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TVÅNGSVÅRDENS FRIA RÖRLIGHET

– nya förutsättningar för samhällsvård av barn i 
EU och Norden

Johanna Schiratzki*

1. INLEDNING

Barnrättens utveckling i EU är delvis en spegling av barnrättens framväxt i med-
lemsstaternas rättssystem, delvis en utveckling sui generis. Det senare förklaras
av att EU:s barnrättsliga dimension definitionsmässigt skiljer sig från de natio-
nella genom den betoning som görs av den fria rörligheten för personer och den
inre marknadens behov.1 Som en följd härav kan anas dels en motsättning till
den dominerande tolkningen av barnets bästa som betonar barnets behov av
stabilitet, dels en utmaning av nationella och regionala rättsliga regleringar. Ett
belysande exempel är tvångsvård av barn som behandlas i två domar från EG-
domstolen, mål nr C-435/06 C och mål nr C-523/07 A. Stick i stäv med nord-
isk rättstradition definieras tvångsvård av barn av som en civilrättslig fråga som
därmed omfattas av det civilrättsliga samarbetet inom ramen av den s.k. Bryssel
II-förordningen.2 EU:s mål att upprätta ett område med frihet, säkerhet och
rättvisa omdanar därmed de rättsliga förutsättningarna för gränsöverskridande
tvångsvård av utsatta barn.

Att EG-domstolen kvalificerar inte endast frivillig vård utan också tvångs-
vård av barn som en fråga rörande det civilrättsliga föräldraansvaret medför att
den rättspraxis om svensk domsrätt som utvecklats i samband med avgörande

1 Artikel 3.2 konsoliderad version av fördraget om europeiska unionen C 115/13. Se även C-
200/02 Zhu och Chen, C-413/99 Baumbast. Jfr dock (t.ex. C-119/91 McMenamin, C-543/
03 Dodl och Oberhollenzer, C-507/06 Klöppel).

2 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. Förordningen betecknas ibland som
Bryssel II bis-förordningen för att särskilja den från förordning (EG) nr 1347/2000. I det föl-
jande citeras den som Bryssel II-förordningen.

* Professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Se även jura.ku.dk/welma.
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av domsrättsfrågor vid omhändertagande av barn som vistas inom en svensk
kommun utan att denna vistelse kan kvalificeras som hemvist inte kan åberopas
i förhållande till stater som omfattas av Bryssel II-förordningen.3 Inte heller kan
de nordiska reglerna om erkännande och utlämning för verkställighet av beslut
om vård eller behandling ges företräde i samarbetet mellan de nordiska stater
som omfattas av Bryssel II-förordningen, dvs. Finland och Sverige. Det hindrar
inte att motsvarande skydd för utsatta barn kan åstadkommas genom tillämp-
ning av Bryssel II-förordningen.

2. BARNETS BEHOV ÄR EG-DOMSTOLENS 
UTGÅNGSPUNKT

Bryssel II-förordningen började tillämpas den 1 mars 2005 och därefter har
EG-domstolen meddelat förhandsbesked i frågan om gränsöverskridande
tvångsvård av barn i två avgöranden.4 Det första är den banbrytande domen
från EG-domstolen av den 27 november 2007 i mål C-435/06 C, den andra
EG-domstolens dom den 2 april 2009 i mål C-523/07 A. De bägge domarna
har meddelats med anledning av begäran om förhandsavgörande från Finlands
Högsta förvaltningsdomstol (Korkein hallinto-oikeus) och rör tvångsvård av
barn med anknytning till såväl Finland som Sverige. 

EG-domstolen lägger barnets behov av omvårdnad till grund för bedöm-
ningen av vad som utgör civilrättsliga relationer.5 Centralt för EG-domstolens
bedömning är den övergång av det civilrättsliga ansvaret för barnet från vård-
nadshavare till nämnd som sker vid ett tvångsomhändertagande. Att en sådan
övergång av föräldraansvaret i vissa medlemsstater – t.ex. Sverige – sker inom
ramen av ett offentligrättsligt tvångsförfarande hindrar inte att det är en civil-
rättslig fråga enligt Bryssel II-förordningens terminologi. Inte heller påverkas
bedömningen av att föräldraansvaret överförs från privatpersoner (vårdnadsha-
varna) till ett offentligt organ. Den svenska inställningen vid Bryssel II-förord-
ningens ikraftträdande var att endast frivillig samhällsvård av barn enligt social-
tjänstlagen (2001:453) omfattades av gemenskapsrätten.6

3 T.ex. RÅ 1989 ref. 50 samt RÅ 2006 ref. 36.
4 Det tredje avgörandet från EG-domstolen rörande föräldraansvar enligt Bryssel II-förord-

ningen är EG-domstolens dom den 11 juli 2008 C-195/08 PPU Rinau. Detta avgörande rör
inte tvångsvård av barn utan en vårdnadstvist mellan föräldrarna och diskuteras därför inte
närmare här. Se dock nedan 4.3.

