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I den här effektrapporten berättar vi för dig
som medlem och givare hur dina pengar
används och vilka resultat vi har uppnått
tillsammans under 2018.
Målet med denna effektrapport är att berätta om vilka
resultat Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
har uppnått och vad vårt arbete faktiskt får för effekt för
asylsökande och flyktingar i Sverige. Rapporten redogör
för varför vi finns, hur vi arbetar, vad pengarna används
till, vilka målsättningar vi har och hur de följs upp. Men,
framförallt fokuserar den på resultatet av vårt arbete
under 2018.

Rådgivningsbyrån är ett asylrättscentrum som sedan
1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi ger
gratis asylrättsligt stöd, genomför analyser, fungerar
som remissinstans och har utbyte med europeiska
systerorganisationer. Vi samlar kunskap om svensk
asylrätt, asylprocessen och förenar aktörer som är
verksamma inom området.

Erica Molin,
Generalsekreterare
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Vad vill Rådgivningsbyrån uppnå?
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har sedan 1991
representerat asylsökande juridiskt och bistått med juridisk rådgivning, med syftet att medverka till en rättssäker migrationsprocess.
Mot bakgrund av erfarenheter från ärendehanteringen har området analyserats
och organisationen har stått till förfogande för en dialog med beslutsfattare.
De senaste åren har varit intensiva inom
asylrättsområdet och Rådgivningsbyrån
för asylsökande och flyktingar (hädanefter Rådgivningsbyrån) har befunnit sig i
ett starkt utvecklingsskede. Grunden för
verksamheten är fortsatt det direkta stödet till asylsökande.
Fokusområden för att påverka bredare
och mer långsiktigt har adderats. Analyser
av rättssäkerheten i migrationsprocessen
genomförs ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Utöver det sprids slutsatserna och ärenden drivs strategiskt.
Rådgivningsbyrån befinner sig i en process där organisationen går från att vara
en rådgivningsbyrå för asylsökande och
flyktingar till ett asylrättscentrum.
Rådgivningsbyrån driver numera projekt
som finansieras externt vilket ger möjlighet att genomföra riktade insatser inom
utvalda fokusområden. Organisationen
har utvecklat sin verksamhet bland annat genom att erbjuda skräddarsytt asylrättsligt stöd inom avtal med stift inom
Svenska kyrkan, frivilligorganisationer
och ett företag. Många ytterligare frivil-
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ligorganisationer men även akademiska
institutioner, landsting och andra aktörer
beställer utbildningar från Rådgivningsbyråns utbildningskatalog. Rådgivningsbyrån
medverkar även tillsammans med Uppsala universitet, Raoul Wallenberg institutet
i Lund och Civil Rights Defenders i ett
Vinnova-finansierat projekt om en juridisk klinik.
Intensiteten inom det asylrättsliga området kräver samordning. Rådgivningsbyrån har de senaste åren återkommande
inbjudit till samtal med de organisationer
som verkar inom området för att utbyta
erfarenheter och kunskap. Samtalen syftar också till att samordna budskap vid
kontakter med beslutsfattare. Det har varit uppskattat, inte minst för att resurserna att sätta sig in i komplicerade juridiska
frågor är begränsade i de flesta organisationer, varför Rådgivningsbyråns jurister
kan komplettera andra kompetenser på
ett meningsfullt sätt.
De senaste årens utveckling har lett till att
Rådgivningsbyrån har ökat från sju till 18
medarbetare varav fjorton jurister. Det
betydande antalet jurister gör att vi har
en unik möjlighet att analysera de viktiga utmaningar vi står inför på området, i
Sverige och i EU.

Vår övergripande målsättning är att
medverka till en rättssäker migrationsprocess. Vi finns till för asylsökande
och flyktingar i Sverige.

©Pexels/ icon0.com
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Rådgivningsbyrån har formulerat tre resultat som tillsammans
ska medverka till att det långsiktiga målet uppfylls.
Resultat ett

Då asylsökande får kompetent juridisk rådgivning och bistånd ökar deras
möjligheter att få sina rättigheter tillvaratagna och att deras asylprocess är
rättssäker.
Tillgodose asylsökande och
flyktingars behov av rådgivning
och juridiskt stöd
Asylsökande och flyktingar har
tillgång till rådgivning och juridiskt
stöd (individ- och organisationsfokus)

Stötta organisationer som arbetar med asylsökande och flyktingar med kompetensutveckling beträffande en rättssäker
migrationsprocess
Resultat två

Genom att uppmärksamma och lyfta svårigheter i tillämpning och tolkning till
beslutsfattare kan vi bidra till att migrationsprocessens strukturer är rättssäkra.
Det innebär att vi kan bidra till att förbättra rättssäkerheten i lagstiftningen och
asylprocessen på längre sikt.
Granska lagstiftning och
rättstillämpning beträffande
migrationsprocessen
Lagstiftning och tillämpning av
lagstiftning säkerställer en rättssäker
migrationsprocess (strukturfokus)

Genomföra påverkansarbete
för att säkerställa en rättssäker
migrationsprocess
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Resultat tre
Rätt kompetens och tillräckliga resurser krävs för att säkerställa att kvaliteten på
juridiskt stöd och analys säkerställs, men även att vi kan nå dem som behöver
stöd. Här handlar det också om att vi har verktyg och forum som möjliggör
spridning av juridisk kompetens.

