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Förord
År 1996 publicerade Socialstyrelsen en rapport med titeln EG-rätten och
socialtjänsten (SoS-rapport 1996:16). Rapporten beskrev de dåvarande EGrättsliga regelverken och hur dessa påverkade socialtjänsten. En reviderad
version av EG-rätten och socialtjänsten – en vägledning publicerades år
2008.
Ändringar i det som numera kallas EU-rätten och i EU-domstolens praxis
har genom åren gjort att möjligheten för EU-medborgare att fritt röra sig
inom unionen har ökat. Detta gör att socialtjänsten i ökande utsträckning
kommer i kontakt med EU-medborgare och frågar sig vilken rätt de har till
socialt bistånd i Sverige. EU:s så kallade rörlighetsdirektiv har medfört ändringar i den svenska utlänningslagstiftningen. Socialstyrelsen har därför sett
ett behov av att revidera vägledningen från år 2008. Eftersom det i allt väsentligt saknas vägledande avgöranden på området från Högsta förvaltningsdomstolen och Migrationsöverdomstolen har ett flertal domar från kammarrätter tagits med i vägledningen.
I arbetet med revideringen och den nya vägledningen Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området – en vägledning har bland annat utredarna Marita Minell, Kristina Eriksson, Elis Envall, Ann Jönsson och
Katarina Munier samt juristerna Cecilia Molinder Berglund och Shriti Radia
deltagit. Innehållet i vägledningen har granskats av docent Thomas Erhag vid
Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Projektledare har varit utredaren Annika Remaeus och juristen Marcus Nydén.
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Socialnämndens ansvar för insatser
till EU/EES-medborgare
Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen innebär att EU:s regelverk
och EU-domstolens domar ska följas även i Sverige. Om svensk rätt och EUrätt skulle skilja sig åt har EU-rätten företräde. 1
Genom EES-avtalet gäller det EU-regelverk som tas upp i vägledningen
även i förhållande till Norge, Island och Liechtenstein. EU och Schweiz har
slutit ett bilateralt avtal som med vissa reservationer utsträckts till att gälla
EU/EES-medborgare.

Grundläggande principer och begrepp
i EU-rätten
Rätten till fri rörlighet inom unionen (artikel 3 i EU-fördraget och artikel 20 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget) och rätten
till likabehandling (artikel 18 i EUF-fördraget) är två grundläggande principer i EU-rätten.

Rätten till fri rörlighet

År 2004 antog EU det så kallade rörlighetsdirektivet, 2004/38/EG, 2 som innehåller bestämmelser om rätten till inresa och vistelse i andra medlemsstater
för samtliga EU-medborgare. Rörlighetsdirektivet omfattar till sin lydelse
endast medborgare i EU-länderna, men genom EES-avtalet omfattar direktivet medborgare i alla länder som ingår i EES. 3 Även Schweiz, som inte omfattas av EES-avtalet, har genom särskilt avtal med EU kommit att införa
delar av rörlighetsdirektivet. Genom bestämmelser i utlänningslagen
(2005:716), UtlL och utlänningsförordningen (2006:97), UtlF, har rörlighetsdirektivet införts i svensk rätt.

Rätten till likabehandling
EU-rättens princip om likabehandling innebär att en EU/EES-medborgare
som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till socialt bistånd och andra
sociala förmåner på samma villkor som svenska medborgare.
Alla personer som vistas i Sverige omfattas av bestämmelserna om kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen,
(2001:453), SoL. Alla personer som vistas i en kommun har därför rätt att
ansöka om ekonomiskt eller annat bistånd enligt bestämmelserna i SoL och
att få sin sak prövad och avgjord genom ett formellt beslut. Om beslutet in-

1

Jämför bl.a. mål C-6/64 Costa v Enel, ECR 1964 s. 1141
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgare och deras
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
3
I utlänningslagen (2005:716) hänvisar man av denna anledning till EES-medborgare och inte till EUmedborgare.
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nebär avslag på en ansökan helt eller delvis, finns också en rätt att överklaga
beslutet till förvaltningsdomstol.
Rätten att ansöka om bistånd och socialtjänstens skyldighet att pröva en
ansökan gäller även för EU/EES-medborgare. Även de regler som gäller för
ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun i 2 a kap.
SoL gäller i tillämpliga delar för EU/EES-medborgare.
För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip att en
EU/EES-medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i
Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Principen om likabehandling innebär också att socialtjänsten kan ställa samma
krav på biståndssökande EU/EES-medborgare som på svenska medborgare
vad gäller t.ex. skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen försörjning,
att vara arbetssökande osv.
På samma sätt som socialtjänsten måste göra en bedömning av varje enskilt fall som gäller svenska medborgare som ansöker om bistånd så måste
socialtjänsten i varje enskilt fall bedöma om en biståndssökande EU/EESmedborgare har uppehållsrätt eller inte och vilka biståndsinsatser som han
eller hon kan ha rätt till.
Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt
vistas har bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte
går att lösa på annat sätt.4 I praktiken innebär det oftast att personen får
enstaka bistånd till mat, logi eller resa till sin hemkommun. Detta
resonemang kan föras även i förhållande till EU/EES-medborgare som
bedöms sakna uppehållsrätt och därmed sin egentliga hemvist i Sverige, till
exempel personer som sökt sig till Sverige utan att ha realistiska
möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden och som
måste tigga för att klara sin försörjning.
Vad som är nödvändig hjälp för att avhjälpa en akut nödsituation måste
socialtjänsten bedöma i varje enskilt fall. Dock innebär rätten till bistånd för
att avvärja en nödsituation i många fall att biståndet kan begränsas till enstaka bistånd för mat, logi eller reskostnader för att kunna ta sig tillbaka till
det land som EU/EES-medborgaren kommit ifrån.

Domar
Rätt till försörjningsstöd
Kammarrätten i Göteborgs dom den 15 mars 2010 i
mål nr 4229-09

Ett par från en EU-stat flyttade till Sverige för att börja ett nytt liv och för att
söka arbete. Mannen hade inte fått något arbete i Sverige men ville etablera
sig inom den svenska hantverks- och byggbranschen och ville lära sig
svenska. Mannen sökte bistånd. Socialnämnden avslog ansökan med motiveringen att paret hade bostad och kunde försörja sig i sitt gamla hemland
och att de flyttat till Sverige utan att planera för sin försörjning. Kammarrätten ansåg att mannen inte uppfyllde kraven för uppehållsrätt enligt någon av
4

8

Jämför RÅ 1995 ref. 70
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de grunder som UtlL anger och att mannen därför inte hade rätt till bistånd
annat än i en akut nödsituation.

