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Lexino – snabb hjälp för affärsjuristen
Jurister som behöver råd i frågor rörande ABL får
med Lexinos hjälp snabb praktisk vägledning i olika
frågeställningar. “De djupa lagkommentarerna belyser
de problem som kan uppkomma vid tillämpningen av
lagen och ger konkreta svar”, säger Erik Nerep, en av
författarna till de djupa lagkommentarerna till ABL i
Lexino.

Enligt Johan Adestam går de djupa kommentarerna
i Lexino i många hänseenden längre än andra traditionella lagkommentarer.
Lexino fördjupar de principiella resonemangen och på
många för aktiebolagsrätten centrala ämnesområden
innehåller den en mer djupgående analys än en traditionell lagkommentar, inte minst eftersom den innehåller
ställningstaganden till frågor av principiellt intresse även
där rättskällorna i övrigt inte är särskilt informativa,
säger han.

”

Lexinos djupa lagkommentarer i ABL är ursprungligen
skrivna av Erik Nerep, professor vid Handelshögskolan
i Stockholm och Per Samuelsson, professor i bankrätt vid Lunds universitet. Nu är även Johan Adestam,
postdoktor i civilrätt vid Lunds universitet, delaktig i
den kontinuerliga uppdateringen av Lexino-kommentarerna till aktiebolagslagen.

Varje kommentar innefattar en omfattande utläggning
av hur de olika rekvisiten i aktiebolagslagen ska tolkas,
men de principiellt viktiga paragrafkommentarerna
innehåller också referenser till aktuell litteratur och
relevant rättspraxis på området och en diskussion
kring närliggande frågor som kan uppkomma och hur
de bör bedömas.
Alla paragrafer i ABL är kommenterade, men mer
vikt läggs självfallet vid de principiellt viktiga och
betydelsefulla frågorna. Som exempel på frågor som
är mycket djupt kommenterade nämner professor Erik
Nerep bland annat frågor om värdeöverföringar i 17
kap., skadeståndsansvaret i 29 kap. och medansvarsreglerna i 25 kap.
Varje praktisk verksam jurist som kommer i kontakt med
aktiebolagslagen har nytta av dessa kommentarer,
framhåller professor Erik Nerep.
Lexino är ju ett mycket praktiskt och lättillgängligt redskap i och med att användaren snabbt får en överblick
över rättsläget, en sammanställning av en mängd olika
källor, samt dessutom konkreta svar på specifika frågor.

”
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fördelar med Lexinos djupa lagkommentarer
enligt författarna

ą

Tidsbesparande eftersom användaren snabbt får en överblick över rättsläget.

ą

Belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt.

ą

Tillhandahåller omfattande underlag för den jurist som letar efter ett svar.

”

”

Lexino – djupa lagkommentarer ger en samlad översyn
och analys av gällande rätt. De uppdateras regelbundet
med hänsyn till lagändringar, ny litteratur och praxis på
området.
Våra djupa lagkommentarer är utvecklade med den
praktiskt verksamma juristen i åtanke och inriktar sig
på att ge konkreta svar på hur lagen ska tillämpas.
Läs mer och testa på karnovgroup.se/lexino
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Ledare Generalsekreteraren