Organisationen
är anpassad till
att medverka
till en rättssäker
migrationsprocess
(organisationsfokus)

Rådgivningsbyrån har en
infrastruktur som är anpassad
för verksamheten
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I vilket organisatoriskt sammanhang
verkar Rådgivningsbyrån?
Rådgivningsbyrån är en ideell förening med fyra medlemmar:
Caritas, Rädda Barnen, Stockholms stift och Svenska kyrkan och
har ett strategiskt samarbete med Equmeniakyrkan.
Styrelse
Representanter från Rådgivningsbyråns
fyra medlemmar utgör organisationens
styrelse. Styrelsen tillsätts av årsmötet
och fattar beslut om strategi, verksamhetsplan och budget. Rådgivningsbyrån
är svensk samarbetspartner till UNHCR.
Utöver det finns samverkansavtal
med de flesta stift inom Svenska kyrkan, Stockholms stadsmission, Sociala
missionen och Nordic Choice Hotels.
Samverkan
Under 2018 slöts två nya avtal. Avtalen innebär samverkan inom asylrättsområdet och Rådgivningsbyrån stöttar
med utbildning, rådgivning och i viss
utsträckning påverkan. Rådgivningsbyrån är medlem i European Council
for Refugees and Exiles, ett europeiskt
nätverk av ideella organisationer som
arbetar med asyl- och flyktingfrågor.
Mål- och resultatinriktning
Som nämnts ovan har Rådgivningsbyrån formulerat tre resultat som till-

8

sammans ska uppnå den övergripande
målsättningen om en rättssäker asylprocess.
Första resultatet

Det första resultatet fokuserar på att
direkt eller indirekt bidra till individers
rättigheter genom att asylsökande och
flyktingar har tillgång till rådgivning
och juridiskt stöd. Detta resultat kan
Rådgivningsbyrån påverka genom
direkt stöd till asylsökande men även
genom att samverka med organisationer
och individer som arbetar inom samma
område.
Rådgivningsbyrån arbetar nära sina
medlemmar men samordnar även med
andra organisationer som arbetar för
asylsökande. Genom att stötta de som
arbetar med asylsökande med exempelvis kompetensutveckling uppnår Rådgivningsbyrån en större effekt genom
sina insatser.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
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Andra resultatet

Det andra resultatet inriktar sig på
strukturer och Rådgivningsbyråns
möjligheter att påverka dessa genom
att lagstiftning och tillämpning av
lagstiftning säkerställer en rättssäker
migrationsprocess. För att uppnå
detta resultat är organisationen mer
beroende av andra aktörer.
Målsättningen inom detta resultat är att
påverka beslutsfattare och tillämpare
och byråns insatser bidrar därmed
långsiktigt och indirekt till att resultatet
uppfylls. Rådgivningsbyrån har en nära
dialog med medlemmar och utformar
ofta underlag till deras påverkansarbete.

internationella organisationer för att
gemensamt driva frågor.
Tredje resultatet

Det tredje resultatet är inriktat på hur
Rådgivningsbyrån som organisation
ska arbeta för att optimera sina möjligheter att uppnå det långsiktiga målet.
Resultatet innebär att Rådgivningsbyråns organisation är anpassad till att
medverka till en rättssäker migrationsprocess.
Detta resultat fokuserar på organisationen internt och är mindre påverkad av
externa faktorer för att uppnås, dock
spelar vissa externa faktorer in som exempelvis tillgång till resurser.

Det sker också betydande samordning
med andra frivilligorganisationer och
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Vilken kapacitet och kunnande har
Rådgivningsbyrån för att uppnå sina mål?
Alla jurister inom organisationen är specialiserade inom
migrationsrättens område och har gedigna erfarenheter från
Migrationsverket, domstolarna och advokatbyråer.

Kansli
Kansliets medarbetare består av en generalsekreterare, en chefsjurist, tretton
jurister, en verksamhetssamordnare, en
administratör och en utredare. Rådgivningsbyrån tar emot praktikanter från
juristlinjen och statsvetenskapliga utbildningar löpande under året. Alla jurister
inom organisationen är specialiserade
inom migrationsrättens område och har
gedigna erfarenheter från Migrationsverket, domstolarna och advokatbyråer.
Kompetensutveckling
Rådgivningsbyrån prioriterar löpande
kompetensutveckling
för
sina
medarbetare både inom juridik och
metod, exempelvis muntlig framställning
och pedagogik. Inom det juridiska
området deltar juristerna i fortbildning
i Sverige men även internationellt och
har deltagit i kompetensutveckling
om exempelvis EU-lagstiftning och
Europadomstolen i Lissabon, Belgrad,
Strasbourg och Bryssel. Medarbetarna
deltar i grupphandledning hos en
psykolog för psykosocialt stöd.
10

Juristernas starka migrationsrättsliga
kompetens möjliggör att asylsökande
och flyktingar får juridiskt stöd, både
direkt och genom andra aktörer som
får stöd av Rådgivningsbyrån. Juristernas operativa arbete och erfarenhet i
ämnet ligger till grund för arbetet med
analys och granskning av lagstiftning
och tillämpning.
Slutsatserna används i påverkansarbetet som ofta genomförs tillsammans
med medlemmar och andra frivilligorganisationer som verkar inom området och ofta har större kapacitet inom
kommunikation.

