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Asylrättscentrum
Asylrättscentrum är en ideell organisation som arbetar för en rättssäker och
konventionsenlig asylprocess. Vi grundades 1991 och hette då Rådgivningsbyrån för
asylsökande och flyktingar, våren 2019 bytte vi namn till Asylrättscentrum.
Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, genomför utbildningar och
granskar lagstiftning. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud
rättsprocesser både nationellt och internationellt.

Asylrättscentrum i siffror

20 Medarbetare varav 16 Jurister
10 000 Mail- och telefonrådgivningar årligen
550

Screenade ärenden årligen

130 Föreläsningar årligen
4
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Vad vill Asylrättscentrum
uppnå?
Asylrättscentrum har sedan 1991 representerat
asylsökande juridiskt och bistått med juridisk
rådgivning. 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 Asylrättscentrum 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.

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 Asylrättscentrums jurister kan
komplettera andra kompetenser på ett meningsfullt
sätt.

Asylrättscentrum driver numera projekt som finansieras externt vilket ger möjlighet att genomföra
riktade insatser inom utvalda fokusområden. Ett
exempel är ett Vinnova-finansierat projekt om en
juridisk klinik där Asylrättscentrum medverkar
tillsammans med Uppsala universitet, Raoul
Wallenberg Institutet i Lund och Civil Rights
Defenders. Organisationen har utvecklat sin
verksamhet bland annat genom att erbjuda skräddarsytt asylrättsligt stöd genom överenskommelser
med stift inom Svenska kyrkan, frivilligorganisationer och ett företag. Många ytterligare frivilligorganisationer men även akademiska institutioner,
landsting och andra aktörer beställer utbildningar
från Asylrättscentrums utbildningskatalog.

Asylrättscentrum har den övergripande målsättningen att medverka till en rättssäker och konventionsenlig migrationsprocess. Organisationen finns till för asylsökande och flyktingar i
Sverige.

Intensiteten inom det asylrättsliga området kräver
samordning. Asylrättscentrum har de senaste åren
återkommande inbjudit till samtal med de organisationer som verkar inom området för att utbyta
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De senaste årens utveckling har lett till att Asylrättscentrum har ökat från fyra till tjugotvå medarbetare varav sexton 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.

Asylrättscentrum har formulerat tre resultat som
tillsammans ska medverka till att det långsiktiga
målet uppfylls.
1.Asylsökande och deras nätverk har tillgång
till juridiskt stöd.
Då asylsökande får kompetent juridisk rådgivning
och bistånd ökar deras möjligheter att få sina rättigheter tillvaratagna och att deras asylprocess är rättssäker.
2.Lagstiftare och tillämpare inom asylrättsområdet säkrar en rättssäker och konventionsenlig asylprocess.

Effektrapporten 2019

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.
3. Organisationen är ett asylrättscentrum.
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.
Resultaten ovan utmynnar i ett stort antal aktiviteter som rådgivning, juridisk representation, analys,
samordning, utbildning och dialog.

Vad vill Asylrättscentrum
uppnå?
Vid föreningens årsmöte den 24 april 2019 fattades
beslut om nya stadgar för Asylrättscentrum som
öppnar upp för en ny samverkansform. I och med
det har organisationer möjlighet att antingen gå in
som huvudmän eller medlemmar. Huvudmän
under år 2019 har varit Rädda Barnen, Stockholms
katolska stift, Svenska kyrkan Stockholms stift och
trossamfundet Svenska kyrkan. Medlemmar under
2019 har varit Equmeniakyrkan och Stockholms
Stadsmission.
Representanter från huvudmännen utgör organisationens styrelse. Styrelsen tillsätts av årsmötet och
fattar beslut om strategi, verksamhetsplan och budget. Asylrättscentrum är svensk samarbetspartner
till UNHCR. Utöver det finns samverkansavtal
med de flesta stift inom Svenska kyrkan, Stockholms stadsmission, Sociala missionen och Nordic
Choice Hotels. Avtalen innebär samverkan inom
asylrättsområdet och Asylrättscentrum stöttar med
utbildning, rådgivning och i viss utsträckning