Skatteundandragande och
i april tillsatte regeringen en utredning som har till
uppdrag att se över möjligheterna att införa skyldighet för
bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om
skatteupplägg. Syftet anges i direktiven vara att bekämpa
skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
Värdet av undanhållna skatteintäkter beräknas uppgå
till hundratals miljarder dollar per år, vilket med råge
överstiger det bistånd som årligen lämnas till utvecklingsländerna. Närmare en tredjedel av alla privata tillgångar
i utvecklingsländerna lär återfinnas på offshorekonton.
Motsvarande siffror för Nordamerika uppskattades för
några år sedan till två procent och för Europa till åtta
procent. En stor andel av de tillgångar som återfinns utanför det egna landet kommer från korruption och annan
brottslighet. Skatteundandragande motverkar effektivt
bekämpandet av fattigdomen i världen och stödjer inte
sällan brott mot mänskliga rättigheter. Skatteundandragande motverkar därtill syftet med skattepolitiken, som
är att finansiera den gemensamma välfärden, angelägna
samhällsfunktioner och andra offentliga utgifter. Det finns
följaktligen ett uppenbart behov av att effektivt angripa
otillåtna skatteundandraganden.
Till detta kommer att förtroendet för skattesystemet
förutsätter att staten beivrar skattebrott.
men, hur åstadkommer man då detta? En väg som har
visat sig effektiv är att ”follow the money”. Detta har framgångsrikt tillämpats på många håll. Senast avsattes Pakistans premiärminister då han inte på ett trovärdigt sätt
kunde förklara varifrån han fått sina tillgångar. Landets
högsta domstol fann att dessa härrörde från korruption.
Det är lätt att se effektiviteten och nödvändigheten av
att ”follow the money”. Det är också en väg som EU och
Sverige nationellt redan anammat. Den är emellertid, som
så ofta när det handlar om brottsbekämpning, förenad
med inte obetydliga rättssäkerhetsproblem innefattande
svåra avvägningar mellan olika legitima intressen. Ett
sådant exempel är skatterådgivares och advokaters ansvar
vid så kallade aggressiva skatteplaneringsupplägg.
EU-kommissionen har i sommar lämnat ännu ett förslag
som innebär att medlemsstaterna i större utsträckning ska
6

samarbeta för att utreda EU-medborgares och företags så
kallade aggressiva skatteplanering, i syfte att säkerställa
ett skatteuttag som är i enlighet med medlemsländernas
lagstiftningar och för att effektivisera kampen mot penningtvätt. EU-kommissionen vill mot bakgrund av Panamadokumenten bland annat skapa ett EU-centraliserat
informationsinsamlande rörande skatteflykt.
Förslaget, som är en uppföljning och en klar förbättring
av OECD:s BEPS Action 12, innebär att samtliga skatterådgivare till privatpersoner och företag som lämnar råd i
gränsöverskridande skatteplanering, inklusive advokater,
ska ha en informationsskyldighet kring vissa uppgifter.
Dock ska advokaters tystnadsplikt, enligt medlemslandets
lagstiftning, respekteras. Rapporteringsplikten åvilar i
dessa fall den skattskyldige klienten. Men, det ankommer
på advokaten att informera klienten om denna skyldighet.
Formerna för hur de nya reglerna ska implementeras har
innefattat olika alternativ. Tanken på att genomföra en
icke-bindande uppförandekod förkastades på goda grunder. De nya reglerna om rapporteringsplikt ska istället
komma till uttryck i ett direktiv.
skatterådgivare kommer att bli skyldiga att rapportera
gränsöverskridande skattearrangemang om upplägget
innefattar någon av i direktivet angivna omständigheter.
Upplägg som omfattas av regelverket är sådana som:
innehåller en gränsöverskridande betalning till en mottagare som är bosatt i ett ”no-tax country”; involverar en
jurisdiktion med en inadekvat eller svag penningtvättslagstiftning; konstrueras i syfte att undvika att inkomst
rapporteras under unionsrättens regler; motverkar
informationsutbytet på skatteområdet inom EU; har en
direkt koppling till det arvode som skatterådgivaren debiterar klienten och dennes inbesparade skatt; möjliggör att
samma inkomst undandras beskattning i mer än ett land.
Denna lista kan komma att ändras i framtiden.
Rapporten måste lämnas till Skattemyndigheten inom
fem dagar från det att skatterådgivare medverkat till ett
upplägg med klienten. Informationen kommer kvartalsvis
automatiskt att delas med alla medlemsstater inom EU via
en central databas. Informationsutbytet om skatterådgiAdvokaten Nr 6 • 2017

