
I mars avslöjade Ekot att advo-
kater som grovt misskött sitt
uppdrag som juridiska ombud i
asylärenden anlitats på nytt.
Arbetaren avslöjar nu att
Migrationsverket förra året
förordnat ett och samma biträ-
de 367 asylärenden. Detta trots
att ett ärende enligt Migra-
tionsverket självt kräver cirka
åtta timmars arbete.

Listor som Arbetaren beställt från
Migrationsverket visar att sex av de
cirka tusen offentliga biträdena ver-
ket anlitade förra året hade över
240 förordnanden. Två står i sär-
klass: en jurist hade förra året 367
förordnanden och en advokat fick
358 stycken. Ersättningen till juris-
ten uppgick till strax över tre miljo-
ner kronor.

– Det låter som orimligt
många ärenden. Vi vet att en del
har väldigt många ärenden och jag
vet inte riktigt vad det beror på,
säger Stefan Råhlander, expert på
asylfrågor vid Asylprövningen i
Solna och ansvarig för Migrations-
verket egna utredning i frågan.

Enligt advokater som Arbeta-
ren ringer runt till tar ett asylä-
rende i genomsnitt mellan sex till
tio timmar. Något som bekräftas
av Stefan Råhlander.

– Mellan tummen och pekfing-
ret skulle jag säga ungefär åtta tim-
mar för ett normalt asylärende.
Sen kan det naturligtvis gå uppåt
eller neråt.

PÅ ARBETARENS BEGÄRAN görs en
sammanställning av 14 olika biträ-
dens bifall och avslag. Urvalet är
sex biträden med över 240 ären-
den, biträden som Arbetarens käl-
lor säger ska vara mycket kompe-
tenta, samt mindre kompetenta.
Det biträde med flest ärenden
visar sig ha en högre bifallsprocent
än genomsnittet i urvalet. Noter-
bart är dock att detta inte är
någonting som Migrationsverket
självt för statistik över.

Att verket haft stora problem
med sin kvalitetskontroll blir
uppenbart när Arbetaren går
vidare och granskar samma 14
biträdens inlagor. Inlagorna, där
asylskäl ska anges, varierar från en
sida till tio. Vissa är uppenbart väl-
formulerade och omsorgsfullt
gjorda, några är direkt slarviga. Av
advokaternas 33 inlagor saknar 19
stycken hänvisningar till lagrum,
det vill säga att vilka lagar som
åberopas inte anges.

– Lagrum ska naturligtvis
anges. Och det måste stå klart för
alla beslutsfattare som får de här
ärendena att det är solklart att man

ska kontakta biträdena i annat fall
och förklara att ”det här är en
brist, det här får du göra om. Du
får skicka in en ny inlaga med
angivande av lagrum”, säger Ste-
fan Råhlander.

DEN YTTERST ANSVARIGE för migra-
tionspolitiken i Sverige, migra-
tionsminister Tobias Billström
säger att han tycker att antalet
ärenden låter väldigt många men
menar att det är ett generellt pro-
blem inom humanjuridiken att
ersättningen är förhållandevis låg
jämfört med exempelvis affärsjuri-
diken.

Om det är som du säger, varför
höjer ni i så fall inte ersättningen?

– Utvärderingen av den nya
instans- och processordningen i
utlännings- och medborgar-
skapsärenden håller på att bli
klar och vi får invänta den. Men
det är inte bara en fråga för mig
utan något som berör många
statsråd. Jag kan inte här och nu
lova att ersättningen ska höjas –
det handlar om ganska stora eko-
nomiska kostnader, säger Tobias
Billström.

MIGRATIONSVERKET HAR nu efter
utredningen ”Sekretess och off-

entliga biträden i utlänningsären-
den” (2008) infört nya rutiner med
svartlistning och säger sig nu ta
bort biträden som är ”uppenbart
oskickliga”.

Några fastställda kriterier för
att ett biträde ska bli borttaget
finns dock inte. Än så länge har
10 biträden förts upp på förteck-
ningen. Samtidigt säger Migra-
tionsverkets rättschef, Mikael
Ribbenvik, till Arbetaren att ver-
ket för närvarande tittar på att ta
fram ett IT-system för fördelning
av ärendena.
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367 ärenden på ett år
Migrationsverket lägger ”orimligt många” asylärenden på enskilda biträden
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Det klimatpaket som EU:s
ledare enades om i fredags har
kallats både ”historiskt” och
”urvattnat”. Men knäckfrågan
är var utsläppsminskningarna
egentligen ska ske.  

– Det finns tillfällen då inget avtal
faktiskt är bättre än ett dåligt avtal,
sade den kristdemokratiska EU-
parlamentarikern Anders Wijkman.

Han deltog på måndagen i ett
seminarium som EU-kommissio-
nen i Sverige höll inför Europa-
parlamentets omröstning om kli-
matpaketet. På en direkt fråga
medgav Wijkman att han ändå vill
att paketet ska gå igenom, men att
vissa delar behöver förhandlas om. 

Diskussionen kom till stor del
att handla om hur stor del av
utsläppsminskningarna som ska få

förläggas utanför EU, där kom-
missionens förslag är maximalt 50
procent.

– DEN SVENSKA regeringen har
tyvärr drivit på för en ännu större
andel och missar därmed både vårt
moraliska ansvar att minska våra
egna utsläpp och möjligheten att
skapa framtidsjobb i EU, sade Åsa
Westlund som sitter i Europa-

parlamentet för socialdemokra-
terna. 

Karin Rappsjö Emanuelli, poli-
tiskt sakkunnig på miljödeparte-
mentet, menade däremot att EU:s
moraliska skyldighet ligger i att
bidra till tekniköverföring till fattiga
länder och att minskningarna för-
läggs där. Vidare pekade hon på att
det är betydligt billigare att genom-
föra reduktioner i ett land som Indi-

en än inom EU, vilket meddebattö-
rerna ställde sig kritiska till. 

– Om uppgiften bara var att
åstadkomma de 20 procent som nu
står i avtalet skulle resonemanget
vara klockrent, men till 2050
måste vi ju sänka våra egna utsläpp
med hela 80–95 procent, menade
Anders Wijkman. 
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”Inget avtal är bättre än ett dåligt”
Anders Wijkman om EU:s klimatpaket
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