
 

 

 

 

 

 

 

Till:                                      Stockholm den 13 februari 2015 
Barnminister Åsa Regnér 
Migrationsminister Morgan Johansson 
 
 
Lagändring krävs för asylsökande barn som vårdas enligt LVU eller SoL 
 
Uppskattningsvis 190 asylsökande barn kommer varje år i kläm mellan utlänningslagen och LVU/SoL, 
där utlänningslagen idag ges företräde. Dessa barn har utsatts för våld eller allvarliga omsorgsbrister 
i hemmet men återförs ändå till föräldrarna vid en utvisning. Förfarandet strider mot 
barnkonventionens grundprinciper om att alla barn ska ha tillgång till sina rättigheter utan åtskillnad 
(artikel 2) samt att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (artikel 
3). Inte minst kan det medföra allvarliga risker för ett barns liv, hälsa och utveckling att vården 
avbryts. FN:s barnrättskommitté har i dagarna riktat skarp kritik mot Sverige med uppmaningen om 
att säkerställa att inget barn utvisas under samhällsvård. UNICEF Sverige har sedan 2011 krävt en 
lagändring för att förhindra utvisningar av asylsökande barn som vårdas enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SoL). 
 
Det senaste fallet som visar på behovet av en lagändring rör 3-åriga Maria Gevokiyan. Maria har 
varit placerad i familjehem sedan födseln men ska nu utvisas med sina föräldrar till Armenien. Maria 
är ett av många barn vi uppmärksammats på där det står klart att nuvarande lagstiftning inte är 
tillräcklig. Trots möjligheten att bevilja tillfälligt uppehållstillstånd i dessa fall (5 kap. 12 § 
utlänningslagen), ändringen från synnerligen till särskilt ömmande omständigheter för barn (5 kap. 6 
§ utlänningslagen) samt förtydligandet om ansvar, rättsläge och samverkan från Socialstyrelsen, 
Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting (art. nr 2013-3-31) får dessa barn idag inte 
sina rättigheter tillgodosedda. För att komma åt problematiken krävs därför följande förändringar: 
 

 Inget barn ska kunna utvisas under pågående vård enligt LVU eller SoL. Detta måste 
tydliggöras i lagen. Av 21 a § LVU framgår att beslut enligt LVU inte hindrar beslut om 
utvisning enligt utlänningslagen. LVU och SoL måste i dessa fall ges företräde framför 
utlänningslagen.  

 Barnets bästa måste säkerställas och komma i främsta rummet i dessa ärenden. Även på 
denna punkt riktar FN:s barnrättskommitté kritik mot Sverige. Andra intressen, såsom 
reglerad invandring eller föräldrars rätt till återförening med sina barn, går idag före barnets 
bästa. LVU och SoL utgör skyddslagstiftning för barn och vården ska pågå så länge ett behov 
finns. 

 
Vi hoppas att ni så snart det är möjligt kan träffa oss för en dialog kring frågan samt hur det fortsatta 
arbetet ser ut efter barnrättskommitténs kritik.  
 
Med vänlig hälsning 

 
Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige 