Nätverk
Rådgivningsbyrån ingår i flertalet nätverk för samordning och kompetensöverföring inom migrationsrättens
område både nationellt, exempelvis
FOSIF (frivilligorganisationer engagerade i flyktingfrågor), FOG (utvalda
frivilligorganisationer och Migrationsverket) och internationellt inom ECRE
(europeiskt råd för organisationer som

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

arbetar med migranter).
Rådgivningsbyrån är svensk koordinator för ELENA-nätverket (europeiskt
juristnätverk med migrationsrättsfokus).

Administration
Rådgivningsbyråns ledning och kansli
har kompetens kring planering,
uppföljning och utvärdering av
verksamhet, vilket används inom
projekt liksom i verksamhetsutveckling

och -planering. Inom kommunikation
har externa konsulter anlitats för att
utveckla organisationens hemsida.
Bokföringen sköts av en extern byrå.

Lokaler
Rådgivningsbyråns kansli hyr lokaler
på Taptogatan 6 i Stockholm och har
två jurister placerade hos Göteborgs
Stadsmission i Göteborg.

11

Effektrapport 2018

©UNHCR, Gabor Kotschy

Hur vet vi om Rådgivningsbyrån gör
framsteg?
Rådgivningsbyrån arbetar utifrån en resultatinriktad styrning.
Föreningen har definierat mål, resultat och strategier för
verksamheten som utmynnar i konkreta aktiviteter.
Resultatinriktad styrning
Rådgivningsbyrån
arbetar
med
resultatinriktad styrning. Föreningen
har definierat mål, resultat och
strategier för verksamheten som
utmynnar i konkreta aktiviteter.
Organisationen
har
identifierat
indikatorer för att följa upp resultat
och aktiviteter.
Resultaten mäts kvantitativt, genom
insamlande av statistik, och kvalitativt,
genom analys, halvårsvis. Slutsatserna
från utvärderingen bidrar till att planera
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arbetet framåt. Aktiviteterna anpassas,
byts ut och fokus justeras mot bakgrund
av analyserna. Styrelsen följer upp och
utvärderar verksamheten två gånger
per år och tar ställning till riskanalys.

Mätetal och dokumentation
Rådgivningsbyrån mäter hur många
asylsökande som har fått juridiskt
stöd från organisationen och i vilken
utsträckning klienterna har nått
framgång i sina ärenden. Stödet till de
som i sin tur stöttar asylsökande mäts i
antal insatser och i vilken utsträckning

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

det har varit meningsfullt för de som
tagit del av dem.
Rådgivningsbyrån dokumenterar de
ärenden som drivs strategiskt och dess
utfall samt hur många personer som tar
del av information kring asylrätt. Antalet biträden som har tagit del av kompetensutveckling mäts liksom i vilken
utsträckning de har använt kunskapen.
Antalet insatser för samordning samt
spridning av analys dokumenteras.
Delmål på vägen är spridning av information om Rådgivningsbyrån och vad
vi kan hjälpa till med, utvecklande av
nätverk för spridning av analyser samt
sammanställning av kompetensutvecklingsinsatser. Rådgivningsbyrån följer
också kontakter via sociala medier, antalet följare på Twitter och Facebook,
prenumeranter på nyhetsbrev och besökare på hemsidan. Medarbetare dokumenterar ärenden, rådgivning och
utbildning samt utfall i enskilda ärenden.

(utbildning). Ibland är det beställaren
av utbildningen som genomför utvärderingen och ibland gör vi det själva.
En årlig medarbetarenkät genomförs
för uppföljning av arbetsmiljöfrågor.
Rådgivningsbyrån har medarbetarmöten varje vecka då asylärenden, ny
praxis, rättsliga ställningstaganden och
generell nationell och internationell utveckling inom asylområdet diskuteras.
Alla dessa möten protokollförs.
Angelägna juridiska frågeställningar
samlas på en gemensam white-board
som regelbundet diskuteras och prioriterade ämnen analyseras närmare.
Ett av organisationens kärnvärden är
laganda, vilket innebär att medarbetare
förväntas stötta och ta stöd av kollegorna. Det understryks och diskuteras
löpande och vid medarbetarsamtal. Ett
introduktionsprogram har tagits fram
för att säkerställa att nya medarbetare
får en grundlig introduktion.