advokatens ansvar
vare och den skattskyldige, liksom skatteupplägget, kommer att vara standardiserat. Kommissionen kommer att
ha tillgång till vissa delar av informationen för att kunna
övervaka implementeringen av regelverket.
Det ankommer på medlemsländerna att införa ändamålsenliga påföljder för skatterådgivare som inte lever
upp till rapporteringsskyldigheten.
det finns många problem med det föreslagna direktivet.
Kommissionen har inte på ett godtagbart sätt kunnat definiera vad som avses med aggressiv skatteplanering. Omständigheter som ska grunda rapporteringsplikt kännetecknas av brist på konkretion. Någon åtskillnad görs inte
heller av förfaranden som är tillåtna enligt lag och sådana
som strider mot lag. Tillämpningsproblemen framstår
som omfattande. Den grundläggande rättssäkerhetsprincipen om lagstiftningens förutsägbarhet synes långt borta.
Från den europeiska advokatorganisationen CCBE har
det också ifrågasatts om EU, med beaktande av subsidiaritetsprincipen och medlemsländernas självständighet
i vissa rättsliga sammanhang, har rättslig kompetens att
överhuvudtaget lagstifta på detta område. CCBE har anfört, att för det fall en reglering om informationslämning
skulle beslutas av EU, bör denna informationslämning i så
fall enbart avse skattebetalaren och inte dennes juridiske
rådgivare, samt understrukit nödvändigheten av att den
advokatetiska tystnadsplikten och övriga kärnvärden
upprätthålls. I den delen blev CCBE och Europas advokater bönhörda.
denna gång klarade sig advokaterna från att än en gång
behöva bli angivare och bryta sin tystnadsplikt, till skillnad från vad som är fallet vid misstanke om penningtvätt
och redovisning av VAT-nummer liksom förslagen att
införa registreringsskyldighet för advokater i olika lobbyingregister. Det förpliktigar emellertid att undantas från
socialt relevant och nödvändig lagstiftning.
När den europeiska kommissionären introducerade
det nya direktivförslaget uttryckte han något som det är
mycket lätt att hålla med om:
”We are continuing to ramp up our tax transparency
Advokaten Nr 6 • 2017

agenda. Today, we are setting our sights on the professionals who promote tax abuse. … Our work for fairer
taxation throughout Europe continues to advance.”
För att advokaternas kärnvärden och klienternas privilegier ska kunna upprätthållas krävs att advokaterna också
fortsättningsvis noga följer lag och lever upp till en hög
etisk standard när det gäller tillämpning av skattelagstiftning, såväl för egen del, som när advokater lämnar råd.
Ett inte obetydligt mått av försiktighet rekommenderas. I
tider av stark populism är risken annars uppenbar att politikerna väljer att inte respektera grundläggande rättsstatliga principer om advokaters oberoende och tystnadsplikt.
Dessa kan komma att urholkas och därigenom lojalitetsplikten mot klienten likaså.
obligatorisk informationsskyldighet vid vissa skatteuppdrag har redan införts för advokater i några medlemsländer, däribland Storbritannien, Irland och Portugal. Detta
leder till eftertanke. Jag skrev i min förra ledare i juninumret av denna tidskrift om de allvarliga brister och den
rättsosäkerhet som vidlåder skattelagstiftningen och skatteprocessen. Oberoende advokater, bundna av tystnadsplikt, som lojalt kan företräda sina klienter är nödvändiga
och självklara i en rättsstat. Detta framstår som särskilt
viktigt när staten brister i sin normgivningsmakt och
rättstillämpningen är oklar. Detta bör den utredning, som
inom kort ska lämna förslag till regeringen rörande införandet av en skyldighet för skatterådgivare att informera
Skatteverket om skatteupplägg, ha i åtanke.