5 Se för liknande utgångspunkt C-200/02 Zhu och Chen.
6 Jfr SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen. Jfr

dock Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet i yttrande över Kompletterande
bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen (SOU 2004:80). 
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Ur ett barnrättsperspektiv är det lätt att sympatisera med EG-domstolen.
Utgångspunkten för föräldraansvar (Dn. forældreansvar, FiSv. vårdnad, No.
foreldreansvar, Sv. vårdnad) är barnets rättsliga omyndighet som i sin tur moti-
veras av att barnets förmågor är under utveckling. Föräldraansvarets funktion
och legitimitet ligger i att kompensera barnets bristande rättsliga och faktiska
förmågor. Annorlunda uttryckt så är det primära i föräldraansvaret att barnet
har någon som företräder det rättsligt och ansvarar för att det får den omvård-
nad som det behöver. Om dessa uppgifter utövas av en biologisk förälder,
annan enskild eller annat organ är enligt EG-domstolen inte avgörande för defi-
nitionen av civilrätt (jfr artikel 1 p. d Bryssel II-förordningen).7

3. TVÅNGSVÅRD ÄR CIVILRÄTT

Bakgrunden till avgörandet C-435/06 C från 2007 är en svensk framställan om
utlämning av två barn för tvångsvård med stöd av den svenska lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Begäran om utlämning
skedde med stöd av de harmoniserade nordiska reglerna om utlämning för verk-
ställighet av beslut om vård eller behandling, dvs. den finska lagen (761:1970)
om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av
beslut om vård eller behandling.8 

De två barnen, A och B, födda år 2001 respektive 1999, blev den 23 februari
2005 föremål för ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och place-
rades i familjhem. Beslutet fattades av socialnämnden i svenska Luleå där barn
då var bosatta. I enlighet med svensk rätt (7 § LVU) underställdes beslutet
svensk länsrätt den 25 februari 2005. Länsrätten fastställde beslutet den 3 mars

7 Som professor Maarit Jänterä-Jareborg framhåller kan skönjas en generell tendens i EU:s
rättsliga arbeta att omdefiniera också familjerättsliga rättsfrågor till civilrättsliga spörsmål i
syfte att kringgå kravet på enhetliga beslut i frågor om familjerätt enligt artikel 67.5 EG-för-
draget. Jänterä-Jareborg M., Family law in the European Judicial Space – Concerns Regar-
ding Nation-State’s Autonomy and Legal Coherence (i Hollo E.J. National Law and Euro-
peanisation) Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsingfors 2009, s. 32.

8 Jfr lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet
av beslut om vård eller behandling, Lov nr 498 af 23/12/1970 (31-12-1970 om udlevering
til andet nordisk land i anledning af visse beslutninger om forsorg eller behandling samt Lov-
1970-06-05-35 Lov om utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep truffet av myn-
dighet i annet nordisk land. I princip – och givet den felaktiga förutsättningen att Bryssel II-
förordningen inte var tillämplig – hade återlämnande kunnat begäras enligt den i Haag den
25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bort-
föranden av barn. I det följande citerad som Haagkonventionen. Haagkonventionen är inför-
livad i svensk rätt genom Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vård-
nadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. 
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2005.9 Två dagar dessförinnan, den 1 mars 2005, bosatte sig barnens vårdnads-
havare tillsammans med barnen i Finland. Flytten till Finland anmäldes den 2
mars 2005 till finländska myndigheter som registrerade den nya bosättningen
den 10 mars 2005, med verkan från och med den 1 mars 2005 (familjen avre-
gistrerades från svensk folkbokföring den 14 mars 2005). Det svenska beslutet
om omedelbart omhändertagande verkställdes den 8 mars 2005 i Finland ge-
nom polishandräckning med stöd av lagen (761:1970) om utlämning till Dan-
mark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller be-
handling. Beslutet att utlämna barnen överklagades av en av vårdnadshavarna
till Uleåborgs förvaltningsdomstol (Oulun hallinnto-oikeus) som fastställde
den finländska polisens beslut. Vårdnadshavaren överklagade till finska Högsta
förvaltningsdomstolen. Efter att det omedelbara omhändertagandet fastställts
ansökte svensk socialnämnd den 25 april 2005 om fortsatt tvångsvård för bar-
nen enligt 2 § LVU, ansökan bifölls den 12 maj 2005. Vårdnadshavaren över-
klagade även denna gång bl.a. med argumentet att svensk domstol inte var be-
hörig. Kammarrätten fann att svensk domsrätt förelåg och avgjorde målet i sak,
varvid vårdnadshavarens överklagande avslogs. Vårdnadshavaren klagade till
den svenska Regeringsrätten. 

Regeringsrätten tog upp målet till prövning och fann i RÅ 2006 ref. 36, i lik-
het med underinstanserna, att avgörande för den svenska behörigheten var om
barnen efter en helhetsbedömning ansågs ha en ”tillräckligt stark anknytning”
till en svensk kommun. Mot bakgrund av den dåvarande svenska inställningen
att endast frivillig samhällsvård skulle omfattas av Bryssel II-förordningen beak-
tade Regeringsrätten inte konsekvenserna av de svensk-finska åtagandena enligt
Bryssel II-förordningen. Istället framhöll Regeringsrätten att ”LVU är en
skyddslagstiftning för barn och ungdomar varav följer att ett barn inte bör för-
lora rätten till skydd mot missförhållanden och till adekvata hjälpinsatser enbart
genom att en förälder mer eller mindre tillfälligt lämnar landet med barnet.” 

3.1 EG-domstolen

Den svenska Regeringsrätten berör vid avgörandet av svensk behörighet att
omhänderta två barn folkbokförda i Finland alltså inte de svensk-finska åtagan-
dena i förhållande till den EU. Det är emellertid dessa åtaganden som finska
Högsta förvaltningsdomstolen (Korkein hallinto-oikeus) vid sin prövning av
om den svenska domen skulle verkställas begär förhandsbesked om. Den första
frågan som ställs till EG-domstolen är om Bryssel II-förordningen omfattar

9 Kammarrätten i Sundsvall avslog den 26 april 2005 vårdnadshavarens överklagande av beslut
om omedelbart omhändertagande.
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verkställigheten i alla dess delar av ett beslut om placering av barnen utanför det
egna hemmet inom ramen för offentligrättsliga bestämmelser om skydd för
barn. För det fallet att denna fråga besvaras jakande är nästa fråga om det, trots
detta, är möjligt att tillämpa de harmoniserade nordiska bestämmelserna om
omedelbar verkställighet och erkännande av förvaltningsbeslut.10 

Den bestämmelsen som föranlett begäran om förhandsbesked är artikel 1
Bryssel II-förordningen som reglerar förordningens tillämpningsområde. Av
artikel 1.1 framkommer att: 

Denna förordning skall, oberoende av domstolstyp, tillämpas på civilrättsliga frågor
om [– – –]
b) tillerkännande, utövande, delegering, upphörande eller begränsande av föräldra-

ansvar.