påverkan. Asylrättscentrum är medlem i European
Council for Refugees and Exiles, ett europeiskt
nätverk av ideella organisationer som arbetar med
asyl- och flyktingfrågor
Som nämnts ovan har Asylrättscentrum formulerat
tre resultat som tillsammans ska uppnå den övergripande målsättningen om en rättssäker asylprocess. Det första resultatet fokuserar på att direkt
eller indirekt bidra till individers rättigheter genom
att asylsökande och deras nätverk har tillgång till
juridiskt stöd. Detta resultat kan Asylrättscentrum
påverka genom direkt stöd till asylsökande men
även genom att samverka med organisationer och
individer som arbetar inom samma område.
Asylrättscentrum arbetar nära sina huvudmän och
medlemmar, men samordnar även med andra organisationer som arbetar för asylsökande. Genom att
stötta de som arbetar med asylsökande, exempelvis
genom kompetensutveckling, uppnår Asylrättscentrum en större effekt genom sina insatser.
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Det andra resultatet inriktar sig på strukturer och
Asylrättscentrums möjligheter att påverka dessa
genom att lagstiftare och tillämpare inom asylrättsområdet säkrar en rättssäker och konventionsenlig
asylprocess. För att uppnå detta resultat är organisationen mer beroende av andra aktörer. Målsättningen inom detta resultat är att påverka beslutsfattare och tillämpare och centrets insatser bidrar
därmed långsiktigt och indirekt till att resultatet
uppfylls. Asylrättscentrum har en nära dialog med
medlemmar och utformar ofta underlag till deras
påverkansarbete. Det sker också betydande samordning med andra frivilligorganisationer och
internationella organisationer för att gemensamt
driva frågor.
Det tredje resultatet är inriktat på hur Asylrättscentrum som organisation ska arbeta för att optimera
sina möjligheter att uppnå det långsiktiga målet.
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Resultatet innebär att organisationen är ett asylrättscentrum. 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.
Vid föreningens årsmöte 2019 fattades beslut om
att ändra föreningens namn till Asylrättscentrum,
Swedish Refugee Law Center på engelska. Namnet
Asylrättscentrum beskriver föreningens identitet
och verksamhet och understryker att verksamheten
är juridisk. Asylrätt är den juridiska term som förknippas med fokusområdet. Asylrättscentrum
arbetar utifrån samma mål och intentioner som då
verksamheten inleddes. Namnändringen ägde rum
mot bakgrund av att verksamheten vuxit och
utvecklats.
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Vilken kapacitet och vilket
kunnande har Asylrättscentrum för att uppnå sitt mål?
Kansliets medarbetare är en generalsekreterare, en
chefsjurist, femton jurister, en verksamhetssamordnare, en administratör, en utredare, en kommunikationsansvarig och en samordnare. Asylrättscentrum tar in praktikanter från juristlinjen
och statsvetenskapliga utbildningar löpande under
året. Alla jurister i organisationen är specialiserade
inom migrationsrättens område och har gedigna
erfarenheter från Migrationsverket, migrationsdomstolarna och advokatbyråer.
Asylrättscentrum 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 utvecklingen inom EU-lagstiftning i Bryssel. Medarbetarna deltar i grupphandledning hos en psykolog för psykosocialt stöd.
Juristernas starka migrationsrättsliga kompetens
möjliggör att asylsökande och flyktingar får juridiskt stöd, både direkt och genom andra aktörer
som får stöd av Asylrättscentrum. 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.

vis FOSIF (frivilligorganisationer engagerade i
flyktingfrågor), FOG (utvalda frivilligorganisationer och Migrationsverket) och internationellt som
inom ECRE (europeiskt råd för organisationer
som arbetar med migranter). Asylrättscentrum är
svensk koordinator för ELENA-nätverket (europeiskt juristnätverk med migrationsrättsfokus).
Asylrättscentrums ledning och kansli har kompetens kring planering, uppföljning och utvärdering
av verksamhet vilket används inom projekt liksom
i verksamhetsutveckling och -planering. I augusti
tillträdde en kommunikationsansvarig. Bokföringen sköts av en extern byrå.
Asylrättscentrums kansli hyr lokaler på Taptogatan 6 i Stockholm och har två jurister placerade
hos Rädda Barnen i Göteborg.

