås i 4 kap. 1 § SoL men att kommunen inte har någon 

uttrycklig skyldighet, inte ens för att stötta i en akut nödsituation för den enskilde. Vidare 

menar SKL att denna tolkning, i väntan på fler vägledande domstolsavgöranden, även går att 

applicera på personer som inte håller sig gömda men som inte återvänt till hemlandet efter att 

ett avvisnings- eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft och tidsfristen för frivillig avresa löpt 

ut.181 SKL förordar alltså samma bedömning för personer som blir av med bistånd enligt 11 § 

LMA, som den som HFD gjorde i fallet med kvinnan som höll sig undan utvisning. SKL:s 

inställning till rättsläget innebär i praktiken att den vars bistånd upphört enligt 11 § LMA inte 

kan förväntas få något annat bistånd bortsett från den hjälp som tillhandahålls av 

frivilligorganisationer. Detta trots att personen i fråga samverkar med myndigheterna 

beträffande sin egen av- eller utvisning. 

 

De rättigheter som kvarstår för de personer som blir av med bistånd enligt 11 § LMA är vård 

som inte kan anstå, vilket är densamma för asylsökande och personer som vistas i landet utan 

nödvändiga tillstånd. De berörda personerna har alltid rätt att söka bistånd enligt SoL och få 

ett skriftligt motiverat beslut, men det finns enligt SKL ingen skyldighet för kommuner att 

bevilja något sådant bistånd. De berörda personerna är därför tvungna att förlita sig på 

kommunens goda vilja, kyrkor och frivilligorganisationer som, förutsatt att organisationerna 

har medel och möjligheter, kan bistå med grundläggande behov som husrum och mat. Under 

detta arbete har det tyvärr inte varit möjligt att utröna huruvida det finns kommuner som 

väljer att ge bistånd till personer vars bistånd upphört enligt 11 § LMA. Socialstyrelsen har 

vid kontakt meddelat att de i sin statistik inte kan särskilja asylsökande vars bistånd upphört 

från andra som söker bistånd enligt SoL. Sammantaget innebär upphörandet av bistånd enligt 
                                                
181 Sveriges Kommuner & Landsting 

[https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/nyheterekonomisktbistandochforsorjnin
g/nyheterekonomisktbistand/ingenskyldighetattgenodbistandtillgomda.12564.html] hämtad 2017-10-12. 
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11 § LMA, tillsammans med de begränsade eller, sannolikt i de flesta fall, obefintliga 

möjligheterna till bistånd enligt SoL, att den som blir av med bistånd enligt den förstnämnda 

lagen inte kan garanteras någon som helst social eller ekonomisk hjälp av myndigheterna 

utöver akutsjukvård.  

 

8.3 Juridisk limbo och praktiska verkställighetshinder 
När Migrationsverket har konstaterat att en asylansökan ska avslås ska alltid hinder mot 

avvisning eller utvisning redan ha beaktats. Migrationsverket ska alltså, i den så kallade 

grundprövningen, beakta huruvida det finns risk för tortyr eller annan omänsklig behandling 

vid ett återvändande, om det finns medicinska hinder eller ovilja hos mottagarlandet som 

omöjliggör verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Om det tidigt under 

asylprocessen framkommer att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kommer kunna 

verkställas bör ett sådant beslut inte fattas. Framkommer hinder istället efter att ett beslut om 

avvisning eller utvisning har fattats krävs att den sökande kan visa att hindret uppkommit 

efter prövningen och inte fanns redan i grundärendet. I detta skede ställs höga krav på att det 

inte får vara sådana potentiella hinder som redan har prövats eller borde ha prövats och 

avfärdats, utan att det antingen är helt nya omständigheter eller tidigare omständigheter som 

den enskilde haft giltig ursäkt att inte redogöra för. 182 

 

I MIG 2008:38 redovisade Migrationsöverdomstolen svårigheterna i att bedöma ett praktiskt 

verkställighetshinder i grundprövningen. Migrationsöverdomstolen menade i målet att det inte 

går att fastställa huruvida ett bestående hinder föreligger innan ett försök till verkställighet har 

utförts. Eftersom ett utvisningsbeslut inte får verkställas innan det vunnit laga kraft, kan alltså 

ett sådant hinder i praktiken inte prövas i grundärendet. Om detta kan sägas att sådana hinder i 

vissa fall skulle kunna bedömas utifrån kontakt med hemlandsambassader eller andra 

myndigheter. Men eftersom det inte är helt riskfritt att söka sådan kontakt innan frågan om 

asyl är färdigutredd, måste troligtvis en del av sådan utredning lämnas till 

verkställighetsärendet. I verkställighetsärendet är det dock oerhört svårt för den sökande att 

vinna framgång genom att påpeka hemlandets ovilja att ta emot honom eller henne, eftersom 

denna fråga ska ha prövats redan i grundärendet. Det uppstår ett juridiskt moment 22. Det 

innebär alltså att utvisningsbeslut inte går att verkställa i många fall, samtidigt som den 

sökande inte kan göra denna omständighet gällande som ett verkställighetshinder, eftersom 

                                                
182 Se närmare i kapitel 6. 
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det i juridisk mening inte kvalificerar som nya omständigheter. I majoriteten av de domar som 

ingick i SOU 2017:84 framfördes, som ett argument mot att konstatera verkställighetshinder 

redan i grundprövningen, att något försök till verkställighet ännu inte hade utförts. 183 

Samtidigt kan bevisligen inte den sökande med framgång hävda ett sådant praktiskt 

verkställighetshinder i verkställighetsärendet. Den juridiska limbon blir uppenbar. 