”Denna
gång
klarade sig
advokater
na från att
än en gång
behöva
bli an
givare
och bryta
sin tyst
nadsplikt.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

I betänkandet Brottsdatalag
(SOU 2017:29) föreslås hur det
nya dataskyddsdirektivet ska
genomföras i svensk rätt genom
bland annat en ny brottsdatalag
och en ny brottsdataförordning.
Advokatsamfundet har i huvud
sak ingen erinran mot förslagen
i betänkandet, men instämmer i
de kritiska synpunkter som Ad
vokatsamfundets expert i utred
ningen, advokat Conny Larsson,
har anfört i ett särskilt yttrande
om att myndigheternas intresse
att nå resultat i sin verksamhet
ofta kommer att stå i konflikt
med den personliga integriteten.
Larsson skrev bland annat: ”Jag
vill därför framhålla nödvän
digheten i att personalen som
behandlar personuppgifter får
utbildning och annat stöd som
behövs för att kunna göra kor
rekta bedömningar.” Advokat
samfundet framhåller även att så
kallade dataskyddsombud hos
myndigheterna som ska inta en
oberoende ställning bör anlitas
externt. Samfundet anser vidare
att för att personuppgifter
behandlas korrekt bör det infö
ras en reglering som behandlar
vikten av kontrollåtgärder i för
hållande till de registrerade upp
gifternas sannolika konsekven
ser för den enskilde. Samfundet
pekar även på riskerna med
förslaget att det ska vara möjligt
att behandla personuppgifter för
ett annat ändamål än det som
ursprungligen var tänkt.
Samfundet skriver angående
förslaget om möjligheten till
behandling för andra ändamål
att ”det är av största betydelse
att gränsen för de sekundära än
damålen är klar och tydlig samt
motsvarar svensk och europeisk
rättighetslagstiftning”.

Myndigheternas intresse att nå resultat
i sin verksamhet kommer ofta att stå i
konflikt med den personliga integriteten, enligt Advokatsamfundet.
8

Nya lagar innebär avsteg
Den nya lagen om penning
tvätt innebär ökade krav på
klientkännedom och risk
bedömning.
Den nya lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism
(PTL) gäller från och med
den 1 augusti 2017. Advokater
omfattas liksom tidigare av PTL
när de deltar i vissa finansiella
transaktioner samt företagsoch fastighetstransaktioner för
en klients räkning. Men PTL
omfattar ännu inte tillsyn av
och sanktioner mot advokater.
En särskild utredare utreder
frågorna och ska lämna förslag
om tillägg till PTL senast den 15
december 2017. En fullständig
lagstiftning för advokater finns
sannolikt inte förrän våren 2018.
Vid sidan av nya PTL har en
lag (2017:631) om registrering av
verkliga huvudmän beslutats.
Den syftar bland annat till att
förbättra möjligheterna att inhämta den kundkännedom som
PTL föreskriver.
De nya lagarna genomför EU:s
fjärde penningtvättsdirektiv.
PTL FÖR ADVOKATER

Enligt 2017 års penningtvättslagstiftning har advokater sammanfattningsvis i huvudsak sju
skyldigheter:
1. Att genom advokatbyråns
försorg upprätta en allmän
riskbedömning för verksamheten på advokatbyrån, liksom att

upprätta en riskbedömning avseende advokatbyråns klienter
(klientriskprofil).
2. Att identifiera och kontrollera sina klienter – inhämta
klientkännedom.
3. Att övervaka pågående uppdrag och enstaka transaktioner
i syfte att upptäcka avvikande
aktiviteter och därefter fördjupa
granskningen av omständigheter som kan tyda på penningtvätt.
4. Att rapportera misstänkta
fall av penningtvätt till Finanspolisen (rapporteringsplikt).
5. Att även utan egen föregående misstanke i vissa fall lämna
information till Finanspolisen
(uppgiftsskyldighet).
6. Att bevara handlingar och
uppgifter avseende klientkännedom och rapportering (5–10
år) och hantera uppgifterna
enligt lag samt att i övrigt dokumentera rutiner och riktlinjer
avseende åtgärder för klientkännedom, övervakning, rapportering, registerhållning och
hantering av personuppgifter.
7. Att utbilda personalen på
advokatbyrån för att PTL ska
kunna efterlevas.
8. Att ha rutiner och vidta
de åtgärder som behövs för att
skydda anställda från hot eller
andra fientliga åtgärder till följd
av att de fullgör sina skyldigheter enligt PTL.
Förutom dessa skyldigheter
gäller tystnadsplikt (meddelandeförbud) för sådana särskilda