Kammarrätten i Stockholms dom den 12 november 2013 i
mål nr 2422-13

En äldre EU/EES-medborgare bodde hos sin son i en svensk kommun. Kvinnan ansökte om plats i ett vård- och omsorgsboende för äldre. Kommunen
avslog ansökan med motiveringen att kvinnan inte längre skulle ha uppehållsrätt om hon beviljades plats i ett vård- och omsorgsboende eftersom hon
då skulle bli en belastning för det sociala biståndssystemet. Kvinnans son och
sonens sambo hade dock intygat att de skulle stå för kvinnans försörjning.
Kammarrätten ansåg mot den bakgrunden att kvinnan hade uppehållsrätt och
att hon därför hade rätt till likabehandling av socialtjänsten på samma sätt
som svenska medborgare även i fråga om omsorgsinsatser.
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EU-medborgares rätt att vistas och
uppehålla sig i Sverige
Rätt att vistas i Sverige upp till tre månader
EU/EES-medborgare omfattas av den generella regeln att något uppehållstillstånd inte krävs av utlänningar för att vistas i Sverige i upp till tre månader.
2 kap. 5 § UtlL
En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd.

Begreppet uppehållsrätt
Uppehållsrätten grundas inte på något formellt myndighetsbeslut utan uppehållsrätten inträder när de i lagen uppställda villkoren för olika kategorier av
EU/EES-medborgare är uppfyllda. Omvänt har en person inte uppehållsrätt
om villkoren inte är uppfyllda. Det följer av 3 a kap. 3 och 5 §§ UtlL.
3 a kap. 1 § UtlL
Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd.

Uppehållsrätt för olika kategorier
av EU/EES-medborgare
Möjligheterna att få uppehållsrätt skiljer sig åt mellan så kallat ekonomiskt
aktiva EU/EES-medborgare och så kallat icke ekonomiskt aktiva. Till ekonomiskt aktiva räknas arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande samt deras
familjemedlemmar. Till kategorin icke ekonomiskt aktiva hör t.ex. studenter
och pensionärer som i denna egenskap inte är yrkesaktiva.
För icke ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare krävs för att få uppehållsrätt att den enskilde EU/EES-medborgaren har tillräckliga tillgångar för
sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring. Några sådana krav ställs däremot inte på ekonomiskt aktiva EU/EESmedborgare.
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3 a kap. 3 § UtlL
En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin
och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare
Arbetstagare
I EU-rätten har arbetstagarbegreppet fått en bred tolkning. Varje person som
utför ett faktiskt och verkligt 5 arbete ska betraktas som arbetstagare, om inte
arbetet som utförs har så begränsad omfattning att det framstår som ett marginellt komplement. EU-domstolen har angett att en helhetsbedömning ska
göras utifrån alla omständigheter som avser arten av arbete och arbetsförhållandena. I denna bedömning är tre kriterier avgörande och måste uppfyllas
för att någon ska anses vara arbetstagare: 6

• arbete ska utföras åt någon annan,
• personen ska vara under dennes arbetsledning, och
• arbetet ska ske mot ersättning.
Den breda tolkningen av dessa kriterier innebär t.ex. att även den som arbetar
åt någon som praktikant, lärling, hembiträde eller au pair anses som arbetstagare under förutsättning att ersättning betalas. Även den som avlönas för
utfört arbete i form av kost och logi kan betraktas som arbetstagare. 7 En
mycket låg ersättning är inte heller ett hinder. Det avgörande är i stället om
det arbete som utförs kan anses vara sådant som normalt hör hemma på arbetsmarknaden. 8
Helt utanför begreppet arbetstagare faller aktiviteter som över huvud taget
inte är ekonomiska till sin natur, t.ex. utövandet av sport på amatörnivå eller
verksamhet som har till syfte att återanpassa personer till arbetslivet. 9 Anställningar av så kallad atypisk karaktär, dvs. andra anställningar än tillsvidareanställning på heltid, som deltidsanställningar av olika omfattning,
tidsbegränsade anställningar och säsongsarbeten är alltså normalt tillräckliga
5
Mål C-53/81, Levin, REG 1982, s. 1035. En skenanställning är inte verklig och kan ses som ett försök till
missbruk av den rättighet som tillkommer arbetstagare. EU-domstolen har angett att en person som missbrukat
sina rättigheter inte har samma rätt till skydd och en uttrycklig regel om att medlemsstaterna får agera mot
missbruk finns i direktiv 2004/38, artikel 35.
6
Mål C-413/01, Ninnie-Orasche, REG 2004, s. I-3187.
7
Mål C-196/87, Steymann, REG 1988, s. 6159.
8
Mål C-456/02, Trojani, REG 2004, s. I-7573.
9
Mål C-344/87, Bettray, REG 1989, s. 1621. Rättsfallet avsåg en person som under drogrehabilitering utförde
arbetsprövning mot ersättning.
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för att personen som utför dem ska anses som arbetstagare. EU-domstolen
har godtagit att man beaktar om personen i fråga har arbetat tillräckligt
många timmar för att kunna bli förtrogen med arbetet. 10 Det förhållandet att
en person endast arbetar ett begränsat antal timmar kan, enligt EU-domstolen, vara en indikation på att arbetet i själva verket är marginellt och sidoordnat. En på förhand tidsbegränsad anställning på två och en halv månader
har ansetts tillräcklig för att en person ska anses som arbetstagare. 11
Eftersom EU-rätten inte kan åberopas i samband med missbruk eller bedrägerier kan däremot inte svartarbete ge uppehållsrätt som arbetstagare. 12

Ersättningens form
Ersättningens storlek har inte någon betydelse för bedömningen av om kriteriet om ersättning ska vara uppfyllt. En viktig princip har ansetts vara att det
inte får göras någon åtskillnad mellan personer som nöjer sig med låga inkomster och de som kompletterar dessa inkomster med inkomster som härrör
från tillgångar eller från arbete som utförs av någon annan, t.ex. en medföljande familjemedlem. 13
Om en arbetstagare ansöker om ekonomiskt eller annat bistånd enligt SoL
medför inte det att personen upphör att vara arbetstagare. Han eller hon kan
därför inte uteslutas från tillämpningen av bestämmelserna i EU-rätten om fri
rörlighet för arbetstagare. 14

Tillfällig arbetsoförmåga
Om arbetstagaren drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom
eller olycksfall behåller personen sin ställning som arbetstagare och uppehållsrätt under tiden som han eller hon inte kan arbeta. Det följer av 3 a kap.
5 a § UtlL.