 

Eftersom utredningen om hinder förskjuts till verkställighetsärendet istället för 

grundprövningen, försätts den sökande ofta i en närmast rättslös situation. Den sökande 

saknar då offentligt biträde som kan bistå juridiskt vilket, i kombination med upphörande av 

bistånd, innebär att personen hamnar helt utanför systemet. Som nämnts i arbetet har Svenska 

Röda Korset i sin rapport redovisat att personer vars bistånd upphört, och som inte kan 

återvända, inte har förstått varför rätten till bistånd har upphört och att de inte förstått vad mer 

de hade kunnat göra.184 Det är av stor vikt för både rättstillämparen och den enskilde att det 

står klart vilka omständigheter som kan utgöra verkställighetshinder och hur detta beaktas i 

grundärendet. Det är även angeläget att det framgår vilken typ av bevisning som, av den 

enskilde, bör inlämnas till Migrationsverket för att verkställighetshinder i 

verkställighetsärendet ska kunna konstateras. Sådana åtgärder skulle kunna utgöra viktiga 

faktorer för att motverka att personer hamnar eller blir kvar i en situation där beslut om 

återvändande inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför deras kontroll.185 Det kan 

knappast ligga i statens intresse att personer som inte kan utvisas, på grund av andra skäl än 

individens egen ovilja, alieneras och drabbas av oförskyllt lidande. 

 

När en asylsökande inte förmått visa att verkställighetshinder föreligger och avvisnings- eller 

utvisningsbeslutet vunnit laga kraft, så har denne inte längre rätt till bistånd. För att behålla 

rätten till bistånd trots lagakraftvunnet avslagsbeslut krävs att det är uppenbart oskäligt att låta 

bistånd upphöra. När är det uppenbart oskäligt att bistånd upphör? 

 

8.4 Uppenbart oskäligt 
Vid utformningen av 11 § LMA anförde regeringen att bistånd inte ska upphöra om det är 

uppenbart oskäligt, men att detta undantag ska tillämpas restriktivt. Lagstiftaren har inte 

närmare motiverat innebörden av rekvisiten utan överlåtit till rättstillämparen och i praktiken 
                                                
183 SOU 2017:84, s. 312. 
184 Konsekvenser av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), lägesrapport 2016, Svenska 

Röda Korset, s. 7. 
185 SOU 2017:84, s. 309. 
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även till Migrationsverket att fastställa hur oskälighetsrekvisitet ska tillämpas. I 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående oskälighetsrekvisitet beskrivs hur 

myndigheten anser att rekvisitet ska tillämpas. Begreppet ”uppenbart” innebär enligt 

Migrationsverket att en bedömning ska kunna göras utan någon ytterligare utredning. Med 

begreppet ”oskäligt” avses att upphörandet i det enskilda fallet leder till en orimlig situation. 

Det beskrivs kunna handla om situationer där verkställighet inte kan ske på grund av 

omständigheter bortom utlänningens kontroll, det vill säga praktiska verkställighetshinder 

eller svår sjukdom.186  

 

Som redovisats genom de presenterade kammarrättsavgörandena är det emellertid svårt att nå 

upp till nivån för rekvisitet uppenbart oskäligt. Det råder en påtagligt restriktiv tillämpning av 

oskälighetsrekvisitet och ingen av Sveriges fyra kammarrätter har hittills ansett att det en 

enskild sökande anfört till stöd för sin rätt till bistånd, har medfört att indragandet av biståndet 

kunnat bedömas som uppenbart oskälig. Domstolarnas restriktivitet har troligtvis, förutom det 

uttryckliga restriktivitetskravet i förarbetena som föranledde lagändringen, ett nära samband 

med bedömningen av verkställighetshinder. Skulle Migrationsverket eller domstolarna finna 

att det är uppenbart oskäligt att låta bistånd upphöra på grund av en orimlig situation bortom 

utlänningens kontroll så ligger det nära att konstatera att ett verkställighetshinder föreligger. 