Utvärdering och uppföljning
Omdöme av insatser utvärderas genom
direkta frågor (telefon) eller enkäter
Genom att mäta och dokumentera
våra resultat kan vi se i vilken
utsträckning klienterna har nått
framgång i sina ärenden.
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Vad har Rådgivningsbyrån åstadkommit
så här långt?
Rådgivningsbyrån har det senaste året gett direkt juridiskt stöd till ett
stort antal asylsökande. Många asylsökande skickar in sina ärenden
till oss för att få stöd.
Ärendehantering
När handlingar kommer till Rådgivningsbyrån hanteras brådskande ärenden i första hand. Ett brådskande ärende kan vara
då det är ett överklagandedatum som är
nära förestående eller om en flygbiljett
för resa från Sverige är inbokad. I övriga
ärenden kan det tyvärr på grund av hög
arbetsbelastning dröja innan den sökande
får svar på om Rådgivningsbyrån har möjlighet att driva ärendet eller inte.
Rådgivningsbyrån har anpassat sina
rutiner för att effektivisera hanteringen
av inkommande ärenden, dock beräknas
viss väntetid vara nödvändig så länge
efterfrågan på stöd är stor. Under
2018 har väntetiden varierat från några
månader till så gott som omedelbar
återkoppling.
Det är högt tryck på Rådgivningsbyråns
telefon- och mejlrådgivning. Det är
även många som skickar in sina ärenden
för hantering med snigelpost. Trots att
antalet jurister i organisationen har ökat
väsentligt de senaste åren är det fortsatt
högt tryck på medarbetarna.
Trots trycket på direkt stöd har Rådgiv14

ningsbyrån lyckats prioritera långsiktigt
arbete och har riktat in sig på vissa typer
av ärenden som har drivits strategiskt, vilket redan har haft genomslag.

Juridisk påverkan
I ett mål där Rådgivningsbyrån agerade
ombud fann Migrationsöverdomstolen
att det skulle vara en kränkning av Europakonventionen och barnkonventionen att tillämpa den tillfälliga lagen, Lag
(2016:752) om tillfälliga begränsningar
av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige.
Målet gällde en åttaårig pojke som ville
återförenas med sina föräldrar och
syskon som är kvar i Syrien. Domen
är viktig då den tydliggör att två år är
att se som för lång separation mellan
unga barn och deras föräldrar. Detta
innebär att avsaknaden av rätten till
familjeåterförening i den tillfälliga lagen
i sig strider mot Europakonventionen då
den tillfälliga lagen gäller sedan mer än två
år tillbaka.
Domen får stor påverkan på riksdagens
möjlighet att fatta beslut om en eventuell
förlängning av den tillfälliga lagen som

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

planeras under 2019, då det blir tydligt
att det inte går att förlänga inskränkningarna i rätten till familjeåterförening.
Genom att strategiskt driva ärenden på
detta sätt kan räckvidden av de positiva
besluten öka.

Bevisvärdering och medicinsk
åldersbedömning
Ett annat område där vi driver ärenden
strategiskt är inom ramen för bevisvärdering och medicinska åldersbedömningar. Parallellt med detta skrev Rådgivningsbyrån tillsammans med Civil Rights
Defenders en debattartikel1 på ämnet.
Rådgivningsbyrån arbetar även med en
rapport om medicinska åldersbedömningar. Ett utkast av rapporten presenterades i samarbete med Göteborgs universitet i slutet av november och rapporten
beräknas färdigställas under 2019.

Den tillfälliga lagen 11 §
Utöver de ärenden Rådgivningsbyrån driver i egen regi söker organisationen stärka
andra juridiska ombud i deras arbete. Ett
exempel på det är den rapport Rådgivningsbyrån tagit fram som är avsedd att
fungera som verktyg för verksamma jurister i frågan om när det enligt 11 § tillfälliga lagen kan anses strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att utvisa en person
från Sverige.
I och med införandet av 11 § lagen
(2016:752) om tillfälliga begränsningar
av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige (tillfälliga lagen) har möjligheten
1

att beviljas uppehållstillstånd på grund av
särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter inskränkts till att endast bli
gällande om en utvisning skulle strida mot
ett svenskt konventionsåtagande. I varje
enskilt ärende där bestämmelsen aktualiseras ska Migrationsverket därför göra
en bedömning av huruvida en utvisning
strider mot Sveriges internationella åtaganden.
Rapporten har vid flera tillfällen presenterats för advokater och offentliga biträden som senare har återkopplat att de har
använt argumentationen från rapporten i
enskilda ärenden.

Nya kontakter och samordning
Rådgivningsbyrån har även tagit nya
kontakter och samordnat med andra
organisationer vilket ökar möjligheterna
att påverka lagstiftning och tillämpning
mot ökad rättssäkerhet.
Rådgivningsbyrån delar med många andra
som arbetar med asylsökande bilden av
att den tillfälliga lagen haft stor påverkan
på asylsökande i Sverige. För att dra
lärdomar av hur den tillfälliga lagen har
påverkat, såväl som att ha underlag för att
fatta beslut framåt har Rådgivningsbyrån
analyserat de juridiska riskerna med en
förlängning av den tillfälliga lagen.

