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INSTRUKTION

Sammanfattning
Barn är självständiga rättighetsbärare. Detta lyfter Migrationsöverdomstolen
fram i ett avgörande från den 22 december 2020 i MIG 2020:24 (UM 2944-20).
Avgörandet är ett s.k. metodavgörande och har därför betydelse för
handläggningen av samtliga ärenden som rör barn där utrymme finns i
tillämpliga bestämmelser att väga in barnets bästa.
Domstolen gör i det aktuella ärendet bedömningen att det finns förutsättningar
att bevilja ett uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen och 11 §
tillfälliga lagen för ett barn fött i Sverige och som vistats i landet i 14 år. Vid en
sammantagen bedömning av de exceptionella omständigheterna i barnets fall och
den mycket starka anknytningen hit anser domstolen att en utvisning i ärendet inte
är proportionerlig.
Det är det första avgörandet från Migrationsöverdomstolen där det görs en
prövning av barnets bästa i den här utsträckningen sedan barnkonventionen blev
svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa har
däremot sedan länge funnits införlivad i svensk rätt genom portalparagrafen 1
kap. 10 § utlänningslagen.
I bedömningen gör domstolen en utförlig och grundlig prövning av barnets bästa.
Domstolen poängterar samtidigt att barnets bästa inte kan grunda rätt till uppehållstillstånd, utan det är utlänningslagen och tillfälliga lagen som reglerar den rätten.
Domstolen gör slutligen bedömningen att en utvisning i det aktuella ärendet skulle
bryta mot svenskt konventionsåtagande enligt barnkonventionen, vilket är något
som inte förekommer i tidigare praxis.

1. Syfte och bakgrund
Denna rättsliga kommentar ger vägledning i tolkningen av
Migrationsöverdomstolens avgörande från den 22 december 2020
i mål UM 2944-20 (MIG 2020:24).
Syftet med kommentaren är att belysa det aktuella avgörandets betydelse för
prövningen av barns ärenden. Kommentaren fokuserar på tillvägagångssättet i
bedömningen som kan utläsas av domen, i synnerhet prövningen av barnets bästa
vid tillämpningen av 5 kap. 6 § utlänningslagen.
Denna rättsliga kommentar är en specifik rättslig vägledning i fråga om tolkning
av MIG 2020:24. Kommentaren har inte i syfte att ersätta annan rättslig styrning.
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Rättsavdelningen ger i ett rättsligt ställningstagande vägledning i frågan om
prövningen av barns bästa (RS/009/2020).