När anställningen upphör
När anställningen upphör är utgångspunkten att personen förlorar sin ställning som arbetstagare. I 3 a kap. 5 a § UtlL anges vissa situationer där en
person däremot behåller sin ställning som arbetstagare och uppehållsrätt även
efter att anställningen har upphört.

Ofrivillig arbetslöshet

En EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare anses som
arbetstagare och behåller sin uppehållsrätt om han eller hon är ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och har anmält sig som arbetssökande
vid den offentliga arbetsförmedlingen. Har EU/EES-medborgaren fullgjort
en anställning som varit tidsbegränsad till mindre än ett år eller inträffar den
ofrivilliga arbetslösheten under de första tolv månaderna av en anställning,
anses EU/EES-medborgaren under motsvarande förutsättningar i stället som
arbetstagare i sex månader och behåller sin uppehållsrätt under samma tid.
10

Mål C-3/90, Bernini, REG 1992, s. I-1071, punkt 16.
Mål C-413/01, Ninnie-Orasche, REG 2003, s. I-3187, punkt 32.
Jämför direktiv 2004/38 artikel 35 samt proposition 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande s. 27 ff. Se även MIG 2009:11 där Migrationsöverdomstolen fastslog att uppehållsrätt inte föreligger
för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap uteslutande i syfte att kringgå bestämmelserna om inresa och
uppehälle för medborgare i tredje land. Se för en generell EU-rättslig diskussinon även mål C-202/97, Fitzwilliam, REG 2000, s. I-883 och mål C-196/04 Cadbury Schweppes, REG 2006 s. I-7995.
13
Mål C-53/81, Levin, REG 1982, s. 1035, punkt 16.
14
Mål C-139/85, Kempf, REG 1986, s. 1741
11
12
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Frivillig uppsägning

Om den enskilde själv väljer att sluta sin anställning behåller han eller hon
inte sin ställning som arbetstagare. För att ha uppehållsrätt måste han eller
hon i stället uppfylla de kriterier som gäller för arbetssökande.

Domar
Deltidsarbete och arbete mot mycket låg ersättning
Migrationsöverdomstolens dom MIG 2010:5

En EU/EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige som arbetstagare även
om personen utför ett lågavlönat deltidsarbete. Det avgörande är att det utförda arbetet inte framstår som så ringa att det i praktiken är av helt marginell
betydelse. Att arbetet är lågavlönat och på deltid utesluter inte att personen
kan anses utföra ett verkligt och faktiskt arbete.

Mål C-456/02, Trojani

I Trojani-målet var frågan om en person som får en så låg ersättning att han
måste ansöka om bidrag för att komma upp till existensminimum är att anse
som arbetstagare. Det var fråga om en person utan tillräckliga tillgångar som
tagits emot på ett härbärge tillhörande Frälsningsarmén. I utbyte mot husrum
och fickpengar, som skulle täcka hans grundläggande behov, fick han där
utföra olika sysslor under cirka 30 timmar per vecka enligt ett individuellt
program för social och yrkesmässig återanpassning. EU-domstolen menade
att det var tydligt att kraven på att arbetet utfördes under ledning och att ersättning lämnades för arbetet var uppfyllda. Frågan om det var ett verkligt
och faktiskt arbete skulle enligt EU-domstolen göras med beaktande av den
mottagande institutionens ställning och arbetsmetoder, det sociala återanpassningsprogrammets innehåll, vilket slags sysslor det rör sig om och
under vilka villkor de utförs.

Exempel med kommentarer
Samtliga exempel nedan avser medborgare från annan EU-stat än Sverige.

Verkligt och faktiskt arbete
En medborgare har vistats i Sverige i sju månader. Han har arbetat hos olika
arbetsgivare som hantlangare eller liknande men får allt mindre arbete. Vid
ankomsten till Sverige hade han kontanta tillgångar men nu när dessa är slut
klarar han sig inte längre på sin lön. Han vänder sig till socialtjänsten och
ansöker om ekonomiskt bistånd.
Är han arbetstagare enligt EU-rättens regler med rätt till likabehandling
med svenska arbetstagare?
Kommentar: EU-domstolen menar bland annat i C-413/01, Ninnie-Orasche,
att det är nödvändigt att göra en helhetsbedömning av alla omständigheter
som gäller både den aktuella arbetsplatsens verksamhet och arbetsförhållandena. Tidsbegränsade anställningar eller ovanliga anställningsförhållanden
behöver inte vara ett hinder för att arbetet ska anses som reellt och personen
räknas som arbetstagare. Ett begränsat antal arbetstimmar under en längre
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period kan dock vara en indikation på att arbetet i själva verket är marginellt
och sidoordnat och att huvudsyftet med vistelsen i Sverige är ett annat. Eftersom mannen har arbetat mer än ett begränsat antal arbetstimmar är han att
betrakta som arbetstagare. Detta gäller även efter det att han förlorat sitt arbete, dock under förbehållet att han anmält sig som arbetssökande. Eftersom
tiden för arbete var kortare än ett år behåller han status som arbetstagare i sex
månader.
Det innebär att han i fråga om rätten till socialt bistånd ska likabehandlas
med en svensk medborgare i en liknande situation. Socialtjänsten ska pröva
hans ansökan om bistånd och kan ställa krav på honom på samma sätt som
man gör på andra med bristfällig försörjning.

Ofrivillig arbetslöshet och statusen som arbetstagare
En medborgare har kommit till Sverige för att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. Efter diverse arbeten under ett halvår arbetar hon nu bara tio
timmar i veckan som servitris på en lunchrestaurang. Hon är inte med i akassan, kan inte försörja sig på sin lön och riskerar att inom kort bli arbetslös.
Hon ansöker om ekonomiskt bistånd till försörjningen.
Vad händer med hennes status som arbetstagare om hon blir arbetslös?
Kommentar: Enligt rörlighetsdirektivet kan en person som arbetat i Sverige
men blir arbetslös behålla sin status som arbetstagare och rätten till full likabehandling. Om anställningen varat kortare tid än ett år är denna tidsperiod
begränsad till sex månader. En förutsättning är att personen i fråga är anmäld
som arbetssökande och står till arbetsmarknadens förfogande.
Hon har haft uppehållsrätt i Sverige som arbetstagare. Arbetstidens omfattning eller låg lön har i princip ingen betydelse för statusen som arbetstagare. Ett halvår är också tillräcklig tid för att anses ha en reell anknytning
till den svenska arbetsmarknaden. Hon behåller sin status som arbetstagare i
sex månader och har alltså denna tid på sig att skaffa nytt arbete. Under
denna period har hon rätt till likabehandling med andra arbetslösa biståndssökande. Socialtjänsten kan kräva att hon är anmäld som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen och visar att hon söker arbete.