Hösten 2018 publicerade Rådgivningsbyrån rapporten ”Migrationsrättens framtid”.
Rapporten lyfter sex punkter:

• Vi vet inte om lagen uppfyller sitt

https://sweref.org/nya-medicinska-metoder-vid-bedomning-av-alder-laker-inte-brister-i-bevisvardering/

15

Effektrapport 2018

•
•
•
•
•

uttalade syfte.
Lagen skyddar inte rätten till
familjeliv.
Vi kan inte vänta på EU.
Lagen flyttar lagstiftarens makt till
rättstillämparen.
Lagen leder till godtyckliga
bedömningar av humanitära skäl.
Lagen urholkar skyddet för barn.

I rapporten delade Rådgivningsbyrån tre rekommendationer:

• Förläng inte lag (2016:752)
om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd
i Sverige efter att den går ut den 19
juni 2019.
• Återgå till utlänningslag (2005:716)
den 20 juni 2019 – som var
överenskommet - med ambitionen
att snarast ersätta den med en
över tid hållbar och kvalitativt
högtstående lag.
• Förläng inte den tillfälliga
lagen vad gäller reglerna
kring familjeåterförening och
synnerligen/särskilt ömmande skäl.

Riksdagsseminarium
Under hösten 2018 anordnade Röda Korset och Rådgivningsbyrån ett riksdagsseminarium tillsammans med Miljöpartiet
för att presentera sina respektive rapporter som analyserar hur den tillfälliga
lagen slagit. Organisationerna har sedan
hållit gemensamma och separata presentationer av rapporterna på olika platser i
landet.
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Efter riksdagsseminariet tog Rådgivningsbyrån kontakt med riksdagsledamöter
som visat intresse och träffade sedan flera
av dem för enskilda möten under hösten.

Analys av EU-förslag
Rådgivningsbyrån har även under året analyserat de olika lagförslag som presenterats
för ett gemensamt europeiskt asylrättsligt
system. Analyserna har presenterats på
hemsidan, vid seminarier och slutsatserna
har diskuterats med svenska EU-parlamentariker. Enligt representanter från andra frivilligorganisationer fyller analyserna
ett tydligt behov och bland andra ECRE
har refererat till Rådgivningsbyråns rapporter.
Spridning
En tydlig utmaning i Rådgivningsbyråns
arbete med analys och policydialog är
spridning av framtagna slutsatser och rapporter. Rådgivningsbyrån har etablerat en
utgångspunkt för sitt kommunikationsarbete genom en ny hemsida, målgruppsanpassat material och nya kommunikationskanaler. Dock är kännedomen om
Rådgivningsbyrån begränsad i vidare kretsar och för att säkerställa att analyser når
rätt målgrupp krävs ytterligare förstärkta
kommunikationsinsatser.
Tillgänglighet
Rådgivningsbyrån anser att rättssäkerheten i asylprocessen ökar då de asylsökande
och personer som stöttar dem får tillgång
till viktig information om asylprocessen
och sina rättigheter i den.
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Som ett led i det arbetet har Rådgivningsbyrån utvecklat material om den nya
Gymnasielagen och om vilka rättigheter
asylsökande har efter att de blivit 18 år.
Materialet har varit tydligt efterfrågat av
asylsökande och deras nätverk som även
har återkopplat att de använt materialet
vid många tillfällen. En organisation för
asylsökande har även översatt Rådgivningsbyråns material om nya gymnasielagen i egen regi.

att genomföra ytterligare utbildningar är
begränsade.
Rådgivningsbyråns kansli
Organisationen har fortsatt växa under
året med tre nya medarbetare vilket har
tydliggjort behov av interna strukturer och
processer, och som även lett till att dessa
har utvecklats. Ett introduktionsprogram
har tagits fram för att säkerställa att nya
medarbetare får en grundlig och tydlig
introduktion.

Utbildningar
Rådgivningsbyrån håller mycket utbildningar i asylrätt. Under 2018 har organisationen även utvecklat ett kompetensutvecklingspaket som har testats med
positivt gensvar. Rådgivningsbyrån har
genomfört ett stort antal utbildningar
över hela landet till personer som stöttar
asylsökande och därmed stärkt möjligheterna för asylsökande att ta del av en rättssäker asylprocess.

En större organisation kräver också nya
strukturer som utvecklats med syfte att
säkerställa intern kommunikation, kvalitet
och uppföljning.