2. Gällande rätt
2.1 Nationell rätt
2.1.1 Utlänningslagen
Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en
utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana
synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige.
Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och
situation i hemlandet särskilt beaktas. För barn får uppehållstillstånd beviljas
om omständigheterna är särskilt ömmande (5 kap. 6 § första och andra stycket
utlänningslagen).
2.1.2 Tillfälliga lagen
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen får endast beviljas om
det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa
utlänningen (11 § tillfälliga lagen).
2.1.3 Principen om barnets bästa
Barnkonventionen gäller sedan den 1 januari 2020 som svensk lag (1 § lag
[2018:1197] om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter).
Principen om barnets bästa stadgas i barnkonventionens artikel 3 och har
införlivats i 1 kap. 10 § utlänningslagen. Av bestämmelsen framgår att i fall
som rör ett barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling
samt barnets bästa i övrigt kräver.
I förarbetena till bestämmelsen i 1 kap. 10 § utlänningslagen framhölls bl.a.
följande (prop. 1996/97:25 s. 227 och s. 244–250.). Genom att principen om
barnets bästa ska appliceras på alla områden blir den samtidigt endast ett av flera
relevanta och nödvändiga intressen att ta hänsyn till. Hänsyn till andra viktiga
intressen kan alltså i lagstiftningen eller i dess tillämpning leda till att åtgärder som
i och för sig inte är förenliga med barnets bästa ändå vidtas. Det är därvid fråga om
grader av nytta och skada för barnet respektive andra intressen samt de olika
intressenas relativa tyngd. (…) Utländska barn och familjer som vill invandra hit
kan inte fritt få göra detta men humanitetens krav måste uppfyllas. På så vis är
utlänningslagen en lagstiftning där barnets intresse måste vägas mot andra
samhällsintressen. Prövningen av barnets bästa kan dock inte i förhållande till
utlänningslagstiftningen ges så långtgående innebörd att det nästan blir till ett
eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn. (…)
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Vad som i den konkreta situationen är det bästa för ett barn är ofta inte något
entydigt. Många gånger måste en avvägning göras mellan alternativ som har
såväl goda som dåliga konsekvenser för barnet. (…) En lång vistelse i Sverige
kan emellertid leda till en förankring här som för barnet ökar fördelarna med
att stanna kvar jämfört med att återvända till hemlandet.
Barnrättskommittén har lyft fram ett antal faktorer att ta hänsyn till vid
bedömningen av barnets bästa. Dessa faktorer är barnets åsikter, barnets
identitet, bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av relationer,
omsorg om barnet och barnets skydd och säkerhet, utsatta situationer, barnets
rätt till hälsa samt barnets rätt till utbildning. Barnets ålder och mognad bör
vara vägledande för hur olika hänsyn vägs mot varandra. Hänsyn ska även tas
till att barnets förmågor kommer att utvecklas, varför hänsyn ska tas till både
kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för barnet. Att barnets bästa i första
hand ska beaktas betyder att barnets intressen har hög prioritet och inte bara är
ett bland flera överväganden. Större vikt måste fästas vid vad som bäst gagnar
barnet. (Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 14 [2013], p. 39,
p. 52–79 och p. 83–84.)

2.2 Praxis från Migrationsöverdomstolen
Migrationsöverdomstolen har i flera avgöranden prövat frågan om det finns skäl
för att bevilja uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen på grund av lång
vistelse i Sverige och anpassning till landet.
I MIG 2012:13 konstaterade Migrationsöverdomstolen att även rätten till privatliv
enligt artikel 8 i EKMR måste beaktas vid prövningen av om det föreligger sådana
synnerligen ömmande omständigheter att en utlänning bör få stanna i Sverige på
grund av sin anpassning till landet. En lång vistelsetid kan innebära att personen
hunnit skaffa sig starka band till landet. Det saknar då i och för sig betydelse om
vistelsetiden är laglig eller inte eller infaller under tid före den aktuella ansökan om
uppehållstillstånd. Sådana aspekter får dock vägas in vid den proportionalitetsbedömning som alltid måste ske enligt artikel 8 i EKMR av om en avvisning eller utvisning är proportionerlig.
MIG 2015:4 rörde tillämpningen av bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter (5 kap. 6 § andra stycket utlänningslagen). Målet gällde ett barn som vid
tillfället var 12 år och hade vistats i Sverige i sex år. I stort sett hela vistelsen hade
dock varit illegal eftersom familjens uppehållsrätt hade baserats på oriktiga uppgifter i form av falska ID-handlingar. Även om barnet hade fått viss anpassning till
Sverige ansågs inte det som kommit fram i utredningen sammantaget vara av sådan
styrka att det fanns några särskilt ömmande omständigheter.