Av artikel 1.2 framkommer att:

Frågorna enligt punkt 1 b kan bland annat röra [– – –] 
d) placering av barnet i familjehem eller på en institution. 

Finsk domstol vill med andra ord veta om artikel 1.2 p. d Bryssel II-förord-
ningen ska tolkas på så sätt att den 1) är tillämplig på ett enda beslut om ome-
delbart omhändertagande och placering av ett barn utanför det egna hemmet i
ett familjehem, 2) om ”placering av barnet i familjehem eller på en institution”
omfattas av begreppet civilrättsliga frågor när beslut om placering fattas inom
ramen för offentligrättsliga bestämmelser om skydd för barn (mot de enskildas
vilja). 

En första förutsättning för att beslut om omhändertagande av barn ska
omfattas av tillämpningsområdet för Bryssel II-förordningen är att omhänder-
tagande tolkas som beslut rörande föräldraansvar – oaktat att tvångsvård inte
uttryckligen nämns bland de frågor som enligt artikel 1.2 Bryssel II-förord-
ningen rör föräldraansvar. EG-domstolen finner att så är fallet och förkastar
därmed den svenska regeringens främsta invändning, som var att endast frivillig
samhällsvård av barn skulle omfattas av Bryssel II-förordningen, eftersom ”det
är svårt att föreställa sig ett beslut som i högre grad ger uttryck för offentlig
maktutövning än ett beslut om tvångsomhändertagande av ett barn” (# 43).
EG-domstolen konstaterar att det saknar betydelse om föräldraansvaret visavi
ett barn påverkas av en statlig skyddsåtgärd eller av ett initiativ som har tagits
av en eller båda vårdnadshavarna (# 50). 

10 Jfr ovan not 7.
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Sammantaget slår EG-domstolen fast att tvångsvård av barn är en civilrätts-
lig åtgärd i den bemärkelsen att sådan vård omfattas av Bryssel II-förordningen.
Domstolen motiverar sitt ställningstagande med att:11

1) uppräkningen i artikel 1 inte är uttömmande (# 30), 
2) säkerställandet av att barn inom unionen behandlas lika, i enlighet med icke-

diskrimineringsprincipen, förutsätter att alla avgöranden om föräldraansvar,
inklusive åtgärder för att skydda barnet omfattas av Bryssel II-förordningen
(# 31), 

3) begreppet civilrättsliga åtgärder inte ska ses som en ren hänvisning till natio-
nell rätt i endera av de berörda staterna utan tolkas mot bakgrund av dels
konventionens syften och systematik, dels de allmänna principer som fram-
går av de nationella rättssystemen som helhet betraktade, 

4) placering av ett barn i familjehem eller på en institution är en fråga som rör
föräldraansvaret (# 34).

4. SÄKERHETSÅTGÄRDER OAVSETT HEMVIST

Också det andra avgörandet rörande förhandsbesked om tvångsvård av barn
från EG-domstolen den 2 april 2009 mål C-523/07 A har hänskjutits till dom-
stolen av den finska Högsta förvaltningsdomstolen. Detta mål rör i större
utsträckning än mål C-435/06 C tillämpningsfrågor, inklusive tolkningen av
det för Bryssel II-förordningen så centrala begreppet hemvist.

Bakgrunden är ett omhändertagande av tre barn som i december 2001 flyttat
med mor och styvfar från Finland till Sverige. Barnen hade före flytten varit
föremål för tvångsvård i Finland. Sommaren år 2005 semestrade familjen i Fin-
land. Familjen återvände inte till Sverige efter sommarlovet utan blev kvar på
campingplatser i Finland. Barnen gick inte i skola. Den 30 oktober 2005
ansökte familjen om bostad i Finland. Drygt två veckor senare, den 16 novem-
ber 2005, fattade finländsk myndighet beslut om att omedelbart omhänderta
barnen med motiveringen att de övergivits. Vårdnadshavaren överklagade
beslutet. Överklagandet avslogs den 15 december 2005 och barnen omhänder-

11 Domstolen hänvisar även till de tolkningar av begreppet ”privaträttens område” som gjorts i
förhållande till artikel 1 Brysselkonventionen dvs., konventionen av den 27 september 1968
(EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 30), i dess lydelse enligt kon-
ventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade kon-
ungarikets Storbritannien och Nordirland anslutning (EGT L 304, s. 1, och, ändrad text, s.
77; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 14), enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om
Hellenska republikens anslutning (EGT L 388, s. 1; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 26)
samt enligt konventionen av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken
Portugals anslutning (EGT L 285, s. 1; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 43). 
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togs enligt 16 § barnskyddslagen (Fi. latensuojelulaki, 683/1983). Även detta
beslut överklagades. I oktober 2006 ogillades överklagandet av Koupios förvalt-
ningsdomstol. Inför Högsta förvaltningsdomstolen gjorde vårdnadshavaren
gällande att finländska myndigheter saknade behörighet då barnen sedan den 2
april 2007 var svenska medborgare och bosatta i Sverige sen lång tid. Den fin-
ländska Högsta förvaltningsdomstolen vilandeförklarade målet och ställde tre
tolkningsfrågor till EG-domstolen. 