Föreligger verkställighetshinder ska inte ett avslagsbeslut på asylansökan fattas. Det skulle 

alltså uppstå rättsliga anomalier som blir besvärande för staten att hantera. Praktiska 

verkställighetshinder är svåra att fastställa i grundprövningen när inget försök till 

verkställighet har gjorts. När försök till verkställighet gjorts och misslyckats, anses det heller 

inte vara ett verkställighetshinder eftersom en sådan omständighet skulle hanterats i 

grundprövningen. Detta trots att det var omöjligt att pröva den omständigheten då. Att 

rekvisitet uppenbart oskäligt tillämpas väldigt snävt, kan alltså misstänkas bero på 

myndighetslojalitet och risken för att domstolarna annars skulle erkänna en defekt i 

asylprövningen. I skrivande stund, när det alltjämt saknas vägledande praxis för 11 § LMA:s 

tillämpning, är det svårt att se vilka situationer som skulle kunna innebära att det vore 

uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra, eftersom inte ens fall där personer som 

inte kan utvisas trots aktiv medverkan från den enskilde, anses omfattas av undantaget. I de 

studerade kammarrättsavgörandena hävdar den enskilde att denne inte kan lämna landet och 

att det därför är orimligt att låta biståndet upphöra. Domstolarna har i samtliga avgörandena 

                                                
186 SR 13/2016 Rättsligt ställningstagande angående innebörden av rekvisitet ”uppenbart oskäligt” i 11 § i lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., s. 3. 
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funnit att den enskilde kunnat göra mer för att verkställighet ska kunna ske och att det därför 

inte är uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra. Mot bakgrund av hur svårt det är 

att fastställa praktiska verkställighetshinder är det dock rimligt att misstänka att de drabbade 

personerna inte hade kunnat göra mer. De personer som blir av med rätten till bistånd 

bestraffas alltså dubbelt. Både genom problemen med asylprocessen vad avser 

verkställighetshinder och genom upphörandet av bistånd.  

 

8.5 Förenlighet med Sveriges internationella åtaganden 
8.5.1 Ekonomiskt bistånd 
Till att börja med kan konstateras att personer som har rätt till bistånd enligt LMA saknar 

egna medel. Detta är alltså utlänningar som kommit till Sverige utan tillgångar, vilket medför 

att upphörande av dagersättning och möjligheten att ansöka om särskilt bidrag blir 

synnerligen kännbart för dessa personer. Så länge den asylsökande har rätt till bistånd får 

systemet anses förenligt med ESK-konventionens artikel 11 om en tillfredsställande 

levnadsstandard såtillvida att biståndet omfattar pengar till mat, kläder, förbrukningsvaror och 

möjlighet att söka särskilt bidrag för varor eller tjänster när det finns ett angeläget behov. 

Migrationsverket tillhandahåller även boende till den som behöver vilket också är en del av 

den tillfredsställande levnadsstandard som skyddas genom artikel 11 i ESK-konventionen. 

Under tiden en asylsökande har rätt till bistånd enligt LMA tycks Sverige även nå upp till 

fastslagna miniminormer enligt mottagandedirektivet. Däremot kan mottagandedirektivets 

inskränkningsmöjligheter leda till att medlemsstater som har en högre standard än den som 

direktivet föreskriver se direktivet som en legitim anledning att reducera 

mottagningsvillkoren. Detta riskerar medföra att miniminormerna blir den huvudsakliga 

normen för medlemsstaternas mottagande av asylsökande istället för den lägstanivå den är 

avsedd att vara. 

 

Frågan är huruvida upphörandet av bistånd stämmer överens med de socioekonomiska 

mänskliga rättigheterna som Sverige ska garantera. ESK-kommittén har understrukit vikten 

av tillgången till mat även i tider av naturkatastrofer i sin allmänna kommentar till artikel 11, 

vilket får tolkas som att tillgången till mat är bland det mest fundamentala för att upprätthålla 

en tillfredsställande levnadsstandard. Kommittén har uttryckt att det inte ens i extrema 

situationer är befogat att begränsa tillgången till mat. Det är därför svårt att se hur det skulle 

kunna vara motiverat att Sverige, genom lagstiftning, undandrar asylsökande med av- eller 

utvisningsbeslut samtliga sociala förmåner, förutom rätten till sjukvård som inte kan anstå. 
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Dessa personer blir helt medellösa och skulle inte utan icke-garanterad välgörenhet från 

civilsamhällets sida, ha råd med mat eller vatten. Det förefaller orimligt att staten ska kunna 

åberopa civilsamhällets på intet sett garanterade insatser som grund för påståendet att man 

efterlever kraven i ESK-konventionen. Tillgången till mat inrymmer enligt ESK-kommittén 

både fysisk och ekonomisk tillgång.187 När bistånd enligt LMA upphör försvinner förvisso 

inte den fysiska tillgången, dock den ekonomiska. Utan vänner, bekanta eller möjlighet att få 

hjälp från frivilligorganisationer blir den yttersta konsekvensen hunger, nöd och utarmning. 