I MIG 2018:20 ansåg Migrationsöverdomstolen i ett mål som rörde
familjeåterförening att det skulle strida mot såväl EKMR som Barnkonventionen
att neka föräldrar och syskon till en 8-årig pojke uppehållstillstånd.
Migrationsöverdomstolen fäste särskild vikt vid att principen om barnets bästa
ska ges företräde vid prövningen av om en inskränkning av rätten till familjeliv
enligt artikel 8 i EKMR är proportionerlig.
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3. Migrationsöverdomstolens dom
I MIG 2020:24 gör Migrationsöverdomstolen bedömningen att det finns
förutsättningar att bevilja ett uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 §
utlänningslagen och 11 § tillfälliga lagen för ett barn fött i Sverige och som
vistats i landet i 14 år. Vid en sammantagen bedömning av de exceptionella
omständigheterna i barnets fall och den mycket starka anknytningen hit kan
en utvisning inte anses vara proportionerlig.
Barnet har aldrig besökt föräldrarnas hemland och har ett begränsat nätverk
där, talar flytande svenska, har ett etablerat socialt nätverk i Sverige och går i
svensk skola. Dessa omständigheter utgör enligt domstolen vid en samlad
bedömning sådana särskilt ömmande omständigheter som avses i 5 kap. 6 §
andra stycket utlänningslagen och en utvisning av barnet skulle strida mot
barnkonventionen.
Migrationsöverdomstolen understryker i målet att barnkonventionen i sig inte kan
grunda rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Det är bestämmelserna i utlänningslagen som reglerar rätten till uppehållstillstånd, med de begränsningar som för
närvarande gäller enligt tillfälliga lagen. Domstolen konstaterar vidare att en
utgångspunkt för bedömningen är att utlänningslagen och barnkonventionen
får anses vara förenliga.
Domstolen framhåller att barn är självständiga rättighetsbärare enligt
barnkonventionen och förarbeten till utlänningslagens bestämmelse om särskilt
ömmande omständigheter. Barn kan ha egna skäl för uppehållstillstånd och barnet
ska inte endast prövas som en del i en familjekonstellation utan även som en
enskild individ. Tillvägagångssättet vid bedömningen av barnets bästa i beslutsprocessen får i avgörandet en central roll. Barnets bästa måste kopplas till det
individuella barnet och barnets situation. Detta gör domstolen bl.a. genom att
beakta barnets egna uppgifter om att hon önskar leva i Sverige, att hon upplever
en utvisning till föräldrarnas hemland som negativ och genom att ta hänsyn till den
bild av hemlandet som barnet kan ha fått mot bakgrund av att föräldrarna ansåg sig
riskera förföljelse där.
I det aktuella fallet har domstolen även beaktat det faktum att den långa vistelsetiden i Sverige till stor del varit illegal till följd av föräldrarnas beslut att
undanhålla sig från verkställighet av tidigare utvisningsbeslut. Domstolen gör
bedömningen att föräldrarnas beslut inte bör belasta barnet då ett barn inte har
samma möjlighet som en vuxen att påverka föräldrarnas val att inte följa de
avlägsnandebeslut som fattats. Barnet har dessutom under de senaste drygt fyra
åren haft rätt att vistas i Sverige eftersom familjens asylansökningar varit föremål
för prövning. Även detta är en avsevärd tid med hänsyn till barnets ålder.
Vad gäller faktorer som bygger anknytning till Sverige konstaterar domstolen att
det har betydelse bl.a. vilken ålder barnet har, om barnet går i skola, barnets sociala
relationer utanför familjen och barnets kunskap i svenska språket.
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Vägledning finns även i Europadomstolens praxis bl.a. Europadomstolens dom1
den 14 juni 2011 i målet Osman mot Danmark. I målet som gällde artikel 8 i
EKMR lades vikt vid omständigheten att barnet tillbringat sina s.k. formativa år i
värdlandet samt att rätten till skydd för sitt privatliv även omfattar en rätt att etablera och utveckla relationer med andra människor och omvärlden.

4. Rättslig bedömning
4.1 Vad innebär domen för vår handläggning?
Den aktuella domen rör ett ärende som prövas enligt undantagsbestämmelserna
i 5 kap. 6 § utlänningslagen och 11 § tillfälliga lagen. Mot bakgrund av detta är
förutsättningarna i det aktuella ärendet att anse som ett undantagsfall.
Domen utgör en viktig vägledning i bedömningen av barnets bästa och avvägningen mot andra intressen. Migrationsöverdomstolen är däremot tydlig i
bedömningen att det är de individuella omständigheterna i det här enskilda ärendet
som gör att barnets bästa väger tyngre än andra motstående intressen och att det
finns förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd. Det är fortfarande en individuell
bedömning som ska göras i varje enskilt ärende.