Den första frågan är om Bryssel II-förordningen är tillämplig på offentlig-
rättsliga beslut inklusive omedelbara omhändertaganden. EG-domstolen svarar
med hänvisning till C-435/06 C jakande, också omedelbara omhändertagan-
den omfattas av Bryssel II-förordningen (# 29). Den andra frågan avser tolk-
ningen av barns hemvist. Den tredje frågan rör under vilka förutsättningar
brådskande säkerhetsåtgärder med stöd av artikel 20.1 i Bryssel II-förordningen
kan vidtas av en domstol som inte har behörighet, samt förutsättningar för över-
lämnande av mål till domstol i den behöriga medlemsstaten. Slutligen önskas
besked om hur domstolen i en medlemsstat ska agera om den helt saknar behö-
righet att vidta åtgärder till skydd för ett barn. 

Den notoriskt svåra frågan om hur barns hemvist ska fastställas besvaras av
EG-domstolen med hänvisning till de faktiska förhållandena i det enskilda fal-
let. 

Begreppet hemvist, i den mening som avses i artikel 8.1 i förordningen, ska tolkas
så, att det motsvarar den plats som avspeglar det förhållande att barnet i viss
utsträckning är integrerat i socialt hänseende och i familjehänseende. Härvid ska
hänsyn tas till hur varaktig och regelbunden vistelsen i en medlemsstat är, förhållan-
dena för vistelsen, skälen till vistelsen, förhållandena och skälen till att familjen flyt-
tat till den andra medlemsstaten, barnets nationalitet, platsen och förutsättningarna
för skolgången, barnets språkkunskaper samt deras familjeförhållanden och sociala
band i denna medlemsstat. Det ankommer på den nationella domstolen att fastställa
barnets hemvist mot bakgrund av samtliga faktiska omständigheter i det enskilda
fallet (# 44).

EG-domstolen betonar med andra ord de faktiska aspekterna av ett barns hem-
vist. De legala aspekterna av hemvist, t.ex. om ett barn kan etablera en ny hem-
vist mot en vårdnadshavares vilja belyses inte.12 Inte heller ger EG-domstolen
någon riktlinje för hur barnets vistelsetid i en stat påverkar konstruktionen av
hemvist.

Den tredje frågan som finsk domstol önskar klargjord är under vilka förut-
sättningar s.k. säkerhetsåtgärder enligt artikel 20 Bryssel II-förordningen kan
vidtas, huruvida dessa åtgärder kan vidtas enligt nationell rätt, och huruvida

12 Jfr dock artiklarna 9–11 Bryssel II-förordningen. Se även Schiratzki J., Friends at odds – Con-
struing Habitual Residence for Children in Sweden and the United States”, International
Journal of Law, Policy and the Family 15 (2001), s. 297–326. 
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bestämmelser i nationell rätt avseende sådana åtgärder är tvingande samt om
domstol efter det att säkerhetsåtgärder har vidtagits är skyldiga att överlämna
målet till behörig domstol i en annan av EU:s medlemsstater. Enligt artikel 20
om interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder föreskrivs att:

1. Bestämmelserna i denna förordning skall inte hindra att domstolarna i en med-
lemsstat i brådskande fall vidtar interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåt-
gärder, avseende personer eller tillgångar i den staten i enlighet med medlemssta-
tens lagstiftning, även om en domstol i en annan stat är behörig att pröva målet
i sak enligt denna förordning.

2. De åtgärder som vidtas enligt punkt 1 skall upphöra att gälla när den domstol i
medlemsstaten som enligt denna förordning är behörig att pröva målet i sak har
vidtagit de åtgärder den anser lämpliga.

EG-domstolens svar innebär att nationell domstol med stöd av artikel 20 får
besluta om en säkerhetsåtgärd, såsom omedelbara omhändertagande av barn
under förutsättning att åtgärden 1) är brådskande, 2) vidtas mot personer i den
berörda medlemsstaten och 3) är interimistisk (# 65). Efter det att en interimis-
tisk åtgärd, t.ex. ett omedelbart omhändertagande vidtagits, föreligger enligt
EG-domstolen inte en skyldighet för domstol att överlämna målet till en behö-
rig domstol. Däremot är en domstol som vidtagit en säkerhetsåtgärd rörande ett
barn utan hemvist i domstolslandet skyldig att, som EG-domstolen uttrycker
det, ”i den mån det krävs för att tillvarata barnets bästa” underrätta behörig
domstol (# 66). Motsvarande skyldighet att underrätta behörig domstol förelig-
ger också när en medlemsstat helt saknar behörighet (# 72).

Hänvisningen till barnets bästa i samband med underrättelse är enligt min
mening olycklig. Härigenom öppnar EG-domstolen upp för skönsmässiga, till
äventyrs nationellt färgade, bedömningar av när en informationsskyldighet före-
ligger. 

5. SVENSK RÄTT

Mot bakgrund av den tidigare svenska uppfattningen att Sveriges åtaganden
enligt Bryssel II-förordningen inte skulle omfatta LVU saknas, ännu, riktlinjer
för hur LVU ska tillämpas i förhållande till Bryssel II-förordningen.13 Inte hel-
ler diskuteras vilka åldersgränser som gäller, betydelsen av barnets vilja, under
vilka omständigheter en domstol kan överlåta kompetens i enlighet med artikel
15 Bryssel II-förordningen samt vad som gäller för att en dom eller beslut om

13 Prop. 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen s. 31.
Notera dock SFS 2008:448 samt SOSFS 2008:9 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande
av allmänna råd om samarbete om barn och ungdom Sverige - Finland.
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LVU ska erkännas och verkställas. I det följande diskuteras gränsöverskridande
barnskydd med fokus på dessa frågor.