Penningtvättslagstiftningen
ställer upp skyldigheter som i
flera avseenden innebär avsteg
från de kärnvärden som gäller
för advokatkåren, inte bara i
Sverige utan i hela Europa.

åtgärder som ett uppdrag eller
en transaktion har föranlett.
En advokat får inte obehörigen
röja för klienten eller för någon
annan att särskilt övervakande
åtgärder har vidtagits eller att
rapportering har skett. Men advokater kan – genom ett särskilt
undantag i PTL – internt inom
advokatbyrån utbyta information om sådana åtgärder utan att
bryta mot meddelandeförbudet.
Penningtvättslagstiftningen
ställer upp skyldigheter som
i flera avseenden innebär
avsteg från de kärnvärden
som gäller för advokatkåren,

Kritik mot förslag till omreglerad spelmarknad
advokatsamfundet har yttrat
sig över Spellicensutredningens
betänkande. I remissyttrandet
är Advokatsamfundet kritiskt
mot utredningens förslag. Samfundet menar att en reform av
den svenska lagstiftningen om
spel och vadhållning är välkommen, och att det är angeläget att
undanröja de många tvivelaktig-

heterna som samfundet anser
finns när det gäller rättsläget i
dag, så att lagstiftningen i stället
överensstämmer med unionsrättsliga och konstitutionella
krav. Men samfundet saknar
en grundlig juridisk analys i
betänkandet av hur de förslag
som läggs fram är förenliga med
reglerna på flera viktiga områ-

den. Bland de frågor som borde
ha analyserats djupare finns de
rättsliga principerna för den
fria rörligheten för varor och
tjänster, etableringsfriheten,
statligt stöd och dessutom de
konstitutionella krav som ställs
i grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
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Flera frågetecken kring
nya dataskyddsdirektivet

Nyheter

från kärnvärden

inte bara i Sverige utan i hela
Europa. Detta har i Sverige lett
till undantag från lagens krav i
vissa avseenden för advokater.
Det innebär också att en rad
tillämpningsproblem uppstår.
Advokatsamfundet kommer därför inom kort att publicera en
ny vägledning för advokater och
advokatbyråer om lagstiftningen
utifrån ett advokatperspektiv.
REGISTRERING AV VERKLIGA
HUVUDMÄN

Riksdagen har även beslutat om
en särskild lag om registrering
av verkliga huvudmän som träd-

de i kraft 1 augusti 2017. Den nya
lagen syftar till att, genom krav
på ökad insyn och registrering
av verkliga huvudmän i juridiska
personer, hindra att juridiska
personer utnyttjas för penningtvätt eller terroristfinansiering.
Bolagsverket är registerförande
myndighet.
Lagen är tillämplig på alla
svenska juridiska personer där
staten inte har ett avgörande
rättsligt bestämmande inflytande. Den gäller även utländska
juridiska personer som driver
verksamhet i Sverige. Advokatsamfundet har bedömts inte
kunna omfattas av undantagsregeln i lagen och ska därför, liksom alla advokatbyråer, anmäla
eventuella verkliga huvudmän
till Bolagsverkets särskilda
register.
Med verklig huvudman avses
främst fysiska personer som
ensamma eller tillsammans
med någon annan ytterst äger
eller kontrollerar en juridisk
person. En fysisk person ska
bland annat antas utöva den
yttersta kontrollen över en juridisk person om han eller hon
kontrollerar mer än 25 procent
av det totala antalet röster i den
juridiska personen.
Mot denna bakgrund är det
uppenbart att Advokatsamfundet inte har några verkliga
huvudmän att registrera till
Bolagsverket. Detsamma torde
gälla för vissa advokatbyråer
(främst de större byråerna),