Arbetslös efter att en längre tid ha arbetat i Sverige
En medborgare har under en längre tid arbetat i Sverige som byggnadsarbetare. Han har därefter ofrivilligt blivit arbetslös och söker aktivt ett
nytt arbete. Under tiden söker han ekonomiskt bistånd på grund av låg arbetslöshetsersättning.
Vad har EU/EES-medborgare som arbetat i Sverige en längre tid och sedan blir arbetslösa rätt till?
Kommentar: En arbetstagare som blir ofrivilligt arbetslös behåller sin status
som arbetstagare i sex månader eller längre och utgångspunkten är full likabehandling vad gäller både rätten till ekonomiskt bistånd och rätten till arbetslöshetsersättning och andra sociala förmåner. Frågan är vad som menas
med ”en längre tid”. I rörlighetsdirektivet anges att en person som arbetat
mindre än tolv månader behåller sin ställning som arbetstagare och därmed
uppehållsrätt under sex månader efter det att anställningen upphört. Det gäller även om anställningen från början var tidsbegränsad till kortare tid än ett
14
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år. Om anställningen varat i mer än tolv månader behåller han sin ställning
som arbetstagare och har uppehållsrätt så länge han befinner sig i Sverige.
Det krävs i båda fallen att han är arbetssökande. Om han lagligen vistas här i
fem år får han permanent uppehållsrätt. Denna gäller utan villkor och upphör
endast om han vistas utanför Sverige i mer än två år. Mannen har rätt till
likabehandling med andra arbetslösa i Sverige.

Arbeta svart innebär inte ett verkligt och faktiskt
arbete
Ett par med tre gemensamma barn har bott i Sverige i två år. Mannen har
arbetat svart i restaurangbranschen. Hon har varit hemmafru. Mannen har
blivit sjuk och kan inte arbeta. Familjen söker därför ekonomiskt bistånd.
Är mannen arbetstagare och har familjen uppehållsrätt i Sverige?
Kommentar: Mannen har arbetat svart och definieras därför inte som arbetstagare. Att arbeta svart innebär inte att ha ett verkligt och faktiskt arbete.
Eftersom varken mannen eller kvinnan kan anses vara arbetstagare skulle de
endast ha uppehållsrätt om de hade tillräckliga tillgångar för sin försörjning.
Detta krav har, med tanke på vad paret berättat, aldrig varit uppfyllt. De har
därför inte uppehållsrätt i Sverige och har aldrig haft det. Samtidigt har paret
sin egentliga hemvist i Sverige. Socialtjänsten får i dessa situationer göra en
helhetsbedömning som tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet
(möjlighet att få arbete, konsekvenser för barnen etc.). Enligt EU-rätten finns
dock inte i detta fall någon egentlig rätt till likabehandling.

Egenföretagare
Egenföretagare har samma typ av rättigheter som arbetstagare. Som metod
för att fastställa status som egenföretagare kan socialtjänsten använda registreringsbevis för företaget eller F-skattsedel samt i förekommande fall ytterligare dokumentation som t.ex. hyreskontrakt för nödvändiga lokaler, marknadsplan, fakturor och kvitton på utförda tjänster och inköpt material.

Om verksamheten upphör
Till skillnad från vad som gäller för arbetstagare finns det inte några bestämmelser om bibehållen uppehållsrätt för en EU/EES-medborgare som har
upphört att bedriva verksamhet som egenföretagare eller tillhandahålla tjänster. Egenföretagare får därmed, om verksamheten upphör, i stället förlita sig
på EUF-fördragets bestämmelser om fri tjänsterörlighet och fri etablering i
artiklarna 49 och 56. Om en EU/EES-medborgare som har upphört med
verksamheten i fortsättningen ägnar sig åt att söka ett nytt arbete i Sverige
ska hans eller hennes uppehållsrätt och rätt till bistånd bedömas utifrån de
förutsättningar som gäller för arbetssökande.

Arbetssökande
Med arbetssökande EU-medborgare menas en person som beger sig till ett
annat EU-land och aktivt söker arbete. 15 Arbetssökande personer omfattas
generellt sett av den grundläggande rätten till fri rörlighet och rätten att vistas
15
Jämför direktiv 2004/38 art 14.4 b. Det är viktigt att skilja arbetssökande från en arbetstagare som blir ofrivilligt arbetslös och av den anledningen söker arbete. Vid ofrivillig arbetslöshet behåller en person under vissa
förutsättningar nämligen sin status som arbetstagare och är ur ett EU-rättsligt perspektiv inte arbetssökande.
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i Sverige under tre månader utan uppehållsrätt. Så länge de kan styrka att de
fortfarande söker arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning har
de också rätt att vistas i Sverige utöver de tre månaderna.

Verklig möjlighet att få en anställning
I Antonissen-målet fastslog EU-domstolen att en tid av sex månader normalt
sett är en tillräcklig tid för att den arbetssökande ska ha en verklig möjlighet
att hitta ett arbete. Samtidigt påpekade domstolen att om personen efter sex
månader fortfarande söker arbete och har en reell chans att få en anställning,
kan han eller hon inte tvingas lämna värdmedlemsstaten. 16 Det är denna tolkning som numera finns uttryckt i 3 a kap. 3 § 2 UtlL.
För medlemsstaterna betyder detta att arbetssökande från andra medlemsstater får lov att lagligen uppehålla sig i Sverige under åtminstone sex månader och under vissa omständigheter under längre perioder. Det finns alltså
ingen absolut tidsgräns för hur länge en EU/EES-medborgare kan betraktas
som arbetssökande. Avgörande är om den arbetssökande verkligen söker
arbete och om det finns en verklig möjlighet att få en anställning. Det måste
avgöras från fall till fall.