Asylrättscentrum ingår i flertalet nätverk för samordning och kompetensöverföring inom migrationsrättens område både nationellt som exempel-
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Hur vet vi om Asylrättscentrum som organisation gör
framsteg?
Asylrättscentrum 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 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.
Asylrättscentrum mäter hur många asylsökande
som har fått juridiskt stöd från organisationen.
Stödet till de som i sin tur stöttar asylsökande mäts
i antal insatser och i vilken utsträckning det har
varit meningsfullt för de som tagit del av dem.
Asylrättscentrum dokumenterar de ärenden som
drivs strategiskt och dess utfall. Hur många personer som tar del av information kring asylrätt mäts.
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
oss och vad vi kan hjälpa till med, utvecklande av
nätverk för spridning av analyser och sammanställning av kompetensutvecklingsinsatser. Asylrättscentrum följer också utvecklingen av antalet
kontakter via sociala medier, antalet följare på
Twitter och Facebook, prenumeranter på nyhets-
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brev och besökare på hemsidan. Medarbetare
dokumenterar ärenden, rådgivning och utbildning
samt utfall i ärenden. Omdöme av insatser utvärderas genom direkta frågor (telefon) eller enkäter
(utbildning). Ibland är det beställaren av utbildningen som genomför utvärdering och ibland gör
vi det själva. En årlig medarbetarenkät genomförs
för uppföljning av arbetsmiljöfrågor.
Asylrättscentrum har medarbetarmöten varje
vecka då asylärenden, ny praxis, rättsliga ställningstaganden och generell nationell och internationell utveckling inom asylområdet diskuteras.
Mötena protokollförs. Angelägna juridiska frågeställningar samlas 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 finns för att säkerställa
att nya medarbetare får en grundlig introduktion.
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Vad har Asylrättscentrum
åstadkommit så här långt?
Asylrättscentrum har det senaste året gett juridiskt
stöd till ett stort antal asylsökande direkt. Många
asylsökande skickar sina ärenden för att få stöd.
När handlingar kommer till Asylrättscentrum 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 bokad. I övriga
ärenden kan det dröja lite längre innan den
sökande får svar om Asylrättscentrum har möjlighet att driva ärendet eller inte. Asylrättscentrum
har anpassat sina rutiner för att effektivisera hanteringen dock beräknas viss väntetid vara nödvändig
så länge efterfrågan på stöd är stor. Under 2019 har
ett nytt system för screening av ärenden införts
och väntetiden har mestadels varit ovanligt kort,
endast någon vecka. Det är högt tryck på Asylrättscentrums telefonrådgivning och mailrådgivning. Det är också många som skickar in sina ärenden för hantering. Trots att antalet jurister i
organisationen har ökat väsentligt de senaste åren
är det fortsatt högt tryck för medarbetarna.
Trots trycket på direkt stöd har Asylrättscentrum
lyckats prioritera långsiktigt arbete och har riktat
in sig på vissa typer av ärenden som har drivits
strategiskt vilket redan har haft genomslag.
Genom att strategiskt driva ärenden kan räckvidden av de positiva besluten öka.
Andra områden där vi driver ärenden strategiskt är
bevisvärdering i förhållande till ohälsa och medicinska åldersbedömningar.