Det är inte otänkbart att en sådan situation leder till att personer tvingas stjäla mat för att 

överleva eller begår brott för att få husrum på häkte. Utöver att den fundamentala tillgången 

till mat försvinner så har dessa personer inte heller möjlighet att köpa kläder, hygienartiklar 

eller andra förbrukningsvaror. Inte heller kan de inhandla mediciner eller bekosta läkarbesök 

för att få behandling för krämpor och besvär.  

 

Nivån på dagersättningen enligt LMA är redan betydligt lägre än motsvarande 

ersättningsnivåer enligt SoL. I lagmotiven beskrivs de låga dagersättningsnivåerna som 

befogade mot bakgrund av att asylsökande endast är asylsökande under en kort tid och att de 

därför inte har samma behov av ersättning som svenska medborgare. I tider när 

Migrationsverket har långa handläggningstider blir dock även asylsökandes behov av bistånd 

långvarigt. Huruvida det är rimligt att nivåerna, som var låga redan vid införandet på 1990-

talet, inte en enda gång har höjts går att ifrågasätta. Basala livsmedel eller hygienartiklar 

kostar lika mycket för en asylsökande som för en svensk medborgare. Den som blir av med 

bistånd går alltså från en ersättningsnivå som kan sättas i fråga om den över huvud taget är 

”skälig” till ingen ersättning alls. Möjligheten att överleva är inte en social förmån – det är en 

mänsklig rättighet som Sverige fråntar individer när 11 § LMA tillämpas på det sätt som sker 

idag.  

 

Vad gäller Europakonventionens förhållande till ekonomiskt bistånd kan erinras 

Europadomstolens mål M.S.S mot Belgien och Grekland i vilket statens underlåtenhet att 

avhjälpa den klagandes nödsituation i form av extrem fattigdom ansågs utgöra en kränkning 

av Europakonventionens artikel 3 om skydd mot tortyr och omänsklig behandling. Förutsatt 

att den asylsökande som efter utvisningsbeslut blir av med bistånd enligt LMA inte har 

möjlighet att arbeta, inte blir beviljad nödbistånd av kommunen, inte har något kontaktnät i 

                                                
187 General comment 12, The Right to Adequate Food (Art. 11), punkt 13. 
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Sverige eller tillgång till någon hjälpsam frivilligorganisation så är det inte omöjligt att den 

personen försätts i samma situation av extrem fattigdom som den aktuella klaganden i 

Europadomstolens mål.  

 

8.5.2 Bostad 
ESK-kommittén har tydligt uttryckt att rätten till bostad är en förutsättning för att uppnå en 

tillfredsställande levnadsstandard och att rätten gäller för alla utan diskriminering. Rätten 

inkluderar även att inte bli avlägsnad från sitt befintliga hem, med undantag för om 

avlägsnandet sker i syfte att främja det generella välståndet i samhället. De personer som blir 

av med sina bistånd, och därigenom sina boenden, blir genom enbart den åtgärden berövade 

en tillfredsställande levnadsstandard. Det går möjligtvis att hävda att utformningen av 11 § 

LMA kan öka samhällets generella välstånd om fler platser på anläggningsboenden frigörs. 

Samtidigt kan det starkt ifrågasättas hur samhällets välstånd blir bättre av att fler människor 

blir hemlösa. Särskilt när detta sker oförskyllt, det vill säga trots att den asylsökande aktivt 

medverkar i sitt eget av- eller utvisningsärende. Lagstiftarens intention är, som redogjorts för i 

detta arbete, att upphörandet av bistånd ska fungera som ett incitament till frivilligt 

återvändande. Huruvida det fungerat så som lagstiftaren velat är tämligen oklart och någon 

konsekvensanalys i förarbetena finns inte. Inte heller finns någon utvärdering, efter att lagen 

trädde i kraft, av om det över huvud taget fungerat som ett incitament för att återvända. Den 

norska forskningsartikel som presenterades tidigare i detta arbete talar för motsatsen, det vill 

säga att människor stannar kvar i landet trots reducerat socialt och ekonomiskt bistånd.188  

 

Inskränkningen av tillgången till socioekonomiska rättigheter, i synnerhet när det gäller 

boende, ökar sannolikheten för att myndigheter förlorar kontakten med de drabbade 

personerna – vilket får sägas vara kontraproduktivt i förhållande till de skäl som angetts för 

inskränkningarna av rätten till bistånd.189 Det finns alltså en risk att ett skuggsamhälle växer 

fram om inte lagstiftaren justerar befintliga problem med lagstiftningen och garanterar de 

rättigheter som var och en ska tillerkännas. I de kammarrättsavgöranden som redovisats i 

detta arbete hävdar de sökande att de gjort allt i sin makt för att samarbeta, för att av- eller 

utvisning ska kunna verkställas. Trots åtskilliga försök har det inte varit möjligt, och i vissa 

fall har till och med gränspolisen konstaterat att det inte är möjligt. Utifrån den aspekten kan 

det knappast ses som försvarbart att dessa människor ska leva som hemlösa i Sverige, utan 