Domar
Uppehållsrätt som arbetssökande
Kammarrätten i Stockholms dom den 10 september 2012 i
mål nr 7678-11

En EU-medborgare arbetade i Sverige under år 2009 och 2010. I maj 2010
lämnade hon Sverige och återkom sedan i juni 2011. Hon var då arbetslös
och utan bostad och ansökte därför om ekonomiskt bistånd efter två månader
i Sverige. Socialnämnden avslog hennes ansökan om bistånd med motiveringen att hon inte hade uppehållsrätt. Kvinnan hävdade efter socialnämndens avslagsbeslut att hon hade varit i kontakt med personer som lovat att
hjälpa till att förmedla jobb inom restaurangbranschen och att hon sökte jobb
via Arbetsförmedlingen. Av dokumentation från Arbetsförmedlingen framgick att kvinnan några dagar efter socialnämndens avslagsbeslut hade gjort
en sökning på yrken. Kammarrätten ansåg att kvinnan inte hade uppehållsrätt
som arbetssökande trots de åtgärder som kvinnan hade vidtagit.

Kammarrätten i Göteborgs dom den 15 oktober 2009 i
mål nr 5917-09

En EU-medborgare ansökte om ekonomiskt bistånd. Socialnämnden avslog
ansökan med motiveringen att den sökande inte hade uppehållsrätt i Sverige
bl.a. med hänvisning till att sökanden hade en omfattande funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom. Personen överklagade och hävdade att
hon hade uppehållsrätt som arbetssökande och påpekade att Arbetsförmedlingen hade gett henne en praktikplats med rätt till aktivitetsstöd från
Försäkringskassan motsvarande heltidsarbete under sex månader. Kammarrätten ansåg med hänvisning till att kvinnan hade fått en praktikplats att hon
16

16

Mål C-292/89, Antonissen, REG 1991, s. I-745
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hade uppehållsrätt som arbetssökande med verklig möjlighet att få anställning.

Kammarrätten i Jönköpings dom den 27 september 2007 i
mål nr 3248-07

En EU/EES-medborgare hade bosatt sig och vistats i Sverige i mer än tre
månader utan att hitta något arbete. Han ansökte om bistånd men Socialnämnden avslog hans ansökan med motiveringen att han inte hade
uppehållsrätt. EU/EES-medborgaren påpekade att han hade en teknisk
utbildning och arbetslivserfarenhet, att han studerade svenska och att han
hade fått en praktikplats genom Arbetsförmedlingen. Han var även inskriven
som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Kammarrätten ansåg att
mannen hade en verklig möjlighet till anställning och därför hade
uppehållsrätt som arbetssökande.

Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 november 2010 i
mål nr 1600-09

En EU-medborgare började i januari 2008 arbeta i Sverige. Anställningen
upphörde i mars 2008. Han var arbetssökande fram till juli 2008 då han blev
föräldraledig och fick föräldrapenning. Mannens fru och två barn hade flyttat
till Sverige i juni 2008 och familjen ansökte om ekonomiskt bistånd för november och december 2008. Socialnämnden avslog ansökan med motiveringen att familjens möjlighet till försörjning var störst i hemlandet och
nämnden bedömde att det i övrigt inte fanns några skäl för att bevilja bistånd.
Socialnämnden ansåg vidare att mannen inte kunde anses ha uppehållsrätt
som arbetstagare med hänvisning till att det gått mer än sex månader sedan
hans anställning upphörde. Kammarrätten ansåg att socialnämnden inte visat
att mannen saknade uppehållsrätt vid ansökningstillfället. Kammarrätten
ansåg inte heller att nämnden haft fog för att beakta parets möjligheter att
snabbare kunna försörja sig i hemlandet.

Exempel med kommentarer
Samtliga exempel nedan avser medborgare från annan EU-stat än Sverige.

Det utlovade arbetet blev inte av eller fanns inte
En medborgare uppger att hon har blivit lovad ett arbete inom en mindre
hotellrörelse i Sverige. Vid ankomsten visar det sig att hon har blivit lurad
och att arbetet inte finns. Hon saknar annan anknytning till orten. Hon har
ingen möjlighet att klara sig ekonomiskt eller omedelbart hitta ett annat arbete och ansöker om ekonomiskt bistånd.
Hur långt sträcker sig kommunens yttersta ansvar i den här typen av situation?
Kommentar: Kvinnan börjar aldrig på något arbete i Sverige. Eftersom hon
saknar koppling till den svenska arbetsmarknaden och inte kan svenska kan
hon knappast bedömas ha en ”faktisk möjlighet att få en anställning” här.
Hon saknar därför uppehållsrätt som arbetssökande. Eventuellt bistånd enligt
SoL kan därför begränsas till vad som krävs för att undvika en akut nödsituation, t.ex. enstaka bidrag till mat, logi eller resa hem.
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Icke ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare
Grundläggande krav
För personer som tillhör kategorin icke ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare gäller att de för att ha uppehållsrätt ska ha tillräckliga tillgångar för
sin och sina familjemedlemmars försörjning samt en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige.
Till kategorin icke ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare hör exempelvis studenter, turister och pensionärer. Till kategorin icke ekonomiskt aktiva
hör också personer som sökt sig till Sverige utan att ha realistiska möjligheter
att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden och som måste tigga
för att klara sin försörjning.

Kravet på tillräckliga tillgångar
Vad som avses med tillräckliga tillgångar är inte närmare reglerat. Medlemsstaterna får dock inte bestämma något fast belopp utan summan kan variera
beroende på omständigheterna. Beloppet får inte heller överstiga respektive
medlemsstats beloppsgräns för socialt bistånd. Detta följer av artikel 8.4 i
direktiv 2004/38.
Det krävs inte att de medel som finns för försörjningen ska vara personens
egna utan medlen kan tillhöra t.ex. en i värdlandet bosatt förälder eller partner. 17
Handlingar som kan styrka att en person har tillräckliga tillgångar kan vara
banktillgodohavanden, pensionsbevis eller andra handlingar som visar på en
löpande inkomst. Om det är någon annan person som ställer tillgångarna till
förfogande kan detta styrkas genom intyg samt uppgift om vilken inkomst
eller vilka tillgångar den personen har. 18

Heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige
Bestämmelser om migrerande EU/EES-medborgares sjukförsäkring finns i
förordning 883/04 som anger vilket lands lagstiftning som ska gälla i fråga
om social trygghet, vilket även innefattar hälso- och sjukvård.
Kravet på heltäckande sjukförsäkring ska i detta sammanhang förstås som
tillgång till hälso- och sjukvård. 19 Kravet ska säkerställa att en person inte
blir en ekonomisk belastning för det land där personen befinner sig. Den
EU/EES-medborgare som inte har tillgång till en offentligt finansierad sjukförsäkring kan alternativt visa att det finns tillgång till en privat heltäckande
sjukförsäkring. 20
En EU/EES-medborgare kan i normalfallet uppfylla kravet på heltäckande
sjukförsäkring genom att visa upp ett europeiskt sjukförsäkringskort eller
någon annan av de blanketter utfärdade enligt förordning 883/2004 som styr17

Mål C-200/02, Chen, REG 2004, s. I-9925 och mål C-408/03, Kommissionen mot Belgien, REG 2006, s. I2647.