Två nya ungdomspåföljder
föreslås av regeringen
medan en stor del av landets
advokatbyråer omfattas av
registreringsskyldigheten. Men
skyldighet föreligger även att
till Bolagsverket ange att någon
verklig huvudman inte finns.
Anmälningsskyldiga juridiska
personer som är bildade före
ikraftträdandet ska göra en
anmälan till registret senast sex
månader efter lagens ikraftträdande. Ny information läggs
löpande ut på Bolagsverkets
webbplats (www.bolagsverket.
se).
Advokatsamfundet uttalade
sig om skyldigheten att registrera verkliga huvudmän i remissyttrandet den 26 april 2016
över penningtvättsutredningens
betänkande (SOU 2016:8) och
i remissyttrandet den 26 juni
2017 över Bolagsverkets förslag
till föreskrifter om registrering
av verkliga huvudmän. Samfundet menade att det finns många
frågetecken kring hur registret
över verkliga huvudmän kommer att tillämpas i förhållande
till bland annat advokater och
advokatbyråer, och skrev: ”Det
är därför beklagligt att ovan angivna förarbeten inte ger större
ledning beträffande advokatbyråers och verksamhetsutövares
registreringsskyldighet i Bolagsverkets register.”
LÄS MER
om advokater och penningtvättsreglerna på Advokatsamfundets webbplats.
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Proposition om utvidgad möjlighet till uteslutning
regeringen föreslår i en proposition (2016/17:209) att möjligheten att utesluta en advokat ur
Advokatsamfundet utvidgas.
Förslaget syftar till att säkerställa att advokater uppfyller
lagens krav på lämplighet.
Advokatsamfundet har tidigare
begärt en lagändring. Redan
2011 tog Advokatsamfundet
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ett initiativ till en ändring
och hemställde hos regeringen att rättegångsbalkens
regler om uteslutning skulle
ändras.
Enligt nuvarande ordning
finns det begränsade möjligheter att utesluta en advokat ur
Advokatsamfundet på grund
av hans eller hennes agerande

utanför advokatverksamheten.
Förslaget innebär att en advokat
som visar sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att
begå brott utanför advokatverksamheten ska uteslutas ur
samfundet.
lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2018.

Regeringen föreslår i en pro
memoria två nya påföljder för
lagöverträdare under 18 år:
ungdomstillsyn och ungdoms
övervakning. Syftet med för
slagen är att det ska finnas en
lämplig ungdomspåföljd som är
tillräckligt ingripande med hän
syn till brottslighetens allvar och
den unges tidigare brottslighet.
Därmed ska vuxenpåföljder och
höga bötesstraff kunna undvikas.
Ungdomstillsyn föreslås i
ingripandegrad motsvara ung
domstjänst och komma ifråga
först när det konstaterats att det
saknas förutsättningar att be
stämma påföljden till ungdoms
vård eller ungdomstjänst.
Ungdomsövervakning kommer
att innebära att påföljdstrappan
för unga lagöverträdare fylls ut
med ytterligare ett trappsteg, i
glappet mellan påföljderna ung
domsvård, ungdomstjänst och
ungdomstillsyn och påföljden
sluten ungdomsvård.

Drottninggatan i Stockholm några
dagar efter att Rakhmat Akilov mejade
ned fotgängare på Drottninggatan i
Stockholm. Akilov är häktad misstänkt
för terroristbrott genom mord.