5.1 LVU i EU-perspektiv

Det följer av fast rättspraxis att nationella domstolar som inom ramen för sin
behörighet ska tillämpa gemenskapsrättsliga bestämmelser är skyldiga att säker-
ställa att dessa regler ges full verkan genom att med stöd av sin egen behörighet,
om det behövs, underlåta att tillämpa varje motstridande bestämmelse i den
nationella lagstiftningen (# 57).14 Med andra ord har Bryssel II-förordningen
företräde framför nationella regelverk och harmoniserade regler för vilka med-
lemsstaterna inte uttryckligen reserverat sig. Vad gäller omhändertagande av
barn som befinner sig i en medlemsstat, t.ex. Sverige, men har hemvist i en
annan EU-stat följer av artiklarna 8 och 20 Bryssel II-förordningen att domstol
i en medlemsstat där barnen inte har hemvist endast kan fatta beslut rörande
interimistiska åtgärder, däribland s.k. säkerhetsåtgärder.

Beslut om vård enligt 2 eller 3 §§ LVU är inte interimistiska och omfattas
därmed inte av artikel 20 Bryssel II-förordningen som den tolkats av EG-dom-
stolen i mål C-523/07 A (# 65). Annorlunda förhåller det sig alltså med ome-
delbara omhändertaganden enligt 6 § LVU. Socialnämnd får besluta om ett
omedelbart omhändertagande av den som är under 20 år om det är sannolikt
att den unge behöver beredas vård enligt LVU och rättens beslut inte kan avvak-
tas. Bryssel II-förordningen innehåller ingen definition av barn. Sannolikt avses
därmed den som inte fyllt 18 år. Det skulle betyda att unga mellan 18–21 år
som vårdas med stöd av LVU inte omfattas av Bryssel II-förordningen men väl
av de nordiska reglerna.15

Ett omedelbart omhändertagande måste underställas länsrätt inom en vecka
efter socialnämnds beslut (7 § LVU). Länsrätten ska, om det inte finns synner-
liga hinder, inom en vecka pröva om det omedelbara omhändertagandet ska
bestå. Tiden mellan det initiala beslutet och rättens fastställande härav är där-
med två veckor. Ansökan om vård enligt 2 eller 3 §§ LVU ska som huvudregel
göras inom fyra veckor från den dagen det omedelbara omhändertagandet verk-
ställdes, om inte domstol medgett förlängning (8–9 §§ LVU). 

14 C-453/06 C # 57 med hänvisning till dom av den 9 mars 1978 i mål 106/77, Simmenthal,
REG, 1978, s. 629 # 21–24, svensk specialutgåva, volym 4, s. 75 av den 19 juni 1990 i mål
C-213/89, Factorame m.fl., REG 1990, s. I-2433, # 19–21, svensk specialutgåva, volym 10,
s. 435, och av den 18 juli 2007 i mål C-119/05, Lucchini, # 61.

15 Jfr även Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, erkän-
nande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn
artikel 2. Andra åldersgränser torde dock i praktiken bli gällande avseende vissa moment
såsom överflyttning enligt Haagkonventionen som endast är tillämplig på barn under 16 år.
Jfr artikel 11 Bryssel II-förordningen, 1980 års Haagkonventionen artikel 4. 
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Beslut om förlängning av ansökningstiden är rimligen det sista beslut svensk
domstol inom ramen av artikel 20 Bryssel II-förordningen har behörighet att
meddela när fråga är om vård av barn med hemvist i en annan medlemsstat.
Beslutet om eventuell tvångsvård (motsvarande 2–3 §§ LVU) måste sedan fat-
tas av domstol som är behörig enligt artikel 8 Bryssel II-förordningen. De
svenska förvaltningsdomstolarna ska i enlighet med artikel 17 Bryssel II-förord-
ningen självmant förklara sig obehöriga att vidta fortsatta åtgärder. Som fram-
kommit är domstolarna därefter skyldiga att, om det krävs för att tillvarata bar-
nets bästa, underrätta behörig domstol.16

I undantagsfall är dock artikel 15 Bryssel II-förordningen rörande överföring
till en domstol som är bättre lämpad att pröva målet tillämplig. Så kan vara fal-
let om barn, såsom de i C-523/07 A, vistats en viss tid i en medlemsstat utan
att den vistelsen medfört att de formellt fått hemvist där innan talan väcks men
domstolen i vistelsestaten vidtagit säkerhetsåtgärder som lett till att barnen eta-
blerats i ett familjehem. Den behöriga domstolen skulle då kunna utnyttja
undantagsbestämmelsen i artikel 15.1 som ger domstolar i en medlemsstat som
är behöriga att pröva målet i sak rätt att överföra behörighet till en domstol i en
annan medlemsstat som barnet har särskild anknytning till om de anser att den
domstolen är bättre lämpad att pröva målet eller en del av målet. Särskild
anknytning definieras i artikel 15.3 bl.a. som att: a) barnet, efter det att talan
väckts vid den domstol som avses i punkt 1, har fått hemvist i den medlemssta-
ten, eller b) barnet har haft hemvist i den medlemsstaten, eller, c) barnet är
medborgare i den medlemsstaten, eller d) någon av personerna17 med föräldra-
ansvar har hemvist i den medlemsstaten. Överföring av behörighet kan ske ex
officio, på begäran av part, eller domstol i den andra medlemsstaten. En förut-
sättning för överföring är att den godtas av någon av parterna (som i mål enligt
LVU är nämnd, vårdnadshavare eller barn). 

Av artikel 15.6. framkommer att domstolarna ska samarbeta i frågor om
överföring av behörighet antingen direkt eller via de centralmyndigheter som
har utsetts i enlighet med artikel 53.18 För det fallet den behöriga domstolen
överlåter kompetens enligt artikel 15.4 ska domstolen i en medlemsstat som är
behörig att pröva målet i sak föreskriva en tid inom vilken talan måste väckas
vid domstol i den andra medlemsstaten. Dessa domstolar har sex veckor på sig
för att förklara sig behöriga. I annat fall skall den domstol där talan först har
väckts fortsätta att utöva sin behörighet i enlighet med artiklarna 8–14.