18

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en
bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig
och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, KOM 2009 313 slutlig 52009DC0313
19

MIG 2012:15
Se Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande
och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att
fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, KOM/2009/0313
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ker att personen omfattas av ett annat lands sociala trygghetssystem (S1, S2,
S3 eller DA1). 21

Icke yrkesaktiva

En person som inte är yrkesaktiv omfattas som huvudregel av lagstiftningen i
det land där personen är bosatt. I Sverige har en EU/EES-medborgare som
inte är yrkesaktiv som huvudregel rätt till svensk hälso- och sjukvård med
stöd av 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bara om personen är folkbokförd i ett svenskt landsting.
Av 4 § folkbokföringslagen (1991:481) följer att Skatteverket som huvudregel inte ska folkbokföra personer i Sverige som Skatteverket bedömer saknar uppehållsrätt i landet. Det innebär att Skatteverket inte ska folkbokföra
en EU/EES-medborgare i Sverige om Skatteverket bedömer att personen
saknar heltäckande sjukförsäkring. Försäkringskassan anger i Vägledning
2004:11 att en person som är folkbokförd i Sverige kan anses ha heltäckande
sjukförsäkring.
Studenter
Huvudprincipen är att en student omfattas av sitt hemlands sjukförsäkring
om studenten också får sin försörjning från hemlandet. 22 Då har studenten
rätt till sjukvård i Sverige på samma sätt som svenska medborgare.
Som bevis för att studenten omfattas av sitt hemlands sjukförsäkring bör
studenten kunna visa upp ett europeiskt sjukförsäkringskort.
Kravet på heltäckande sjukförsäkring gäller även om studenten folkbokförs i Sverige eftersom utländska studerande enligt socialförsäkringsbalken,
SFB, inte anses bosatta i Sverige och därmed inte omfattas av svensk socialförsäkring, jämför 5 kap 7 § SFB.
Pensionärer
En EU/EES-medborgare som bosatt sig stadigvarande i Sverige som pensionär har rätt till hälso- och sjukvård på samma sätt som personer bosatta i
Sverige under förutsättning att pensionären kan visa upp ett så kallat S1-intyg
(tidigare E121) som utfärdats av ansvarig pensionsmyndighet i hemlandet. 23
S1-intyget är ett bevis för att pensionären omfattas av sjukförsäkringen i
hemlandet och att myndigheten i hemlandet står för kostnader för vård som
utförs i bosättningslandet.

Domar
Tillfälliga svårigheter och att sakna tillgångar för sin
försörjning
Mål C-184/99, Grzelczyk-målet

EU-domstolen har i mål C-184/99 Grzelczyk menat att EU-rätten inte hindrar
att en person med tillfälliga svårigheter beviljas socialt stöd. 24 En student
21

Jämför KOM (2009) 313 slutlig s. 9–10
Se artikel 11.1 b iv i förordning 987/2009 jämfört med art 11.3 e i förordning 883/2004.
23
Se KOM (2009) 313 slutlig s. 9. För pensionstagares rätt till vårdförmåner i ny bosättningsmedlemsstat se
vidare i artikel 23-28 i förordning 883/2004.
24
Mål C-184/99, Grzelczyk, REG 2001 s. I-6193
22
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hade gått en utbildning i värdlandet i drygt fyra år och hade inte långt till
examen. Domstolen uttalade att ett enstaka fall av bistånd inte automatiskt
bör leda till att personen inte längre ska anses ha uppehållsrätt.

Exempel med kommentarer
Samtliga exempel nedan avser medborgare från annan EU-stat än Sverige.

Kvinna utsatt för våld
Ett par försörjer sig genom att tigga på gatorna i en svensk stad. Parets situation är ansträngd och mannen misshandlar kvinnan vid upprepade tillfällen.
Kvinnan vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp. Socialtjänsten tar emot
ansökan och inleder utredning, vilken visar att kvinnan inte har uppehållsrätt
eftersom hon varken har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning eller har en heltäckande sjukförsäkring.
Vad är socialtjänstens ansvar?
Kommentar: Eftersom socialtjänsten i sin utredning konstaterat att kvinnan
inte har uppehållsrätt kan socialtjänstens ansvar som huvudregel begränsas
till att erbjuda kvinnan akuta insatser, såsom exempelvis pengar till hemresa,
trygg och säker logi (t.ex. skyddat boende) i avvaktan på resa och pengar till
nödvändigt uppehälle.
Kvinnan kan även få hjälp att kontakta hälso- och sjukvården för sina skador efter misshandeln hon varit utsatt för. Inom ramen för socialtjänstens
skyldighet att utreda kvinnans situation och bedöma vilket behov hon har av
stöd och skydd kan socialnämnden även behöva undersöka vilka möjligheter
som finns att få skydd och stöd i hemlandet och hänvisa kvinna till sådana
möjligheter.

Socialnämndens ansvar för barn och unga
Kommunernas socialnämnder har ett särskilt ansvar för barn och unga, vilket
kommer till uttryck i reglerna i SoL. Huvudprincipen är att socialtjänsten ska
behandla barn och unga som har uppehållsrätt i Sverige på samma sätt som
svenska medborgare. Barn som inte har uppehållsrätt har som huvudregel
endast rätt till sådana insatser från socialtjänsten som syftar till att avhjälpa
en nödsituation. 25 Vilka insatser som socialtjänsten ska ge kan inte anges
generellt utan måste avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall utifrån
barnets bästa.