Utöver de ärenden Asylrättscentrum driver i egen
regi söker organisationen stärka andra juridiska
ombud i deras arbete.
Asylrättscentrum har även tagit nya kontakter och
samordnat med organisationer vilket ökar möjligheterna att påverka lagstiftning och tillämpning
mot ökad rättssäkerhet.
Asylrättscentrum har fortsatt att analysera olika
lagförslag på 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 Asylrättscentrums
rapporter.
En tydlig utmaning i Asylrättscentrums arbete
med analys och policydialog är spridning av
framtagna slutsatser och rapporter. En betydande
satsning under 2019 har varit rekryteringen av en
kommunikationsansvarig. Asylrättscentrum har
för avsikt att även framöver arbeta nära medlemmar, huvudmän och övriga aktörer i civilsamhället
för att sprida analyser.
Asylrättscentrum 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. Som
ett led i det arbetet har Asylrättscentrum fortsatt
att utveckla informationsmaterial till asylsökande
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och deras nätverk. Bland det här materialet finns
uppdaterad information om vilka rättigheter asylsökande har efter att de blivit 18 år, information
om förlängning av den tillfälliga lagen och om förlängningsansökningar. Materialet har varit tydligt
efterfrågat av asylsökande och deras nätverk som
även har återkopplat att de använt materialet vid
många tillfällen.
Asylrättscentrum håller mycket utbildningar i
asylrätt. Asylrättscentrum 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. Utbildningarna som genomförts
uppfattas generellt av deltagarna bidra till deras
arbete med asylsökande. Mot bakgrund av den
information som Asylrättscentrum får av asylsökande och de som arbetar för dem så finns det
ett stort kompetensutvecklingsbehov hos ytterligare aktörer, privata såväl som statliga. Tyvärr har
Asylrättscentrum inte haft utrymme att under året
erbjuda utbildningar i egen regi i den utsträckning
som det hade önskats, dels på grund av att det inte
fanns resurser att nå ut brett till nya aktörer dels
eftersom resurser att genomföra ytterligare
utbildningar är begränsade.
Organisationen har fortsatt växa under året med
tre nya medarbetare vilket har tydliggjort behov av
interna strukturer och processer som också har
utvecklats. En större organisation kräver också nya
strukturer som utvecklats med syfte att säkerställa
intern kommunikation, kvalitet och uppföljning.
Generellt sett är det högt tryck på stabsfunktionen. Frågor om medarbetare, finansiell uppdatering och hantering samt generell rapportering
prioriteras. Utöver det är det stor efterfrågan på
projektledning, insamling och kommunikation
vilket periodvis tvingas nedprioriteras. Utöver
rekryteringen av en kommunikationsansvarig
rekryterades även en samordnare som bland
annat arbetar med projektsamordning. Det är
viktigt med resurser som inte är bundna till avtal,
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ärenden eller projekt, både för att genomföra
kärnuppdraget och för staben.
Personalen och ledningen har fortsatt att hålla dialogen om etiska riktlinjer igång. Målet är att under
expansionen bevara organisationens flexibilitet,
täta informationsutbyte och trivsel.
För att uppnå resultatet att asylsökande
och deras nätverk har tillgång till juridiskt
stöd har Asylrättscentrum definierat ett
antal strategier som anges nedan.
Asylsökande och deras nätverk har tillgång till
juridiskt stöd.
Asylrättscentrum inhämtar underlag från
asylsökande rörande behov av och metoder för
juridiskt stöd.
• Arbeta med referensgrupp av asylsökande (och
tidigare asylsökande)
Två referensgruppsmöten med referensgrupp har
genomförts. Referensgruppsdeltagare har efter
mötena tagit del av svar på frågor de ställt.
• Bygga infrastruktur kring att kommunicera
information med asylsökande
Hemsidan har vidareutvecklats. Facebook-sidan
har aktiverats. Viss information har översatts. System för hur kommunikationen med asylsökande
fångas bland annat genom mailhantering testas.

