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Barns processbehörighet 

 

Vi är mycket oroade över att barn som ansöker om familjeåterförening, vid svensk 

beskickning, riskerar att av formella skäl aldrig få sin ansökan prövad. Vi anser att en 

sådan ordning strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt mot artiklarna 

som stadgar att ett barns ansökan om familjeåterförening ska behandlas på ett positivt, 

humant och snabbt sätt samt att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Vi menar att det krävs en ändring av nuvarande regelverk för 

att Sverige ska kunna leva upp till barnkonventionen.  

 

Att en ändring av regelverket är nödvändig har också uppmärksammats av 

Migrationsöverdomstolen i beslutet MIG 2009:17, daterat den 14 maj 2009. Domstolen 

menar att det ”vore önskvärt att det under sådana förhållanden fanns en möjlighet att 

exempelvis genom förordnande av offentligt biträde eller god man ge barnen en behörig 

ställföreträdare som kunde anhängiggöra och föra deras talan om rätt till uppehålls-

tillstånd”. Domstolen konstaterar att det emellertid inte ankommer på domstol utan på 

lagstiftaren att närmare överväga en sådan möjlighet.  

 

Enligt rådande ordning krävs det en legal ställföreträdare för att kunna anhängiggöra 

barnets ansökan. En sådan ordning leder till att barn nekas en materiell prövning och att 

barn som faktiskt har rätt till familjeåterförening berövas denna rätt. Detta gäller särskilt 

somaliska barn, eftersom det enligt domstolen inte finns några fungerande myndigheter i 

Somalia som kan utfärda dokument som Migrationsöverdomstolen kan godkänna. 

Därmed kan ställföreträdarskap inte heller visas. Men även barn från andra länder, 

exempelvis Afghanistan och Burundi, drabbas. Att få en ansökan prövad är inte endast 



viktigt för de barn som beviljas uppehållstillstånd, utan självklart även för det barn som i 

slutändan får ett avslag. Mycket tragiskt är också att det främst är barn som har förlorat 

båda sina föräldrar eller vars föräldrar har försvunnit som drabbas. Ibland är 

referenspersonen och den sökande enda kvarvarande familjemedlemmar i livet, 

exempelvis när det gäller föräldralösa syskon. Att de inte får sin rätt att leva tillsammans 

prövad får särskilt tragiska konsekvenser för både den härvarande parten och den 

sökande. Avsaknaden av en materiell prövning kan leda till att barnet försöker resa till 

Sverige för att lämna in en ansökan här. En resa som ofta är förenad med mycket stora 

faror och risker för utnyttjande och övergrepp.   

 

Vi menar att det måste finnas ett sätt för barn att anhängiggöra en ansökan om 

uppehållstillstånd då barnet inte har eller kan visa att det har en legal ställföreträdare. 

Exempelvis genom att Migrationsverket förordnar en god man eller ett offentligt biträde 

för barnet. Ett annat alternativ kan vara att referenspersonen eller dess ställföreträdare 

ges möjlighet att anhängiggöra barnets ansökan.   

 

Frågor om barnets släktskap till referenspersonen och om barnet uppfyller kriterierna för 

familjeåterförening måste därefter bedömas inom ramen för prövningen av ansökan, 

såsom måste ha varit lagstiftarens intention. Vid en bedömning av dagens system bör 

det därför vara irrelevant hur många av barnen som faktiskt har rätt till uppehålls-

tillstånd.  

 

Även om endast ett mindre antal barn får en ansökan om familjeåterförening avvisad 

krävs en ändring av nuvarande regelverk. Varje sådant beslut är en katastrof för det 

enskilda barnets och dess familjemedlemmar och strider mot barnkonventionen.   
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