Kommunens yttersta ansvar och barnets bästa
Kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL gäller
både för barn som har uppehållsrätt och för barn som saknar uppehållsrätt.
Socialnämnden måste därför i varje enskilt fall bedöma vilket stöd eller
skydd enligt SoL ett barn behöver. Förutsättningarna för när socialnämnden
ska inleda utredning regleras i 11 kap. 1 § SoL.
En av grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är artikel 3 som handlar om barnets bästa. Sveriges ratificering
25
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av konventionen 1990 har lett till nya bestämmelser om barnets bästa i både
SoL och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa, enligt 1 kap. 2 § SoL,
särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska enligt samma bestämmelse vad som är bäst för barnet vara avgörande. Vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för den unge
vara avgörande (1 § LVU).
Om ett barn behöver vård i ett annat hem än det egna och vårdnadshavarna
eller barnet, när han eller hon fyllt 15 år, inte samtycker till sådan vård kan
det bli aktuellt med vård med stöd av LVU. Det gäller även för utländska
barn som befinner sig i Sverige.
Vid ärenden som bland annat rör placering av utländska barn kan även regler i internationella konventioner behöva beaktas. Se exempelvis Rådets förordning [EG] nr 2201/2003 (så kallade Bryssel II-förordning) eller 1996 års
Haagkonvention som har införlivats i svensk rätt genom lag (2012:318) om
1996 års Haagkonvention.

Exempel med kommentarer
Samtliga exempel nedan avser medborgare från annan EU-stat än Sverige.

Barn som tigger
Ett syskonpar i tioårsåldern har setts driva omkring och tigga på gatorna i en
stad i Sverige. Polisen överlämnar barnen till socialtjänsten då man misstänker att de far illa och antas vara i behov av stöd och skydd/hjälp. Socialtjänsten får kontakt med barnens föräldrar.
Vad är socialtjänstens ansvar?
Kommentar: Utifrån bestämmelsen om det yttersta ansvaret för den som
vistas i kommunen har socialnämnden ett ansvar att ta ställning till om utredning ska inledas eller inte även om det gäller ett barn som saknar uppehållsrätt i Sverige.
11 kap. 1 § SoL anger att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av det som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda
någon åtgärd av nämnden. Socialtjänsten behöver då ta hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 2 § SoL att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Om socialtjänsten inleder utredning och utredningen visar att barnet behöver skydd och stöd ska socialtjänsten erbjuda insatser. Vilka insatser som ska
erbjudas avgörs från fall till fall.
Om familjen inte har uppehållsrätt i Sverige men ändå väljer att stannar
kvar i Sverige måste socialtjänsten hantera situationen. Inom ramen för att
utreda barnets behov av stöd och skydd kan socialnämnden även behöva
kontakta sociala myndigheter i barnets hemland.

Offer för människohandel?
I en stad i Sverige påträffas ett barn som misstänks sälja sex.
Vad är socialtjänstens ansvar?
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Kommentar: Liksom i exemplet ovan ska socialtjänsten inleda utredning,
om det som kommit till nämndens kännedom kan föranleda någon åtgärd av
nämnden.
Vid en utredning gällande ett barn som misstänks sälja sex behöver nämnden vara medveten om och väga in att barnet kan vara utsatt för människohandel. 26 Vilka insatser som socialtjänsten kan erbjuda beror som ovan
nämnt på förhållandena i det enskilda fallet. Barnets bästa måste beaktas i
enlighet med 1 kap. 2 § SoL.

26
Sverige är ålagt att arbeta aktivt mot människohandel på olika sätt genom Rådets direktiv 2004/81/EG av den
29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller
som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna.
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Familjemedlemmar till
EU/EES-medborgare
Familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU regleras
inte uttryckligen i EUF-fördraget. Rätten härleds istället ur familjens enhet
och av skäl 5 till direktiv 2004/38 framgår att för att varje EU-medborgare
ska kunna utöva sin rätt till fri rörlighet bör även familjemedlemmar beviljas
denna rätt, oavsett medborgarskap. För familjemedlemmar gäller huvudprincipen att deras uppehållsrätt är beroende av anknytningen till en
EU/EES-medborgare med uppehållsrätt, så länge familjemedlemmarna inte
själva har fått permanent uppehållsrätt.
En familjemedlem som har uppehållsrätt och vistas i Sverige har rätt till likabehandling av socialtjänsten på samma sätt som svenska medborgare. Det
har ingen betydelse om familjemedlemmen är medborgare i ett land utanför
EU/EES.
3 a kap. 2 § UtlL
Med familjemedlem till EES-medborgare avses en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-medborgare och som är
1. make eller sambo till EES-medborgaren,
2. släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren eller till hans
eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av
dem för sin försörjning eller är under 21 år,
3. släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans
eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av
dem för sin försörjning, eller
4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han
eller hon har kommit från är beroende av EES-medborgaren för sin
försörjning eller ingår i EES-medborgarens hushåll eller om det av
allvarliga hälsoskäl absolut krävs att EES-medborgaren personligen tar
hand om familjemedlemmen.
Med familjemedlem till EES-medborgare avses även en utlänning med
sådan familjeanknytning som anges i första stycket till en svensk medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri
rörlighet enligt rörlighetsdirektivet och som utlänningen har följt med
eller anslutit sig till när den svenska medborgaren utnyttjat sin rätt till
fri rörlighet.
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3 a kap. 4 § UtlL
En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § första
stycket har uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt enligt
3 §.
En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § andra
stycket har uppehållsrätt.
Uppehållsrätt enligt första eller andra stycket föreligger inte om ett
äktenskap ingåtts, ett samboförhållande inletts eller en utlänning adopterats uteslutande i syfte att ge utlänningen uppehållsrätt.

Ändrade familjeförhållanden
Under de fem år som det i normalfallet tar för en familjemedlem att få permanent uppehållsrätt kan naturligtvis de personliga förhållandena förändras.
Av 3 a kap. 5 b – 5 d §§ UtlL framgår att inte alla förändringar av de
grundläggande förutsättningarna för familjemedlemmarnas uppehållsrätt
leder till att familjemedlemmarna förlorar uppehållsrätten.
3 a kap. 5 b UtlL
En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EESmedborgare behåller sin uppehållsrätt om den person från vilken han
eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider, under förutsättning att familjemedlemmen då har vistats i Sverige som familjemedlem under minst
ett år och
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
3. är medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person
som uppfyller villkoren i 1 eller 2.