                                                
188 Marko & Thorshaug, 2011, s. 211–234. 
189 Se SOU 2017:84, s. 17. 



65 
 

möjlighet att återvända till det land de kommer ifrån. Genom att tvingas bo på gatan uppstår 

både farliga och skadliga situationer. Att leva utan skydd från kyla och annat väder är direkt 

hälsovådligt. Att som hemlös, i bästa fall, ha möjlighet att få bo hos en vän eller släkting är 

varken en hållbar eller rimlig lösning. Inte minst för att det knappast är något som fungerar 

för samtliga som blir utan bistånd. Detta kan i sin tur leda till svår psykisk ohälsa, såsom 

ångest eller depression.190 Den situation som drabbar människor i Sverige vars bistånd upphör 

står i total motsats till den europeiska kommittén för sociala rättigheters uttalande om att 

boende måste tillhandahållas för vuxna migranter, oavsett uppehållsstatus, även när de 

ombeds att lämna landet eftersom rätten till boende är så nära sammanbundet med den 

mänskliga värdigheten.191 Detta måste särskilt gälla för dem som faktiskt inte kan utvisas, 

trots egen medverkan. 

 

8.5.3 Sjukvård 
Sverige erbjuder asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd rätt till vård som 

inte kan anstå. Vård som inte kan anstå kan ses som en miniminivå av rätten till vård. Genom 

samtliga internationella åtaganden som presenterats i arbetet föreskrivs en miniminivå av rätt 

till vård – att helt nekas vård är alltså inte förenligt med de internationella rättsakterna. Den 

allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och ESK-konventionen stadgar att rätten till 

hälsa gäller för ”alla” och ”envar”. Det framgår även av de internationella konventionerna att 

ingen diskriminering får ske i detta avseende. Eftersom Sverige erbjuder sina egna 

medborgare betydligt mer än ”vård som inte kan anstå” går det att diskutera huruvida den 

mindre förmånliga vård som erbjuds asylsökande utgör diskriminering. Det kan hävdas att 

icke-diskrimineringsprincipen bör utgå från den standard som erbjuds landets egna 

medborgare. Att det utgör diskriminering att inte erbjuda asylsökande och personer som blivit 

av med rätten till bistånd samma tillgång till vård som de bosatta i landet stöds även av FN:s 

specialrapportör Hunt och av den statliga utredningen som tillsattes efter Hunts kritik mot 

Sverige. Hunt anger i sin rapport att behovet av hälso- och sjukvård ska ligga till grund för 

tillgången till denna, oavsett om personen är medborgare eller endast vistas i landet temporärt. 

Annars lever Sverige inte upp till sitt åtagande om bästa möjliga hälsa för alla som vistas i 

                                                
190 Konsekvenser av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), lägesrapport 2016, Svenska 

Röda Korset, s. 5. Can’t stay. Can’t go. Refused asylum seekers who cannot be returned, 2017, British Red 
Cross, s. 3. 

191 Europeiska kommittén för sociala rättigheters beslut i Conference of European Churches (CEC) mot 
Nederländerna den 21 januari 2013, punkt 144. 
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landet. Om Sveriges lagstiftning särskiljer medborgare och asylsökande utgör det en 

särbehandling som kan ses som diskriminerande.192  

 

En betydande skillnad går att finna mellan asylsökande och asylsökande med lagakraftvunna 

avslagsbeslut. En asylsökande har möjlighet att söka särskilt bidrag om denne måste 

införskaffa flera eller dyra mediciner eller om denne har en sjukdomsbild som kräver många 

läkarbesök. Den möjligheten har inte den som inte har rätt att vistas i landet, där de som blivit 

av med bistånd är inkluderade. Det går inte heller att bortse från det faktum att rätten till vård 

som inte kan anstå enligt LHSA eller LHSU inte innebär att det inte kostar något att få vård. 

Har en person blivit av med rätten till bistånd, ett bistånd som redan är lågt satt, är det 

knappast tänkbart att den personen har haft möjlighet att spara några pengar inför eventuella 

vård- eller sjukhusbesök efter biståndsrättens upphörande. Personen hade inte heller kunnat 

förutse detta i fall där utvisning inte går att verkställa på grund av mottagarlandets bristande 

samarbetsvilja. Rätten till hälso- och sjukvård kan, ur en asylsökandes perspektiv, vara 

avgörande för att kunna presentera sina asylskäl. Har en asylsökande varit med om 

traumatiserande upplevelser i ursprungslandet kan denne också behöva hjälp för att kunna tala 

om vad hen har gått igenom. På samma sätt kan hälso- och sjukvård vara avgörande för att 

kunna återvända till ett land vid ett avslagsbeslut. Vård ska vara tillgängligt på lika villkor för 

alla personer i vårt land, inte minst för att det i annat fall utgör diskriminering. För att Sverige 

ska garantera rätten till hälso- och sjukvård bör vårdbehovet vara avgörande – inte 

uppehållsstatus och pengar i plånboken.  