4.2 Centrala slutsatser
Det centrala i avgörandet är bedömningen av barnets bästa enligt artikel 3 i
barnkonventionen och tillvägagångssättet för detta. Framförallt att prövningen
ska ske med utgångspunkt i att barnet är en självständig rättighetsbärare och att
individuella omständigheter för varje enskilt barn ska beaktas. För att kunna beakta
barnets individuella skäl på ett ändamålsenligt sätt ska barnet ges en möjlighet att
få komma till tals. Domstolen synliggör tydligt i avgörandet vilka avvägningar för
och emot barnets bästa som varit aktuella i det enskilda ärendet. Här lyfts även
fram att beslut kan fattas i strid med barnets bästa om det är slutsatsen av en
avvägning av proportionaliteten i beslutet.
Det är det första MiÖD-avgörandet där det görs en prövning av barnets bästa i
den här utsträckningen sedan barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.
Domen innehåller en grundlig utredning och motivering av barnets bästa i
jämförelse med tidigare praxis. Det faktum att barnkonventionen införlivats i
svensk lagstiftning bedöms däremot inte ha haft någon avgörande betydelse för
bedömningen i det aktuella målet. Enligt förarbeten till den tillfälliga lagen framgår
att det med svenskt konventionsåtagande endast åsyftas åtaganden i enlighet med
konventioner som införlivats i svensk rätt, däremot har barnkonventionens artikel
3 om barnets bästa sedan länge funnits införlivad i svensk rätt genom
portalparagrafen 1 kap. 10 § utlänningslagen.