3 a kap. 5 c UtlL
En EES-medborgares familjemedlem som är släkting i rakt nedstigande första led till EES-medborgaren och som är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige behåller sin uppehållsrätt om den förälder från vilken han eller hon härlett sin
uppehållsrätt avlider eller reser ut ur Sverige. Detsamma gäller en person som har vårdnaden om familjemedlemmen. Uppehållsrätten kvarstår till dess att familjemedlemmen har avslutat studierna.
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3 a kap. 5 d § UtlL
En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EESmedborgare behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den person
från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av
samboförhållandet, under förutsättning att han eller hon uppfyller vad
som föreskrivs i 5 b § 1, 2 eller 3 och
1. äktenskapet eller samboförhållandet har varat i minst tre år, varav
minst ett år i Sverige, när förfarandet för äktenskapsskillnad eller ogiltigförklaring av äktenskapet eller upplösning av samboförhållandet
inleds,
2. vårdnaden av EES-medborgarens barn har överlåtits på familjemedlemmen,
3. det är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållandet, eller
4. familjemedlemmen genom överenskommelse mellan föräldrarna
eller genom domstolsbeslut har rätt till umgänge med ett barn och
denna umgängesrätt måste utövas i Sverige.

Exempel med kommentarer
Samtliga exempel nedan avser medborgare från annan EU-stat än Sverige.

Arbetstagare med familjemedlem från tredje land
En EU-medborgare har under en längre tid varit arbetslös i hemlandet men
nu fått en deltidsanställning i Sverige. Han fortsätter att få a-kassa på deltid
från hemlandet. Hans kanadensiska hustru har flyttat med honom till Sverige.
Hon har tre barn sedan tidigare. Efter 90 dagar kommer mannen inte att få
någon a-kasseersättning från hemlandet. Han planerar att fortsätta att arbeta
deltid och läsa svenska (SFI) för att öka sina chanser till heltidsanställning.
Hustrun är sjukskriven. Familjen söker ekonomiskt bistånd.
Vad gäller för denna familj?
Kommentar: Mannen har ställning som arbetstagare genom sin deltidsanställning. Hustrun och barnen har enligt rörlighetsdirektivet och UtlL uppehållsrätt som familjemedlemmar. Att hon är tredjelandsmedborgare har i
detta fall ingen betydelse. Familjens ansökan om bistånd ska behandlas enligt
SoL. Det måste bedömas från fall till fall, men det är inte självklart att socialtjänsten kompletterar med bistånd om mannen väljer att endast arbeta deltid.
Socialtjänsten kan också kräva att mannen söker mer arbete och förlägger
sina studier i svenska till fritiden.
Socialtjänsten kan uppmana dem att ansöka om de bosättningsbaserade
förmåner hos Försäkringskassan som de kan ha rätt till, t.ex. bostadsbidrag
och föräldrapenning.
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Nordiska medborgare
Nordiska medborgare har rätt att uppehålla sig i ett annat nordiskt land utan
krav på uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Det gäller även för vistelser
längre än tre månader.
I den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster finns
bestämmelser som påverkar de nordiska ländernas lagstiftning om socialt
bistånd och sociala tjänster.

Regeln om likabehandling (likställdhet)
På liknande sätt som EU-rätten innehåller konventionen en regel om likabehandling (likställdhet). Regeln om likställdhet innebär att en medborgare i
ett nordiskt land som lagligen vistas tillfälligt eller är lagligen bosatt i ett
annat nordiskt land, ska likställas med landets egna medborgare när landet
tillämpar lagstiftning som omfattas av konventionen. Likställdheten enligt
artikel 4 gäller för allt socialt bistånd och alla sociala tjänster.
I artikel 6 i konventionen regleras rätten till socialt bistånd och sociala
tjänster vid tillfällig vistelse i ett annat nordiskt land. I artikel 6 anges att en
person som omfattas av konventionen och som under en laglig tillfällig vistelse i ett nordiskt land behöver omedelbart socialt bistånd och sociala tjänster från vistelselandet, ska få sådant bistånd som enligt landets egen lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.
En expertgrupp som tillsatts av Nordiska ministerrådet har i en vägledande
kommentar till konventionen angett att en medborgare i ett annat nordiskt
land ska ges hjälp enligt samma villkor som gäller för personer som är bosatta i en annan kommun i landet.

Förutsättningar för att en person ska kunna sändas
hem
Likt EU-rätten innebär artikel 7 i nordiska konventionen med vägledande
kommentar att det endast kan bli aktuellt att sända hem någon med anledning
av att denne får socialt bistånd när det är tal om hjälp till försörjning över en
längre period och att den hjälp som ges utgör den väsentligaste delen av personens inkomster. En person kan inte bli hemsänd på grund av ekonomiskt
bistånd vid enstaka tillfällen.
En nordisk medborgare kan enligt artikel 7 inte heller sändas hem till sitt
eget land på grund av behovet av socialt bistånd om hon eller han har speciell
anknytning till bosättningslandet, t.ex. familjeanknytning, och i vart fall inte
om han eller hon lagligen har varit bosatt där tre år eller längre.
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Tredjelandsmedborgare
Inom EU kompletteras det nationella medborgarskapet med ett unionsmedborgarskap. Unionsmedborgare är den som är medborgare i en EUmedlemsstat. Införandet av unionsmedborgarskapet i EUF-fördraget har
skapat skillnad mellan unionsmedborgare och så kallade tredjelandsmedborgare.
Med tredjelandsmedborgare menas en utlänning som inte är medborgare i
en EU-stat, i en annan EES-stat eller i Schweiz. Genom direktiv
2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare 27 ges tredjelandsmedborgare som har vistats i en medlemsstat under en längre tid en särskild
rättslig ställning och rättigheter som tidigare varit förbehållna EU/EESmedborgare. Av artikel 11 i direktivet följer att svensk socialtjänst ska behandla tredjelandsmedborgare som har beviljats ställning som varaktigt bosatta på samma sätt som svenska medborgare. Direktivet har gjorts till svensk
lag genom bestämmelser i 5 a kap. UtlL.
Enligt bestämmelser i 5 a kap. gäller i huvuddrag att en tredjelandsmedborgare ska beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige om tredjelandsmedborgaren vistats inom EU:s medlemsstaters territorier utan avbrott
under minst fem år. För att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige
ska tredjelandsmedborgaren fullt ut kunna försörja sig och sin familj med
egna medel så att grundläggande behov av uppehälle och bostad är tillgodosedda.
När ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare har beviljats kan
ställningen inte återkallas eller på annat sätt gå förlorad med hänvisning till
att kravet på försörjningsförmåga inte längre är uppfyllt. Prövningen skiljer
sig därmed från prövningen om uppehållsrätt för en EU/EES-medborgare.
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Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
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