Överenskommelse om
åtgärder mot terrorism
Regeringen presenterade i juni
tillsammans med allianspartier
na en överenskommelse kring
åtgärder mot terrorism.
Bland annat föreslås en
utredning av en ordning där
Säkerhetspolisen kan ta emot
underrättelser från signalspa
ning parallellt med en pågående
förundersökning samt en utred
ning för att utreda och lämna
förslag till en sekretessbrytande
bestämmelse vid informations
utbyte som gäller för bland
annat Polismyndigheten och
kommuner vid samverkan mot
terrorism.
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Nyheter
Den yrkade tiden
anses inte skälig

Advokat får inte helgersättning för förhör

En advokat i Karlstad var under
2016 offentligt biträde åt mam
man i ett LVU-mål och i ett mål
om placering av barnet, och
begärde ersättning för 28 tim
mar och 14 minuters arbete samt
tidsspillan och utlägg i form av
två resor med egen bil till utred
ningshemmet där mamman var
placerad.
Förvaltningsrätten i Karlstad
ansåg dock att bara den ena av
resorna till klientens utrednings
hem var nödvändig och beviljade
därför bara advokaten ersättning
för 18 timmars arbete samt tids
spillan för en av de två resorna.
Advokaten överklagade förvalt
ningsrättens beslut till Kammar
rätten i Göteborg.
Kammarrätten konstaterar nu
att advokaten behövde resa till
behandlingshemmet för att delta
i de möten som barn- och ut
bildningsnämnden kallat hennes
klient till och bifaller ersättning
för tidsspillan för båda resorna
med egen bil.
Men Kammarrätten i Göteborg beviljar inte advokaten be
gärd ersättning för arbete med
motiveringen: ”Även om målen
har pågått under en längre tid
och en något mer omfattande
arbetsinsats än normalt framstår
som motiverad kan den yrkade
tiden inte anses skälig i förhål
lande till målens art och omfatt
ning.”
Kammarrätten i Göteborgs
mål nr 6367-6368-16

Enligt en dom från Högsta
domstolen ska restid till förhö
ren under helgen inte ersättas
enligt helgtaxan.

Migrationskollegiet i Stockholm
arrangerade i juni en föreläsning
med Fredrik Beijer, rättschef
på Migrationsverket, angå
ende u
 ppehållstillstånd rörande
studier på gymnasienivå.
Beijer berättade bland annat
att ungdomarna efter gymnasiet ska få tillstånd för ytterligare sex månader för att
söka jobb och därefter kunna
stanna permanent om de hittar
arbete.
Migrationsverket ska kontrol
lera ungdomarnas studieresultat
under studiernas gång.
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gävleadvokaten överklagade till
hovrätten och anförde att tidsspillan avsåg restid i samband
med förhör som ägde rum under helgen och att ersättningen
därför borde bestämmas i enlighet med helgtaxan som gäller
för häktningsförhandlingar.
Men hovrätten fann i likhet

med tingsrätten att det inte finns
några situationer angivna i rättegångsbalken där ersättning för
tidsspillan får avvika från taxan.
Gävleadvokaten överklagade till Högsta domstolen som
beviljade prövningstillstånd i
ersättningsfrågan. Högsta domstolens fastställer nu hovrättens
beslut men skriver: ”Det finns i
och för sig skäl som talar för att
en offentlig försvarare som deltar i polisförhör under helgtid
borde få samma ersättning för
tidsspillan som vid en häktningsförhandling under samma tid.
Med hänsyn bland annat till att
ersättningssystemet ska vara förutsebart och lätt att tillämpa bör
det dock inte komma i fråga att
analogivis utsträcka tillämpningen av de särskilda föreskrifter
som gäller för offentlig försvarares deltagande i häktningsförMA
handling under helg.” 

Högsta domstolens beslut
Ö 3395-16

Högsta domstolen har fastställt
hovrättens beslut.
HD skriver bland
annat att eftersom
ersättningssystemet
ska vara förutsebart
och lätt att til�lämpa bör det inte
komma i fråga att
analogivis utsträcka
tillämpningen av de
särskilda föreskrifter som gäller för
offentlig försvarares
deltagande i häktningsförhandling
under helg.