16 C-523/07 A # 66. Se ovan 3.
17 I den engelska texten används uttrycket ”holder of parental responsibility”.
18 Svensk centralmyndighet är enligt såväl Bryssel II-förordningen som Haagkonventionen Ut-

rikesdepartementet. Jfr förordningen (1989:177) om erkännande och verkställighet av ut-
ländska vårdnadsavgöranden m.m. och överflyttning av barn.
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5.2 Konsekvenser för tvångsvård av barn i Norden

Endast två av de fem nordiska staterna, Sverige och Finland, är bundna av Brys-
sel II-förordningen. Norge och Island står, ännu, utanför EU. Danmark deltar
inte i det gemenskapsrättsliga samarbetet på privaträttens område, därför är
Bryssel II-förordningen, inte bindande för eller tillämplig i Danmark.19

I avgörandet C-435/96 C konstaterade EG-domstolen att harmoniserade
nationella bestämmelser om erkännande och verkställighet av förvaltningsbe-
slut om omhändertagande och placering av personer, vilka antagits inom ramen
för samarbetet mellan de nordiska staterna, inte är tillämpliga på ett sådant
beslut om omhändertagande av ett barn som omfattas av tillämpningsområdet
för förordningen, när detta inte föreskrivs i förordningen. Enligt EG-domstolen
förutsätter tillämpningen av harmoniserade bestämmelser att det explicit kom-
mer till uttryck i gemenskaphetsakten. Så är fallet vad gäller konventionen av
den 6 februari 1931 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
rörande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption
och förmynderskap, men inte vad gäller de harmoniserade nordiska reglerna om
frihetsberövande åtgärder inom förvaltningsrätten.20 Innehållet i de harmonise-
rade förvaltningsrättsliga bestämmelserna innebär enligt lag (1970:375) om
utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut
om vård eller behandling att den som enligt beslut av myndighet i annat nord-
iskt land ska vara omhändertagen för vård eller behandling får utlämnas (1 §).21

Utlämning får beviljas endast under villkor att fråga är om beslut enligt veder-
börande stats lagstiftning om ”nykterhetsvård, eller vård av narkotikamissbru-
kare, barna- och ungdomsvård, vård av psykiskt sjuka, omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda eller åtgärder mot försumliga försörjare eller samhällsfarligt
asociala” (2 §). Utlämning förutsätter att beslutet är verkställbart i den stat där
det meddelats. En medborgare får utlämnas endast om han eller hon har hem-
vist i den stat där beslutet meddelats och det är mest ändamålsenligt att vården
ges i den staten (3 §). Det förtjänar att understrykas att det nordiska samarbetet
primärt avsåg hemsändning av personer som tillfälligt avvikit från ett annat
nordiskt land – inte personer som bytt hemvist.22 

Något undantag i enlighet med artikel 59.2 Bryssel II-förordningen har inte
gjorts vad gäller det nordiska samarbetet rörande erkännande och verkställighet
av förvaltningsbeslut.23 Dessa bestämmelser gäller därför inte framför bestäm-

19 Artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning som är fogat till Fördraget om Euro-
peiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

20 Bryssel II-förordningen, bilaga IV.
21 Jfr SFS 2008:448.
22 Prop. 1970:30 s. 1.
23 Se ovan vid not 6. 
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melserna i Bryssel II-förordningen i den mån de reglerar samma frågor.
”Samma frågor” är beslut om vård av barn och unga under 18 år. 

5.3 Möjlighet till fortsatt samarbete

Att de harmoniserade nordiska reglerna inte är tillämpliga mellan Finland och
Sverige hindrar inte ett rättsligt samarbete runt tvångsvård av barn, inklusive
återförande av barn. Tvärtom syftar Bryssel II-förordningen till samverkan mel-
lan medlemsstaterna. Samarbetet kan avse överlåtande av domsrätt i mål om
omhändertagande av barn som föreskrivs enligt artikel 15. Samarbetet kan även
avse Bryssel II-förordningens mål att främja fri rörlighet av avgöranden om för-
äldraansvar såsom beslut om vård enligt LVU och SoL, andra sätt att återföra
ett barn till ursprungsjurisdiktionen samt placeringsbeslut. 

Enligt Bryssel II-förordningen kan två skilda rättsliga tillvägagångssätt väljas
för att återföra ett barn till hemvistmedlemsstaten. 

Det första sättet, som är tillämpligt också om dom eller beslut saknas, regle-
ras enligt artikel 11 Bryssel II-förordningen om återlämnande av olovligen bort-
förda barn. Av artikel 11 följer att en ”person, en institution eller ett organ” som
har vårdnad kan ansöka om återlämnande av barn enligt den i Haag den 25
oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internatio-
nella bortföranden av barn.24 I Sverige prövas mål om överflyttning enligt Haag-
konventionen av allmän domstol, inte av förvaltningsdomstol som normalt
handhar mål om tvångsvård av barn.25 Av artikel 11 Bryssel II-förordningen
följer att utrymmet för en medlemsstat att inte återlämna ett barn är begränsat
när Haagkonventionen tillämpas med stöd av Bryssel II-förordningen. Det för-
klaras av att tilliten mellan EU:s medlemsstater vad gäller en enskild stats för-
måga att skydda barn förväntas vara (än) större än den mellan Haagkonventio-
nens medlemsstater. Således kan en domstol inte vägra att återlämna ett barn
på grundval av artikel 13 b i Haagkonventionen rörande risker för barnets hälsa
och utveckling om hemvistsstatens myndigheter styrker att lämpliga åtgärder
för att skydda barnet vidtagits (artikel 11.4 Bryssel II-förordningen). Om dom-
stol i en stat dit barnet förts, trots detta, finner att ett barn inte ska återlämnas
är denna domstol skyldig att kommunicera domstol i hemvistlandet varefter
parterna har möjlighet att väcka talan om vårdnad i den medlemsstat där barnet
hade hemvist före bortförandet. För det fallet talan då väcks och resulterar i en
dom som innebär att barnet ska återlämnas är denna dom verkställbar utan

24 Se ovan not 8.
25 Av 13 § SFS 1989:14 följer att Stockholms tingsrätt har exklusiv nationell behörighet i mål

om överflyttning enligt Haagkonventionen.
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verkställbarhetsförklaring men under förutsättning att den försetts med ett
intyg om verkställighet (artikel 11.6–8 Bryssel II-förordningen). 