Utbildningarna som genomförts har generellt ansetts bidra till deltagarnas arbete
med asylsökande. Mot bakgrund av den
information som Rådgivningsbyrån får av
asylsökande och de som arbetar för dem
så finns det ett stort kompetensutvecklingsbehov hos ytterligare aktörer, privata
såväl som statliga.
Tyvärr har Rådgivningsbyrån inte haft utrymme att under året erbjuda utbildningar i egen regi i den utsträckning som det
hade önskats. Detta beror dels på att det
inte funnits resurser för att nå ut brett till
nya aktörer och dels eftersom resurserna

Generellt sett är det högt tryck på
stabsfunktionen. Här prioriteras frågor om
medarbetare, finansiell uppdatering och
hantering samt generell rapportering.
Utöver det är det stor efterfrågan på projektledning, insamling och kommunikation vilket periodvis tvingas nedprioriteras på grund av begränsade resurser. Det
är viktigt med resurser som inte är bundna till avtal, ärenden eller projekt, både
för att genomföra kärnuppdraget och för
staben.
Rådgivningsbyråns personal har tillsammans med ledningen fortsatt att hålla dialogen om etiska riktlinjer igång. Målet är
att under expansionen bevara organisationens flexibilitet, täta informationsutbyte
och trivsel.
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Resultat i siffror
För att uppnå resultatet att asylsökande och flyktingar ska ha
tillgång till stöd arbetar Rådgivningsbyrån utifrån två huvudsakliga strategier.

Rådgivningsbyrån tillgodoser asylsökande och flyktingars behov
av rådgivning och juridiskt stöd
Det direkta stödet till asylsökande är kärnan i vårt arbete som även utgör en
utgångspunkt för vårt arbete med utbildning och påverkan.
Under 2018 registrerade Rådgivningsbyrån 542 nya ärenden. Under året
gjorde Rådgivningsbyrån bedömningar i 376 ärenden. Det innebär att
jurister genomför en åtgärd i ärendet eller meddelar den asylsökande
att det tyvärr inte finns möjlighet att agera. Det kan också innebära att
Rådgivningsbyråns jurister gör ett utkast till ett underlag för exempelvis
en ansökan om verkställighetshinder till den asylsökande eller dess
kontaktperson som de kan använda.
De ärenden som registrerats men inte screenats är ärenden där vi
efterfrågat och avvaktar kompletteringar från den asylsökande eller som
vi ännu inte hunnit screena vilket istället görs under 2019.
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Offentligt
biträde i 87
ärenden

Ett
internationellt
ärende

74
nationella
ärenden
Ombud för
barn i 19
ärenden

Rådgivning
i 1 469
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9523
besvarade
mejl
28
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Rådgivning
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376
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ärenden

Stöd till
offentliga
biträden i 25
ärenden
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41 031 besökare 892 följare

68 följare

632 följare

Rådgivningsbyrån stöttar organisationer som arbetar med
asylsökande och flyktingar med kompetensutveckling beträffande
en rättssäker migrationsprocess
Det finns många aktörer i vårt samhälle som arbetar intensivt för
asylsökande och flyktingar, inte minst Rådgivningsbyråns medlemmar.
Därför fokuserar vi på att bidra med vår expertis inom området för asylrätt
genom att erbjuda kompetensutvecklande utbildningar för organisationer
som på något sätt är verksamma inom detta område.

Hemsidan har uppdaterats och målgruppsanpassats för att bli mer användarvänlig.
terat
plemen
im
h
c
o
m
sylrätt.
agit fra
et för a
k
a
p
s
g
Vi har t
klin
nsutvec
ompete

k

Ett fr

ukos
o f fe n t s e m i n a r
iu
tliga
b i t r ä m fö r
den

80 personer utbildades genom Barnens
Asylrättscentrum
Vi har ge
n

omfört 8

0 föreläs
ningar o
ch works
över hela
hops
landet

54 förelä
sningar fö
r 845 per
utöver u
soner
tbildning
ar inom
ramen fö
samverk
r
ansavtal.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Ytterligare resultat
Rådgivningsbyrån verkar för rättssäkra strukturer, det vill säga att
lagstiftare och tillämpare säkerställer en rättssäker migrationsprocess.

Rådgivningsbyrån granskar lagstiftning och rättstillämpning
beträffande migrationsprocessen.
Under 2018 yttrade sig Rådgivningsbyrån i åtta remisser.

Rådgivningsbyrån genomför påverkansarbete för att säkerställa
en rättssäker migrationsprocess.
Vi delar med oss av våra slutsatser från analysarbetet till beslutsfattare
genom att publicera artiklar, anordna och delta i seminarier samt
genom att synas och höras i media.

Vi har medverkat eller skrivit
sju artiklar och medverkat i tio
Intervjuer med

seminarier om asylrätt bland annat

Rådgivningsbyrån sändes

på politikerveckan i Järva och i

vid fem tillfällen på radio

Almedalen.