Asylrättscentrum tillgodoser asylsökande och
flyktingars behov av juridiskt stöd och information om asylprocessen
Det direkta stödet till asylsökande är kärnan i vårt
arbete som även utgör en utgångspunkt för vårt
arbete med utbildning och påverkan. För att tillgodose asylsökandes behov av juridiskt stöd utför vi
ett antal aktiviteter.
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• Genomföra telefonrådgivning 4 dagar i veckan,
en person som svarar i telefon.
Totalt besvarades 1469 samtal av en jurist.
• Genomföra rådgivning via e-post, för barn och
vuxna.
Totalt har 9523 mail besvarats som inkommit till
den generella rådgivningen.
• Genomföra juridisk rådgivning till barn, inklusive mottagning.
11 möten med barn har genomförts.
• Genomföra rådgivning i stift och med Stockholms stadsmission enligt avtal. Rådgivning har
hållits vid ca 76 tillfällen.
• Tillgängliggöra relevant information till asylsökande och flyktingar bl.a. på hemsidan Antal unika
besökare uppgick till 55 420.

Asylrättscentrum agerar som offentligt
biträde och ombud för asylsökande
• Handlägga enskilda ärenden.
Under 2019 registrerade Asylrättscentrum 788 nya
ärenden. Det kan också innebära att Asylrättscentrums 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 görs
när vi får in nödvändig dokumentation.
• Agera offentligt biträde.
Under 2019 har Asylrättscentrum agerat som
offentligt biträde i 37 ärenden
• Agera som ombud nationellt och internationellt.
44 nationella och fem internationella ärenden har
drivits.

Asylrättscentrum bidrar med asylrättskompetens till asylsökandes nätverk
• Vidareutveckla kompetensutvecklingspaket för
asylrätt. Ett nytt kompetensutvecklingspaket är
färdigställt, finns tillgängligt att boka på hemsidan.
• Implementera kompetensutvecklingspaket och
andra utbildningar i asylrätt Föreläsningar och
workshops har genomförts vid ca 64 tillfällen över
hela landet.
• Erbjuda kompetensutveckling till berörda och
engagerade i de regioner där vi verkar (14 avtal)
(1097 mail besvarade)
• Erbjuda kompetensutveckling till offentliga
biträden.
E-mail lista 247 personer, 58 användare migforum.se, 3 nyhetsbrev till offentliga biträden, 95
jurister har kompetensutvecklats, 116 tillfällen av
direkt stöd till jurister, fem ärenden där stöd givits
till jurister.
• Vara tillgängliga för rådgivning per telefon,
e-post och i möten för medlemsorganisationerna
och individer verksamma i dessa
(510 mail, 78 samtal, 18 besök, 112 brådskande
ärenden, 222 information om rättsläget, 84 omscreening av ärenden, 27 ”spökskrivit”)

Lagstiftare och tillämpare inom asylrättsområdet säkrar en rättssäker och konventionsenlig asylprocess
Asylrättscentrum genomför analyser av
asylprocessens lagstiftning och tillämpning
• Sammanfatta och analysera utfallet av nationella
och internationella avgöranden
Har spridits vid 5 tillfällen till FOSIF-nätverket,
presenteras internt veckovis.
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• Granska och bevaka relevanta teman och genomföra analys på relevanta områden och därigenom
påvisa brister och fel i föreslagen och gällande lag
och tillämpning.
(13 ”Chefsjuristen kommenterar” + 2 allmän kommentar, 2 informationsmaterial, granskning, yttrande över slutbetänkande, en festskrift)
• Analysera nya förslag från EU
En EU-analys publicerad

Asylrättscentrum sprider sina analyser till
relevanta aktörer
• Sprida information genom hemsidan, twitter etc.
till medlemsorganisationer och andra organisationer som arbetar med relevanta frågor
Antal unika sidvisningar på hemsidan var 134 439
under 2019, i slutet av 2019 hade Asylrättscentrum
190 följare på LinkedIn, 1260 följare på Twitter
och 1096 följare på Facebook.
• Bedriva påverkansarbete genom att publicera
artiklar, genomföra seminarier som speglar vår
analys samt svara mot förändrade situationer
En artikel, en intervju, två debattartiklar, 7 intervjuförfrågningar från forskare, 20 bakgrundsintervjuer med media, 5 från studenter, svarat på frågor
i Socialförsäkringsutskottet, möte justitiedepartementet, deltagande i 7 paneler, medverkan i 5 rundabordssamtal, nätverksmöte, ECRE-möte,
workshop med företag, anordnande av två seminarier i samband med Almedalsveckan i Visby, möten
med representanter för arbetsmarknadens parter,
anförande i samtal med samlat civilsamhälle och
politiker, 2 poddar spelades in)
• Kommunicera analyser om EU-rätten till
relevanta aktörer
Delat analys till utredare om ”säkra ursprungsländer”, möten med EU-parlamentariker i Bryssel,
möte svenska representationen i Bryssel,
anordnade av rundabordssamtal med
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representanter för EU-kommissionen i Sverige)