Ett andra sätt för att återföra barn till hemvisstaten, som dock förutsätter att
dom meddelats, är att begära att verkställighet av denna dom. En formell förut-
sättning för verkställighet av en utländsk dom är att den erkänns i staten där
verkställighet begärs. Frågan om erkännande regleras i artikel 21 Bryssel II-för-
ordningen som föreskriver att en dom om föräldraansvar, inklusive tvångsvård,
ska erkännas i de andra medlemsstaterna utan att något särskilt förfarande ska
behöva anlitas. I undantagsfall kan dock hända att en dom inte ska erkännas,
och att den därmed inte kan verkställas. Skäl för att vägra erkännande av domar
om föräldraansvar, inklusive domar och beslut om samhällsvård av barn, anges
i artikel 23. 

En dom om föräldraansvar ska inte erkännas

a) om ett erkännande uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i
den medlemsstat där domen görs gällande (ordre public), med hänsyn tagen till
barnets bästa,

b) om domen i strid med grundläggande rättegångsregler i den medlemsstat där den
görs gällande har meddelats utan att barnet har fått möjlighet att komma till tals,
såvida det inte är fråga om ett brådskande fall,

c) om domen har meddelats i någons utevaro och den uteblivne inte har delgivits
stämningsansökan eller motsvarande handling i tillräckligt god tid och på ett
sådant sätt att han kunnat förbereda sitt svaromål, såvida det inte kan fastställas
att den uteblivne otvetydigt har godtagit domen,

d) om en person begär det och hävdar att domen hindrar honom eller henne att
utöva sitt föräldraansvar, om domen har meddelats utan att personen i fråga har
fått möjlighet att yttra sig,

e) om domen är oförenlig med en senare dom om föräldraansvar som har meddelats
i den medlemsstat där domen görs gällande,

f) om domen är oförenlig med en senare dom om föräldraansvar som har meddelats
i en annan medlemsstat eller i den icke-medlemsstat där barnet har hemvist,
såvida den sist meddelade domen uppfyller de nödvändiga villkoren för erkän-
nande i den medlemsstat där domen görs gällande, eller

g) om förfarandet enligt artikel 56 inte har följts

En dom om föräldraansvar ska alltså inte erkännas om förfarandet enligt artikel
56 inte har följts. Artikel 56 Bryssel II-förordningen tar uttryckligen sikte på
omhändertaganden av barn för samhällsvård och placering av barn på en insti-
tution eller i ett familjehem i en annan medlemsstat än domsrättsstaten (t.ex.
en släktingplacering i familjens ursprungsstat). Artikel 56 innebär att en med-
lemsstat inte kan åläggas att erkänna en annan medlemsstats beslut om vård
som innebär en placering inom dess territorium såvida inte den medlemsstaten
där erkännande begärs varit delaktig i beslutsprocessen. Är en sådan situation
inte aktuell, kan erkännande endast vägras om en ny dom meddelats eller doms-
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rättslandet meddelat dom i strid med grundläggande rättegångsregler om barns
rätt att komma till tals, delgivning och svaromål alternativt ordre public.

För att en dom om föräldraansvar inte enbart ska erkännas utan även kunna
verkställas i en annan stat än ursprungsmedlemsstaten krävs som huvudregel en
verkställbarhetsförklaring enligt artikel 28.1 Bryssel II-förordningen.26 Begäran
om verkställbarhetsförklaring görs enligt artikel 29 av part vid lokal domstol
(och kan sägas motsvara begäran om överlämnande enligt de harmoniserade
nordiska bestämmelserna som dock görs hos polismyndighet). Den lokala be-
hörigheten bestäms i föräldraansvarsfrågor med utgångspunkt i hemvistet för
den person mot vilken verkställighet begärs, efter hemvistet för det barn som
ansökan avser, eller om inget av dessa hemvist finns i den verkställande med-
lemsstaten efter den plats där verkställighet ska ske (artikel 29.2). Undantag
från kravet på verkställbarhetsförklaring görs som framkommit om artikel 11.8
är aktuell, dvs. om barnet egenmäktigt bortförts eller kvarhållits i en annan
medlemsstat och denna stat kommit fram till att barnet inte ska återlämnas men
domsrättslandet därefter enligt sådan prövning som föreskrivs i artikel 11.8
Bryssel II-förordningen funnit att så ska ske. Den senare domen måste då vara
försedd med intyg om återlämnande (artikel 42.2). Verkställighetsförfarandet
regleras i enligt lagen i den verkställande medlemsstaten, i Sverige är det främst
21 kapitlet föräldrabalken. Det hindrar inte att EG-domstolen begränsat ut-
rymmet för att vägra verkställighet enligt nationell rätt om intyg enligt artikel
42 finns.27 

I ett mål motsvarande C-435/06 hade rätt gång enligt Bryssel II-förord-
ningen varit att antingen ansöka om återförande av barnen enligt artikel 11 eller
om en verkställbarhetsförklaring av den svenska länsrättsdomen enligt artikel
28. Sådan ansökan görs av part. Med andra ord har nämnd som fullgör uppgif-
ter inom socialtjänsten och som ansökt om vård enligt LVU möjlighet att
begära en verkställbarhetsförklaring. I Sverige har Svea hovrätt exklusiv behö-
righet för att meddela sådana verkställbarhetsförklaringar (artikel 29 jämte arti-
kel 68). I stater som Sverige och Finland där ansvaret för barnrätten (till skillnad
från t.ex. Danmark, Norge och Island) fördelas mellan allmän och förvaltnings-
domstol kan det innebära att ansökningar om verkställbarhetsförklaring av
tvångsvård handläggs av en domstol som inte hanterar motsvarande mål enligt
nationell rätt. 