och två på TV.
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För att uppnå sitt långsiktiga mål arbetar Rådgivningsbyrån
kontinuerligt med att anpassa organisationens interna processer och
arbetssätt.
Rådgivningsbyrån arbetar strukturerat och systematiskt för att
uppnå sin övergripande målsättning
För att följa upp strategi och plan har utvärderings- och statistiksystem
utvecklats. Olika former att följa upp exempelvis utvärdering av
utbildningar har testats.
Rådgivningsbyråns medarbetare och styrelse har under 2018
intensifierat dialogen om organisationens framtida strategi. Inspel
har även inhämtats från andra aktörer. Omvärlden och aktuella
fokusområden har analyserats. Särskild vikt har legat vid förutsedda
framtida behov. Organisationens kärnvärden har utvärderats.
Utvecklingen inom Rådgivningsbyrån, för dess medlemmar och andra
aktörer har diskuterats. Processen har lett fram till en ny strategi för
åren 2019–2021 som antogs av organisationens styrelse i december
2018.
Under 2018 har två workshops med medarbetare och styrelse
gemensamt genomförts med målsättningen att diskutera kommande
strategiperiod. Utöver det har alla medarbetare haft strategidagar vid
två tillfällen, vid ett av dessa sträckte den sig över två dagar.
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Rådgivningsbyråns personal har kapacitet och resurser för att
medverka till att uppnå byråns övergripande målsättning
Utbildningspaketen har fortsatt att utvecklas och information om dem
finns på organisationens hemsida.
För att öka förutsättningarna för fler organisationer att engagera sig
i Rådgivningsbyrån har en av styrelsen utsedd arbetsgrupp arbetat
fram ett förslag på nya stadgar som inkluderar en ny form för aktörer
att ansluta sig till Rådgivningsbyrån. Samtal har förts med ett flertal
organisationer som skulle kunna vara potentiella medlemmar för att
öka kretsen av medlemmar.
Två ansökningar om projektfinansiering från Postkodstiftelsen
respektive UNHCR har godkänts. Två ansökningar om finansiering inom
barnområdet har avslagits. Rådgivningsbyrån har sökt och erhållit
finansiering från Svenska kyrkan för insatser mot hemlöshet hos unga
vuxna.
Ett samverkansavtal har slutits med Nordic Choice Hotels som
stöttar Rådgivningsbyrån ekonomiskt och får migrationsrättsligt stöd
av Rådgivningsbyråns jurister. Rådgivningsbyrån har även slutit
avtal om juridisk handledning med Sociala Missionen. Under 2018
har Rådgivningsbyrån fortsatt erbjuda handledning till Stockholms
Stadsmission.
Samverkansavtalen har även fortsatt med ”Föreningen för juridisk
rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige”, samt Lund, Luleå,
Linköping, Växjö, Strängnäs, Stockholm, Karlstad, Härnösand, Västerås
och Uppsala stift.
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Rådgivningsbyrån har fortsatt ansöka om kollekt från Svenska kyrkan.
Under 2018 har Rådgivningsbyrån fortsatt att sprida information
om möjligheterna att skänka pengar genom Swish och via 90-konto.
Ytterligare insamlingsinsatser avvaktar Rådgivningsbyrån med tills en
kommunikatör anställts.
För att säkerställa en tillfredsställande arbetsbelastning och tillräckliga
resurser för att genomföra uppdraget har antalet anställda jurister
ökat under året, de medarbetare som gick in som vikarier stannat inom
organisationen efter vikariatets utgång. En person har även anställts
inom administrationen.
Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts kollektivt och enligt
individuella planer. Planerna inkluderar både sak- och metodkompetens.
Medarbetarenkät har genomförts och policys har implementerats.
Medarbetarna har tillgång till grupphandledning ca tio tillfällen
årligen och upp till tre individuella sessioner. Friskvårdsbidrag betalas.
Trivselaktiviteter, medarbetar- och strategidagar har genomförts.

Rådgivningsbyrån har infrastruktur som är anpassad för
verksamheten
I och med att verksamheten fortsatt expandera har kansliets lokaler
anpassats för att rymma fler kontorsplatser. Rådgivningsbyrån har
haft löpande samtal internt om säkerhetsmedvetenhet och UNHCR:s
säkerhetsansvarige har gjort en översyn och genomfört en workshop
med medarbetarna.
Rådgivningsbyrån har löpande genomfört uppdateringar av sina
verktyg. En upphandling av ett övergripande system för ekonomisk
uppföljning har påbörjats.
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Jämförelse över flera år
Rådgivningsbyrån har haft en expansiv utveckling de senaste
åren. År 2015 hade organisationen sju medarbetare och år 2018
har organisationen expanderat till 18 anställda.
Expansion

Rådgivningsbyrån har haft en expansiv
utveckling de senaste åren. År 2015
hade organisationen sju medarbetare
och år 2018 var organisationen uppe
i 18 anställda. Omsättningen har nära
dubblerats vid en jämförelse mellan
åren 2015 och 2018, från drygt 7
miljoner kronor till drygt 14 miljoner.
Kontroll

Sedan 2017 är Rådgivningsbyrån
medlemmar i Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd (FRII) och Svensk
Insamlingskontroll
(90-konto).
Det innebär ökad kontroll av
uppföljningssystem för ekonomi och
verksamhet. Rådgivningsbyrån samlar
idag statistik både kring ärenden och
övriga delar av verksamheten. Det
gjordes inte innan 2015 då man endast
följde upp antalet ärenden.
Nytt kontor

Hösten 2015 flyttade Rådgivningsbyrån
till större lokaler i närheten av det
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tidigare kontoret. Sedan sommaren
2017 finns Rådgivningsbyrån även
representerade i Göteborg.
Verksamheten