Asylrättscentrum bidrar med underlag till
huvudmän och medlemmar och deltar i
policydialog med politiska beslutsfattare
• Arrangera och medverka vid återkommande
möten med representanter för medlemsorganisationer för utbyte av kunskap och information
• 3 kompetensöverföringsmöten, 2 remissmöten,
delat remissunderlag, utvecklat underlag inför
interna möten, genomfört specialanalys, 3 kompetensutvecklingsinsatser till medlem, 6 analysmöten
• Identifiera och delta i relevanta fora för att sprida
analyser
32 politikermöten, 19 påverkansmöten, 42 gånger
synliga i media
• Yttra oss i relevanta remisser
4 remissvar, ett yttrande i rapport
• Medverka i relevanta referensgrupper

Asylrättscentrum driver ärenden strategiskt
för att skapa praxis som säkerställer en rättssäker och konventionsenlig asylprocess
• Agera direkt eller som stöd till offentliga biträden
i ärenden av strategiskt intresse
25 ärenden,116 generella stödinsatser
• Administrera en arbetsgrupp för strategisk processföring
13 medlemmar i gruppen, 11 möten med arbetsgrupp för strategisk processföring genomförts
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Organisationen är ett asylrättscentrum
Asylrättscentrum samordnar och samarbetar
med andra asylrättsjurister, akademin och
civilsamhällesaktörer inom asylområdet
• Säkerställa kommunikationsvägar inom relevanta
organisationer med fokus på medlemmar
Dialog och mailkontakter med styrelse och andra
relevanta aktörer
• Medverka i och samordna dialogforum för civilsamhällesorganisationer
Medverkan i 19 nätverk vid 55 möten, 2 allmänna
samverkansmöten, 8 möten med internationella
systerorganisationer och myndigheter, seminarium
universitet.
• Administrera ett internetforum för dialog med
och information till offentliga biträden E-mail
lista 247 personer, 58 användare migforum.se.

Asylrättscentrum har adekvata finansiella och
personella resurser för att genomföra uppdraget
• Säkerställa adekvat organisationsutveckling och
uppföljning av verksamheten Halvårs- och årsvisa
avstämningar av verksamhetsplanen, utvecklad
statistikinsamling.
• Säkerställa direkt finansiering genom uppdrag
som offentligt biträde, samverkansavtal, projekt,
utbildningar, insamling etc
Projekt finansierade av UNHCR, Postkodstiftelsen, Aida, 2 Vinnova-finansierade projekt,
begränsade insatser kring insamling, en
minnesgåva mottagen
• Säkerställa förutsättningar för att generera nya
intäkter
Nya former för medlemskap och medlemmar har
utformats, nytt namn på organisationen, information på hemsidan har uppdaterats, projektfinansie-

ring undersöks, möjligheter till nya utbildningar
undersöks.
• Säkerställa långsiktig finansiering genom utökande av medlems- och huvudmannakrets
Kontakter med 24 potentiella nya medlemmar och
samarbetspartners har genomförts.
• Säkerställa att verksamheten har anpassade lokaler
Lokalerna har anpassats efter medarbetarnas
behov, juristerna i Göteborg har flyttat in hos
Rädda Barnen.
• Säkerställa att Asylrättscentrum har anpassade
verktyg för att genomföra sitt uppdrag Inköp av
datorer, mobiltelefoner, utrustning för videosamtal
har gjorts.
• Säkerställa att Asylrättscentrum har adekvata
strukturer och system för att planera och följa upp
verksamheten
Översyn av ekonomisystem har genomförts.
• Implementera medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöplan har genomförts, grupphandledning och individuell handledning har genomförts i
Stockholms och Göteborg.
• Säkerställa kompetensutveckling
Medarbetare har deltagit vid minst 16 utbildningar
och seminarier som kompetensutveckling.