 

8.5.4 Arbete 
Rätten till arbete kan vara en viktig förutsättning för att kunna erhålla andra socioekonomiska 

rättigheter såsom tillfredsställande levnadsstandard och bostad. Den som saknar egna medel 

och har ett starkt behov av ekonomisk hjälp har rätt till dagersättning, vilket innebär att den 

asylsökande som fått ett arbete av vilket inkomsten är högre än dagersättningsnivån inte har 

rätt till dagersättning. Den som har ett arbete och en inkomst torde därför inte hamna i en fullt 

lika svår ekonomisk situation som motsvarande personer utan inkomst från ett arbete. Därmed 

drabbas inte den med arbete i samma utsträckning av upphörandet av bistånd utan kan 

fortsätta erhålla lön så länge denne inte blir uppsagd eller inte bedöms samarbeta till sitt 

återvändande. Däremot blir den som arbetar av med rätten till boende, vilket är oerhört 

                                                
192 Se Hunt, 2007, s. 8, 19–20. Se även SOU 2011:48, s. 299–300. 
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kännbart även för den som har en inkomst. Beroende på hur bostadssituationen ser ut i den 

stad den asylsökande befinner sig i kan även den med inkomst från ett arbete bli hemlös. 

Faktum är att få av de arbetsberättigade asylsökande som arbetar, vilket gör att den stora 

majoriteten av asylsökande är beroende av bistånd enligt LMA. Hur snabbt en 

arbetsberättigad asylsökande i regel får en anställning har inte utretts i detta arbete. Utifrån 

utformningen av 11 § LMA kan dock konstateras att ett avlönat arbete näst intill är 

nödvändigt för att inte fråntas möjligheten att leva ett drägligt liv i väntan på verkställigheten 

av ett avslagsbeslut.  

 

8.6 Inskränkningar 
En inskränkning i ESK-konventionens rättigheter får, som nämnts tidigare i detta arbete, 

endast ske i syfte att främja den generella välfärden i ett demokratiskt samhälle. Total 

inskränkning i rätten till bistånd kan knappast legitimeras med ett sådant syfte eftersom det 

strider mot konventionens minimum core content som alltid ska garanteras. Hur är det då för 

en asylsökande som har villkorad eller tillfällig tillgång till arbetsmarknaden, som erhåller 

dagersättning med en nivå långt under nivån för svenska medborgares försörjningsstöd och 

som endast har rätt till vård som inte kan anstå? Sådana åtgärder innebär begränsningar i 

deras rätt till arbete, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och rätten till hälso- och 

sjukvård. Kan den typen av begränsningar motiveras med syftet att främja den allmänna 

välfärden i ett demokratiskt samhälle? Det skulle kunna hävdas att den typen av 

begränsningar är motiverade för att upprätthålla en kontrollerad invandring. Begränsningarna 

kanske i vissa fall avskräcker från inlämnande av ogrundade asylansökningar eller fungerar 

som ett incitament till frivilligt återvändande. Är upprätthållandet av en kontrollerad 

invandring något som kan inrymmas i främjandet av den allmänna välfärden?193 Begreppet 

främjande av den allmänna välfärden i ett demokratiskt samhälle är ett brett och vagt 

begrepp. Stater skulle därför kunna argumentera för att begränsningar i tillgången till socialt 

och ekonomiskt bistånd kan motiveras med upprätthållande av en kontrollerad invandring. 

Speciellt med avseende på det vida tolkningsutrymme (”margin of appreciation”) som 

föreligger med ett vagt formulerat begrepp. Det kan även tilläggas att makten att kontrollera 

utlänningars inträde och vistelse inom statens jurisdiktion enligt tradition är nära 

sammankopplat med statssuveräniteten. 194  Detta mandat, att kunna kontrollera icke-

medborgares inresa, vistelse och utvisning leder redan till ett svagare rättighetsskydd än för 

                                                
193 Se Slingenberg, 2014, s. 278–280. 
194 Se Slingenberg, 2014, s. 279. 
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medborgare. Därför torde det vara än mer angeläget att tillse att åtminstone de 

socioekonomiska mänskliga rättigheterna efterlevs, inte inskränka dem för en redan 

marginaliserad grupp. 