1

Europadomstolens dom den 14 juni 2011 i målet Osman mot Danmark, nr 38058/09.
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Att hänsyn ska tas till barnets bästa i juridiska sammanhang där barn berörs
är dessutom en viktig svensk rättsprincip (prop. 2015/16:174 s. 52
och prop. 2018/19:128 s. 36).
Det faktum att domstolen gör bedömningen att en utvisning i det aktuella ärendet
skulle bryta mot svenskt konventionsåtagande enligt barnkonventionen är något
som inte förekommer i tidigare praxis. Förarbetsuttalanden till bestämmelsen i 11 §
tillfälliga lagen nämner svenskt åtagande enligt barnkonventionen som ett exempel
på tillämpningsområde för bestämmelsen. Det är dock fortfarande en sammantagen
bedömning som ska ske enligt bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen.
Förutsättningarna enligt 11 § tillfälliga lagen ska även vara uppfyllda för att
uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Vidare bedöms att bedömningen i ett ärende
med sådana exceptionella omständigheter hade kunnat resultera i ett beviljat
uppehållstillstånd med stöd i annat konventionsåtagande (i första hand utifrån
EKMR) om inte barnkonventionen hade tillämpats.
En viktig utgångspunkt för bedömningen som Migrationsöverdomstolen lyfter fram
är att barnkonventionen inte i sig kan grunda rätt till uppehållstillstånd och det som
uttalas i tidigare förarbetsuttalanden om prövningen av barnets bästa. I synnerhet
att prövningen av barnets bästa inte i förhållande till utlänningslagstiftningen kan
ges en så långtgående innebörd att det nästan blir till ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn (prop. 1996/97:25 s. 247). Domstolen konstaterar även
att en utgångspunkt för bedömningen i målet är att utlänningslagstiftningen och
barnkonventionen är förenliga. En vanlig misstolkning av domen skulle kunna vara
att principen om barnets bästa i sig kan grunda rätt till uppehållstillstånd och att
barnkonventionen står över utlänningslagen i denna fråga eller att domstolens
bedömning ger utrymme för en mer generös bedömning än tidigare vad gäller
särskilt ömmande omständigheter med stöd av barnkonventionen, vilket alltså inte
är fallet.
Det är utlänningslagen och tillfälliga lagen som innehåller bestämmelser om rätt
till uppehållstillstånd i Sverige. Målet aktualiserar främst bestämmelsen i 5 kap.
6 § utlänningslagen om särskilt ömmande omständigheter för barn. Det ska enligt 5
kap. 6 § utlänningslagen ske en samlad bedömning av barnets situation där hälsotillstånd, anpassning och situationen i hemlandet särskilt beaktas. För att utreda om
det finns sådana starka skäl att det föreligger särskilt ömmande omständigheter
behöver en bedömning ske av vad som är barnets bästa. Detta eftersom
bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter enligt förarbetena ska tolkas
i ljuset av principen om barnets bästa och detta tillvägagångssätt vid tillämpningen
av utlänningslagstiftningen framgår bl.a. av 1 kap. 10 § utlänningslagen. Denna
sammanvävda tolkning sker med utgångspunkt i att utlänningslagen och
barnkonventionen är förenliga och att utlänningslagen utgör grunden för rätten
till uppehållstillstånd med utrymme för hänsyn till barnkonventionens principer.
Som framgår av förarbeten (prop. 2017/18:186 s. 96) kan barnets bästa inte
preciseras i en definition, utan vad som utgör barnets bästa avgörs i varje enskilt
fall kopplat till det individuella barnet och barnets situation.
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Vad gäller bedömningen i delen som avser anpassningen till Sverige kan särskilt
nämnas att domstolen gör bedömningen att familjens, och följaktligen barnets,
långa illegala vistelse i Sverige inte kan belasta barnet i det här fallet eftersom barn
inte kan anses ha samma möjlighet som en vuxen att påverka föräldrarnas beslut
att undanhålla sig verkställighet av tidigare utvisningsbeslut. Av förarbeten till
utlänningslagen framgår att det i fråga om anknytning till följd av anpassning
främst är laglig vistelsetid som räknas, däremot kan illegal vistelse beaktas om
omständigheterna som föranlett den långa tidsutdräkten varit utom utlänningens
kontroll (prop. 2004/05:170 s. 191). Vid den avvägning som ska göras kan en
anpassning som skett under illegal vistelse inte bortses från när det gäller barn. En
anpassning som skett under legal vistelse bör dock ges en än större tyngd vid
proportionalitetsbedömningen. Domstolens bedömning i det här avseendet är ett
uttryck för ett barnrättsperspektiv vid tillämpningen av bestämmelsen om särskilt
ömmande omständigheter som får anses ha en prejudicerande verkan på
bedömningen av illegal vistelse för barn. Vistelsetiden i Sverige är dock som
nämns i domen inte en ensamt avgörande faktor i bedömningen av anpassningen
och det är främst i undantagsfall som det finns tillräckligt starka skäl under sådana
förutsättningar för att en tillståndsgrundande anknytning till Sverige kan anses ha
uppstått. Barnet har dessutom haft laglig rätt att vistas i Sverige under de senaste
drygt fyra åren eftersom familjens ansökningar varit föremål för prövning, vilket
får anses vara en avsevärd tid med hänsyn till barnets ålder.
För det fall slutsatsen av den samlade bedömningen är att det föreligger särskilt
ömmande omständigheter för barnet och det finns förutsättningar att bevilja
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen får tillstånd endast beviljas om
det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att av –eller utvisa barnet
enligt 11 § tillfälliga lagen. Även om flera konventionsåtaganden är tillämpliga är
det tillräckligt att konstatera brott mot en konvention för att uppehållstillstånd
ska kunna beviljas enligt 11 § tillfälliga lagen. Slutligen gör domstolen en
proportionalitetsbedömning av frågan om av- eller utvisning i ärendet, där barnets
intressen vägs mot motstående intressen, i det här fallet statens migrationspolitiska
intresse av att upprätthålla respekten för en reglerad invandring. Enligt förarbeten
(prop. 2017/18:186 s. 96) ska barnets bästa i denna bedömning, när olika intressen
vägs mot varandra, väga tungt men inte ensamt vara utslagsgivande. I det enskilda
fallet kan andra samhällsintressen väga tyngre såsom statens intresse av att
upprätthålla migrationspolitiken/den reglerade invandringen.

Läshänvisningar
Läs domen MIG 2020:24 i sin helhet här.
Läs mer om prövningen av barns bästa i det rättsliga ställningstagandet
(RS/009/2020), samt ställningstagandet om att höra barn (RS/010/2020).
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