Asylrättscentrum har en varierad och engagerad krets av medlemmar och huvudmän
• Säkra en varierad krets av huvudmän
4 huvudmän har betalat årsavgift, samverkansmöte med potentiell ny huvudman.
• Säkra en engagerad krets av huvudmän
3 samordningsmöten, samtliga deltog vid
”Migrationsmötet”.
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• Säkra en engagerad krets av medlemmar
3 samordningsmöten, samtliga deltog vid Migrationsmötet

Asylrättscentrum kommunicerar anpassat och
konsekvent
• Utveckla och implementera kommunikationsstrategi
• Utveckla och implementera kommunikationsplan

Jämförelse över flera år
Asylrättscentrum har haft en expansiv utveckling
de senaste åren. År 2016 hade organisationen tio
medarbetare och år 2019 var organisationen uppe i
15 medarbetare. Omsättningen har ökat betydligt
från ca 9,7 MSEK 2016 till 13,5 MSEK 2019. Sedan
2017 är Asylrättscentrum medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och Svensk
Insamlingskontroll (90-konto). Det innebär ökad
kontroll av uppföljningssystem för ekonomi och
verksamhet. Asylrättscentrum samlar idag statistik
både kring ärenden och övriga delar av verksamheten. Det gjordes inte innan 2015 då endast
antalet ärenden följdes upp.
Hösten 2015 flyttade Asylrättscentrum till större
lokaler i närheten av det tidigare kontoret. Sedan
sommaren 2017 finns Asylrättscentrum representerade i Göteborg.
Mellan åren 2015 och 2019 har verksamheten
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utvecklats men bevarat kärnan av att verka för en
rättssäker asylprocess. Antalet förordnanden sjönk
under 2019. Däremot har antalet ärenden som
inkommer spontant ökat från 347 år 2015 till 788
år 2019. Samtal till telefonrådgivningen har ökat
från år 2016 med cirka 400 samtal och Asylrättscentrum har öppet en ytterligare dag sedan
hösten 2016. Inkomna mail har ökat dramatiskt de
senaste åren från 5500 år 2016 till nästan 9500 år
2018.
Det är alltså ett ökande tryck på asylrättsligt stöd
sedan 2016 som fortsätter fram till idag. Antalet
asylsökande var som bekant ovanligt stort under
2014 och 2015 och det är många av dessa ärenden
nu befinner sig i förlängningsprocesser, har ärenden som preskriberats etc. Samtidigt har Asylrättscentrum sedan 2016 dramatiskt ökat antalet
utbildningar som ges och det över i stort sett hela
landet. Det innebär att kännedomen om Asyl-
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rättscentrum ökar och fler människor kontaktar
organisationen för stöd. År 2014 skrev Asylrättscentrum det första avtalet om asylrättsligt stöd
med ett stift inom Svenska kyrkan och under 2019
fanns överenskommelser med tolv stift. Utöver det
har avtal med andra frivilligorganisationer och ett
företag tillkommit.
Våren 2016 sökte Asylrättscentrum finansiering
för ett projekt och projektfinansiering har sedan
dess utgjort ca en fjärdedel av organisationens
omsättning. Sedan 2015 har Svenska kyrkan
väsentligt bidragit finansiellt till Asylrättscentrums
kärnverksamhet vilket har möjliggjort omställningen.