 

För att inskränkningar ska kunna legitimeras genom artikel 4 i ESK-konventionen krävs dock 

att inskränkningen står i proportion till det eftersträvade ändamålet. En relevant fråga i 

sammanhanget är därför om det finns andra sätt att uppnå kontrollerad invandring eller om det 

finns mindre ingripande åtgärder som kan vidtas för att uppnå samma resultat. Även här har 

staterna själva möjlighet att i hög grad avgöra vilka åtgärder de finner mest lämpliga. Med 

anledning av att staterna är skyldiga att låta asylsökande vistas i landet under tiden de söker 

asyl är möjligen inskränkningar i deras socioekonomiska rättigheter en av få möjliga åtgärder 

för att kunna kontrollera asylsökandes inträde och vistelse i landet. Oaktat det nyss sagda är 

knappast total avsaknad på bistånd för personer som inte kan återvända till ursprungslandet 

proportionerligt i förhållande till en strävan efter kontrollerad invandring. Det är heller inte 

förenligt med den grundläggande nivån av de socioekonomiska rättigheterna som varje 

konventionsstat ska upprätthålla enligt ESK-konventionen.195 Det går knappast att motivera 

en så kraftfull inskränkning av socioekonomiska rättigheter, i den mån den drabbar personer 

som faktiskt saknar möjlighet att frivilligt återvända till det land de fått av- eller 

utvisningsbeslut till. Åtgärden blir oproportionerlig i den bemärkelsen att den inte uppfyller 

det ändamål den motiverats med. 

 

Asylsökande som får mat, kläder och boende finansierad genom bistånd enligt LMA erhåller, 

även om nivåerna på den ekonomiska ersättningen kan tyckas vara låg, en tillfredsställande 

levnadsstandard i enlighet med minimiinnehållet i rättigheterna som föreskrivs i ESK-

konventionen. Det är däremot svårare att argumentera att detsamma gäller för asylsökande 

som inte har rätt att arbeta och vars bistånd har upphört att gälla. De asylsökande som efter 

avslagsbeslut kan återvända till ursprungslandet kan sägas ha möjlighet att erhålla sina 

socioekonomiska rättigheter i det landet, åtminstone rent teoretiskt. Vad avser asylsökande 

som inte kan återvända och inte heller kan eller får arbeta kan det däremot inte sägas vara 

förenligt med de föreskrivna rättigheternas natur att låta rätten till bistånd upphöra helt. Detta 

eftersom de inte ens har möjlighet att åtnjuta någon miniminivå av rätten till tillfredsställande 

levnadsstandard och rätt till boende på annat sätt.196 

                                                
195 Se Slingenberg, 2014, s. 280. 
196 Se Slingenberg, 2014, s. 277–278. 
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8.7 Diskriminering?  
Principen om icke-diskriminering återkommer i de internationella rättsakter som Sverige har 

att följa. De mänskliga rättigheterna, vad avser socioekonomiska rättigheter, ska gälla för alla 

människor. Rättigheterna är således blinda för nationalitet och landsgränser. Trots detta 

återfinns flera rättigheter där inskränkning och åtskillnad uttryckligen får vidtas. I vilken 

utsträckning asylsökande ska garanteras ekonomiska och sociala rättigheter, utöver fastslagna 

miniminivåer, är svårt att fastställa. Tillförsäkrandet av ekonomiska och sociala rättigheter tar 

stora ekonomiska resurser i anspråk och i praktiken tycks staterna ha relativt stor frihet att 

själva bestämma i vilken mån utlänningar ska tillerkännas dessa rättigheter. I vart fall i vilken 

grad de ska tillerkännas dessa rättigheter i samma utsträckning som medborgare och 

permanent bosatta i det aktuella landet. 

 

Upphörandet av bistånd enligt 11 § LMA, som förvisso kan sägas överensstämma med 

mottagandedirektivets bestämmelser om inskränkning eller indragning av mottagandevillkor, 

väcker en del frågor i relation till Sveriges övriga internationella åtaganden. Eftersom de 

socioekonomiska rättigheterna, i stor utsträckning, anger en miniminivå torde inte ett totalt 

upphävande av rättigheterna vara förenligt med de mänskliga rättigheterna på området. 

Sanktioner som medför att en person blir fråntagen rätt till boende och social trygghet borde 

inte kunna påföras under några som helst förutsättningar. Utan boende och social trygghet kan 

dessutom artikel 3 i Europakonventionen om förbud mot tortyr, omänsklig eller förnedrande 

behandling aktualiseras.  

 

Sverige är skyldigt att följa sina internationella åtaganden och samtidigt beakta principen om 

icke-diskriminering. Med diskriminering avses enligt ESK-konventionen alla former av 

urskiljande, utestängande, restriktivitet eller särbehandling som direkt eller indirekt går att 

hänföra till någon av diskrimineringsgrunderna i artikel 2 och som har som målsättning eller 

effekt att begränsa de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna på lika villkor för alla 

människor.197 Den enda möjligheten till åtskillnad av något slag är om åtgärden sker i enlighet 

med lag och har som syfte att förbättra välståndet i samhället i enlighet med ESK-