26 Artikel 28.2 reglerar verkställighet i Förenade kungariket.
27 Det gjordes i C-195/08 PPU Rinau. EG-domstolen slog här fast att om ett formellt korrekt

intyg om återlämnande meddelats så har den ”domstol där avgörandet görs gällande (…) bara
att konstatera att det avgörande som försetts med intyg är verkställbart och att bifalla ansökan
om att barnet omedelbart ska återlämnas. EG-domstolens rigiditet i denna fråga kan kontras-
teras mot den flexibilitet och hänsyn till barnets bästa som föreskrivs i C-523/0 (# 66) vid till-
lämpning av artikel 20 om säkerhetsåtgärder. Se ovan 3. Se även Jänterä-Jareborg (kritiskt)
a.a. s. 43.
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Det finns inget absolut svar på frågan vilket alternativ – ansökan om åter-
lämnande eller verkställbarhetsförklaring – som är bäst om en person eller insti-
tution önskar återlämnande av ett barn. Finns en verkställbar dom om t.ex.
tvångsvård talar dock mycket för att det är mest effektivt att ansöka om en verk-
ställbarhetsförklaring. En sådan ska avges snarast och utan att barnet eller den
mot vilken verkställighetsåtgärder riktas ges tillfälle att yttra sig. Däremot har
parterna rätt att inom en månad från delgivning överklaga verkställbarhetsför-
klaringen. Om den mot vilken verkställighet begärs har hemvist i en annan
medlemsstat får fristen förlängas till två månader. Noteras kan dock att frågan
om verkställighet verkligen ska medges prövas enligt nationell rätt med beak-
tande av de möjligheter att vägra verkställighet som då föreskrivs. Enligt exem-
pelvis svensk rätt kan barnets bästa och barnets vilja motivera att verkställighet
inte medges (21 kap. 5–6 §§ föräldrabalken).28 

6. SLUTPUNKTER

Det görs ibland gällande att EU i sin ambition att tillse att gemenskapsrätten
ges största möjliga effekt präglas av en viss klåfingrighet och bristande respekt
för nationella och regionala lösningar.29 I delar är denna kritik befogad. Proble-
matiskt är också att den barnrättsliga utvecklingen inom EU bidrar till den flora
av regelverk som styr barnskydd i internationella förhållanden och att kraven på
de professionella aktörernas detaljkunnande därmed ökar. Det hindrar inte att
det i många frågor är lätt att sympatisera med EG-domstolens ställningstagande
vad gäller såväl möjligheten att skydda enskilda barn i gränsöverskridande situa-
tioner som systematiska hänsyner. 

En sådan fråga är kvalificeringen av tvångsvård av barn enligt t.ex. LVU som
en civilrättslig fråga. Det primära syftet med tvångsvård enligt LVU är att
skydda barns hälsa och utveckling mot påtagliga risker pga. förhållanden i hem-
met, eget missbruk, brottsligt beteende eller annat socialt nedbrytande bete-
ende. För att skydda barnet förs ansvaret för barnet från vårdnadshavare till
socialnämnd. Att detta ansvar, eventuellt mot vårdnadshavarens vilja, åläggs ett
offentligt organ innebär inte att ansvaret för barnets person som sådant ändrar
karaktär. Den tidigare svenska inställningen – att endast frivillig samhällsvård
skulle omfattas av samarbetet inom ramen av Bryssel II-förordningen kan med
fog kritiseras för att ge barn som var föremål för frivillig vård enligt SoL ett kraf-

28 Rimligen är de undantag vad gäller tillämpningen av nationella verkställighetsvägransgrunder
som EG-domstolen föreskriver i C-195/08 PPU Rinau endast aktuella när begäran om åter-
förande initierats enligt artikel 11.8 Bryssel II-förordningen och medfört att domstol i
ursprungsjurisdiktionen meddelat en dom om återlämnande försedd om intyg härom.

29 Se Jänterä-Jareborg M., En harmoniserad familjerätt för Europa?, Tidsskrift for Rettsviten-
skap 3/2009, s. 323–353. 
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tigare skydd i gränsöverskridande fall än barn som vårdas med stöd av LVU
(och därmed typiskt sett i större behov av sådant skydd).

Genom EG-domstolens ställningstagande i C-435/06 C och C-523/07 A
tydliggörs ytterligare en svårighet i svensk barnrätt, nämligen splittringen av
barnrättsfrågor mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol. Denna splitt-
ring ökar genom det vidgade tillämpningsområdet för Bryssel II-förordningen.
Till följd av EG-domstolens ställningstagande kommer allmän domstol i allt
större utsträckning involveras i frågor rörande gränsöverskridande tvångsvård
medan förvaltningsdomstol fortsätter att handlägga de interna LVU-målen och
polismyndighet verkställighet av barntvång i förhållande till Danmark, Island
och Norge samt Finland vad gäller omhändertagande enligt LVU av unga som
18 år. Det är svårt att se att uppsplittringen bidrar till ett funktionellt barn-
skydd. Däremot är den ytterligare ett argument för svenska barndomstolar med
kompetens att höra såväl civil- som straff- och förvaltningsrättsliga barnmål,
nationella liksom gränsöverskridande.
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