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

Sedan 2016 har de frågor som ställs till Asylrättscentrum delvis förändrats. Fortfarande härleds en stor del av frågorna till asylrätt men frågorna berör även i ökad utsträckning asylsökandes
sociala och ekonomiska rättigheter. Asylrättscentrum har ökat den asylrättsliga information som
finns på hemsidan. Asylrättscentrum startade konton på Twitter år 2015 och Facebook 2018 för att
ytterligare öka tillgängligheten för asylsökande
och deras nätverk. Under 2018 spelade Asylrättscentrum för första gången in några kortare filmer med ambitionen att ge relevant och konkret
information till asylsökande om skeenden i asylprocessen något som även fortsatte under 2019.
Sedan 2019 har Asylrättscentrum tagit över podcasten ”Människor och Migration”.
Den ökade synligheten har lett till ökade kontakter
från media och inbjudningar att medverka i paneler och seminarier.
Frågor till Asylrättscentrum om EU-rätt har även
ökat och organisationen har ökat sin kompetens i
frågorna. 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 Asylrättscentrum tagit
fram praktiska verktyg för jurister kring det.
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Bilaga till Effektrapport

Sammanställning av analyser,
kommentarer, informationsmaterial och artiklar 2019
Konferensrapport
• Konferensrapport från ”Migrationsmötet”
Informationsmaterial
• Förlängning av uppehållstillstånd
• Att bli 18 år – en handbok
• Guide – Att prata med barn
• Information in Dari (information om den svenska asylprocessen på dari)
• Måste man skicka in närvarorapport vid förlängning enligt nya gymnasielagen?
• Informationsmaterial till dig som fått uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen
• Informationsmaterial om förlängningen av den tillfälliga lagen
• Ett nytt informationsmaterial om nya gymnasielagen
Kommentarer
• Chefsjuristen kommenterar: Ekonomiska stöd och bidrag vid bedömning av försörjningsförmåga
• Chefsjuristen kommenterar: Ställning som varaktigt bosatt i Sverige (VABO)
• Chefsjuristen kommenterar: Migrationsöverdomstolen förklarar prövningsordningen
för anknytningsärenden
• Chefsjuristen kommenterar: Ersättning av staten vid överklagande
• Chefsjuristen kommenterar: Bedömning av koncernföretags ekonomisk förmåga att
anställa
• Chefsjuristen kommenterar: Vad krävs för att få dispens från krav om styrkt identitet?
• Situationen på medelhavet kräver samarbete
• Chefsjuristen kommenterar: Ny rättsutredning flyttar ansvaret för boendefrågan till
kommunerna
• Chefsjuristen kommenterar: Klargörande dom om förlängda arbetstillstånd
• Chefsjuristen kommenterar: Arbetstillstånd även utan lagstadgade semesterförmåner
• Chefsjuristen kommenterar: Hinder för återvändande till Gaza
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•
•
•
•
•
•

Chefsjuristen kommenterar: Prövning av säker resväg
Chefsjuristen kommenterar: Ny dom förtydligar vad som gäller för att uppfylla
försörjningskrav
Chefsjuristen kommenterar: Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Syrien
Kommentar till förlängningen av den tillfälliga lagen
En kommentar om familjeåterförening
Rättsligt ställningstagande angående motsättningar mellan asylsökande barn, god man,
offentligt biträde och vårdnadshavare – SR 02/2019

Analyser
• Så väljer Asylrättscentrum ut de ärenden vi driver
• HBTQ-personer i asylprocessen
• Tillförlitliga kriterier? En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar
av asylberättelser
• Utvecklingen av EU:s migrationsreform – ur askan i elden för förespråkare av en rättssäker migrationsprocess
• Festskrift till Anders Sundquist
Remissvar
• Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet SOU 2018:69
• Remissvar över departementspromemorian “Förslag till en nationell institution för
mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4)
• Remissvar över betänkandet “Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för
tolkar i talade språk” (SOU 2018:83)
• Remissvar över utkast till lagrådsremiss “Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”
• Utöver de formella remisserna har vi även besvarat flertalet underhandsremisser.
Artikel
• Staten JK-anmäls för brister i medicinsk åldersbedömning
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