                                                
197 General comment 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), punkt 7. 
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konventionens artikel 4.198 Frigörande av boendeplatser och kostnadsbesparingar för staten 

kan knappast förbättra det generella välståndet i landet när konsekvensen blir hemlöshet, 

hunger och nöd för de som drabbas. Utifrån Hunts slutsats om att vård som inte erbjuds i 

samma utsträckning till asylsökande som till bosatta i landet utgör diskriminering, förefaller 

det troligt att Sveriges lagstiftning möjliggör diskriminering mot asylsökande vad gäller 

samtliga socioekonomiska rättigheter som presenterats i detta arbete. 199  Förståelsen av 

mänskliga rättigheter bygger på idén om att alla människor har vissa gemensamma 

grundläggande behov och att dessa ska uppfyllas för alla människor. Individers varierande 

livssituationer ska inte påverka deras människovärde. Rätten till socioekonomiska mänskliga 

rättigheter ska gälla för alla utan negativ särbehandling och oavsett rättslig status.200 

 

8.8 Sveriges dubbelmoral, värna om socioekonomiska rättigheter men 
inte för alla?  

Arbetet har presenterat nuvarande utformning av 11 § LMA och dess förhållande till SoL och 

Sveriges internationella åtaganden. Svårigheten med att konstatera huruvida praktiska 

verkställighetshinder föreligger har redovisats för att förstå den limbo-situation som drabbar 

människor som inte kan återvända men som ändå inte har rätt till socialt och ekonomiskt 

bistånd i Sverige. 

 

I studien om Norges asylsökande vars bistånd upphört, noterades en tydlig intressekonflikt 

där asylsökande med lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut inte gav upp hoppet 

om att få stanna i Norge, samtidigt som de norska myndigheterna försökte få dem att 

återvända genom bland annat reducerade bistånd. Genom detta arbete kan en liknande 

konflikt urskönjas i Sverige. Lagstiftarens motiv till utformningen av 11 § LMA var att 

frigöra platser vid anläggningsboenden och öka incitamentet för frivilligt återvändande. 

Samtidigt vittnar Svenska Röda Korsets lägesrapport om personer som fastnar i en slags 

juridisk limbo. Dessa personer upplever det omöjligt att återvända trots undermåliga 

levnadsförhållanden efter att rätten till bistånd har upphört. Upphörandet av bistånd enligt 11 

§ LMA kan inte sägas vara förenliga med de socioekonomiska rättigheter som kommer till 

uttryck i bland annat ESK-konventionen. Upphörandet av bistånd försätter personer i nöd, 

hunger, hemlöshet och utarmning, vilket givetvis rimmar illa med Sveriges förpliktelser att 

                                                
198 Se även General comment 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of 

the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), punkt 13. 
199 Se Hunt, 2007, s. 19. 
200 Se SOU 2017:84, s. 286. 
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värna de mänskliga rättigheterna som enligt ESK-konventionen under alla omständigheter ska 

innefatta en miniminivå av de föreskrivna rättigheterna. Sverige har uttryckt att alla 

mänskliga rättigheter är likvärdiga och att de socioekonomiska rättigheterna ska ges ökad 

vikt.201  Genom arbetet har dock visats att dessa rättigheter inte gäller alla personer som 

befinner sig i vårt land. En del av de personer vars bistånd dras in enligt 11 § LMA, kan över 

huvud taget inte återvända till sina hemländer. Det förefaller i det närmaste absurt att dessa 

personer ska drabbas av totalt utanförskap för omständigheter som ligger utanför deras 

kontroll. Det kan starkt ifrågasättas om en sådan ordning är förenlig med de grundläggande 

mänskliga, sociala och ekonomiska rättigheter som Sverige har att upprätthålla i enlighet med 

bland annat ESK-konventionen. Inskränkningarna kan inte motiveras: dessa personer kommer 

inte att kunna återvända oavsett om de får eller inte får bistånd. Även om det skulle utgöra ett 

ökat incitament för den enskilde, så kan vederbörande oavsett inte återvända om 

mottagarlandet inte samarbetar. Åtgärden, att inskränka rätten till bistånd, tjänar därmed inget 

legitimt syfte och är under alla omständigheter inte proportionerlig. 

 

Lagstiftarens intention, att 11 § LMA skulle fungera som ett incitament för frivilligt 

återvändande, kan därför inte ses som något annat än humanitär avskräckningspolitik som 

underminerar hela idén med de grundläggande rättigheterna som Sverige åtagit sig att följa.  

Säkerställandet av asylsökandes socioekonomiska rättigheter handlar inte om Sveriges 

välvilja eller välgörenhet. Det är en folkrättslig förpliktelse som Sverige åtagit sig att följa. 

 
  

                                                
201 Skr. 1997/98:89, s. 16–17. Skr. 2007/08:109, s. 8, 46. 
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Svar inkom 1 december 2017. 
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Bilaga 2 – Mailkorrespondens med Sveriges kammarrätter 
 
Samtliga mail skickades 23 oktober år 2017 och svar inkom samma dag. 
 
Kammarrätten i Göteborg 
 

 
 
Kammarrätten i Jönköping 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

Kammarrätten i Stockholm 
Mail 1 

 
Mail 2 

 
Kammarrätten i Sundsvall 

 