Mellan åren 2015 och 2018 har
verksamheten utvecklats men bevarat
kärnan av att verka för en rättssäker
asylprocess. Uppdragen som offentligt
biträde har legat på ungefär samma
nivå över åren. Däremot har antalet
ärenden som inkommer spontant ökat
från 347 år 2015 till 542 år 2018.
Samtal till telefonrådgivningen har
ökat med cirka 200 samtal årligen
då Rådgivningsbyrån har öppet en
ytterligare dag sedan hösten 2016.
Antalet mejl har ökat dramatiskt de
senaste åren från 5500 år 2016 till
närmare 10 000 år 2018.
Det är alltså ett ökande tryck på
asylrättsligt stöd sedan 2015 som
fortsätter fram till idag.
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Utbildningar

Antalet asylsökande var som bekant
stort under 2015 och det är många
av dessa ärenden som fortfarande
finns i domstolarna. Samtidigt
har Rådgivningsbyrån sedan 2015
dramatiskt ökat antalet utbildningar
som ges och det över i stort sett hela
landet. Det innebär att kännedomen
om Rådgivningsbyrån ökar och fler
människor kontaktar organisationen
för stöd.
Samarbetsavtal

År 2014 skrev Rådgivningsbyrån det
första avtalet om asylrättsligt stöd
med ett stift inom Svenska kyrkan och
under 2018 fanns överenskommelser
med tolv stift. Utöver det har avtal
med andra frivilligorganisationer och
ett företag tillkommit.

finansiering för ett projekt och
projektfinansiering
har
sedan
dess utgjort ca en fjärdedel av
organisationens omsättning. Sedan
2015 har Svenska kyrkan bidragit
väsentligt
till
Rådgivningsbyråns
kärnverksamhet vilket har möjliggjort
omställningen.
Nya frågor

Sedan 2016 har de frågor som ställs
till Rådgivningsbyrån delvis förändrats.
Fortfarande härleds en stor del av
frågorna till asylrätt men frågorna berör
även i ökad utsträckning socialjuridiska
frågor om ekonomiskt bistånd etc.
Tillgänglighet

Rådgivningsbyrån har ökat den
asylrättsliga information som finns på
hemsidan och ökat tillgängligheten för
asylsökande och deras nätverk.

Projektfinansiering

Våren 2016 sökte Rådgivningsbyrån
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Rådgivningsbyrån startade konto på
Twitter år 2015 och på Facebook 2018
för att ytterligare öka tillgängligheten.
Under 2018 spelade Rådgivningsbyrån
för första gången in några kortare filmer
med ambitionen att ge relevant och
konkret information till asylsökande om
skeenden i asylprocessen.
Den ökade synligheten har lett till ökade
kontakter från media och inbjudningar
att medverka i paneler och seminarier.
Kompetensutveckling

Frågor om EU-rätt har även ökat
och organisationen har även ökat sin
kompetens i denna typ av frågor. Även
Europakonventionen har fått ökat fokus
i den tillfälliga lagen från 2016 och
kunskap om den har blivit allt viktigare
även i den praktiska tillämpningen.
Därför har Rådgivningsbyrån tagit fram
praktiska verktyg för jurister kring detta
ämne.
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Påverkansarbete

I om med de stora förändringarna
inom asylrätten nationellt och inom EU
sedan 2016 har det långsiktiga analys
och påverkansarbetet ökat i betydelse
för Rådgivningsbyrån. Mål-sättningen
är att påverka så att strukturerna är
rättssäkra. Praktiskt har det inneburit
att Rådgivningsbyrån har ökat sitt
analysarbete och sin policydialog sedan
2016.
Det har skett i form av utbildningar,
publicering av analyser och genom att
samordna civil-samhällets engagemang
inom asylrätt. Ett stort antal kontakter
med politiska beslutsfattare har även
genomförts.
Utöver det har Rådgivningsbyrån sedan
2017 börjat driva ärenden strategiskt för
att skapa ändringar eller klargöranden
i praxis med potential att påverka ett
större antal asylsökande.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett
asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker
asylprocess,

vi

remissinstans

genomför
och

har

analyser,
utbyte

fungerar

med

som

europeiska

systerorganisationer. Vi samlar kunskap om svensk
asylrätt, asylprocessen och förenar aktörer som är
verksamma inom området.
Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande,
ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via
telefon och mejl. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde
och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt
och internationellt.
Vi erbjuder även utbildningar, på olika kunskapsnivåer,
inom det migrationsrättsliga området, både nationellt och
internationellt.
Sedan oktober 2016 driver vi Barnens Asylrättscentrum
som arbetar för att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen samt säkerställa att barn och ungdomar ges
tillräcklig juridisk rådgivning och information.

Taptogatan 6, Stockholm
Hemsida: sweref.org
Mail: info@sweref.org
Telefon: 0200-88 00 66

Bankgiro 900-5794
Plusgiro 900579-4
Swish 123 9005794