Advokater inte längre prioriterade som
Migrationsverket inför nya
kvalifikationer för lämplig
hetsprövning av offentligt
biträde.
Migrationsverkets register över
dem som anmält intresse för
förordnanden uppdaterades den
15 juni, vilket medför att advokater och biträdande jurister vid
advokatbyrå inte längre kommer

att prioriteras vid förordnanden
som offentligt biträde.
Samtliga personer som uppfyller standardens kravlista ska
ha samma möjlighet att bli förordnade ex officio som offentligt
biträde av Migrationsverket.
den som vill kunna bli förordnad ex officio för vuxna ska
sedan 15 juni:

l vara advokat, eller biträdande jurist på advokatbyrå
och/eller
l vara tingsmeriterad eller ha
arbetat minst ett år på advokatbyrå, eller
l ha svensk juristexamen men
inte tjänstgöra på advokatfirma
utan bedriva egen verksamhet
och ha särskild kunskap och
erfarenhet av arbete som juri-
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Migrationsverket ska
kontrollera studieresultat

En advokat i Gävle förordnades
en lördag 2015 till offentlig försvarare för en 17-åring som var
misstänkt i ett mordmål. Förhör
med de misstänkta, där försvararna deltog, hölls bland annat
under lördagen och söndagen.
Sedan förundersökningen
mot vissa av de misstänkta hade
lagts ned, begärde försvararna
ersättning för arbete och 5,5
timmars tidsspillan enligt Domstolsverkets ”helgtaxa” motsvarade 1 195 kr per timme.
Tingsrätten konstaterade att
helgtaxan är tillämplig bara
om försvararen har deltagit i
häktningsförhandling under
veckoslutet. Eftersom det rörde
sig om förhör under helgen
var helgtaxan inte tillämplig.
Men enligt tingsrätten fanns

det ändå skäl att i enlighet med
rättegångsbalken 21:10 2 st. bestämma ersättningen för arbete
till en högre nivå än den vanliga
timkostnadsnormen, eftersom
misstankarna riktades mot unga
personer och det var nödvändigt
att höra de misstänkta under
veckoslutet. Tingsrätten bestämde därför ersättningen för
arbete enligt helgtaxan. Men när
det gällde ersättningen för tidsspillan konstaterade tingsrätten
att det inte finns någon grund
för att frångå Domstolsverkets
föreskrifter för ersättning på 780
kronor per timme.

Nyheter

Christer Danielsson valdes till ny
ordförande i Advokatsamfundet
Vid Sveriges advokatsam
funds fullmäktigemöte
den 15 juni valdes Christer
Danielsson, Stockholm, till
ny ordförande i Advokatsam
fundet. Till vice ordförande
valdes Eva-Maj Mühlenbock,
Stockholm.
Det fanns två förslag till var
och en av ordförande- och vice
ordförandeposterna. Advokatsamfundets valberedning hade
föreslagit att Lena Frånstedt Lofalk skulle väljas till ordförande
och Tobias Fälth till vice ordförande. Efter sluten votering med
röstsiffrorna 37 mot 24 stod det
klart att fullmäktigemötet hade
valt det alternativa förslaget,
Christer Danielsson och Eva-Maj
Mühlenbock. En röst var blank
och en var ogiltig.
Nya ledamöter i Advokatsamfundets styrelse i övrigt är
Åsa Erlandsson och Mia Edwall
Insulander, båda Stockholm,
samt Erik Sjöman, Malmö.
fullmäktige valde Börje
Samuelsson, Helsingborg, till ny
ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Till ny vice
ordförande i disciplinnämnden
valdes Leif Ljungholm, Malmö.
Biörn Riese, Stockholm,
valdes till ny ledamot i disciplinnämnden.

Årets advokatfullmäktigemöte på Näringslivets hus i Stockholm samlade många
deltagare.

Advokatsamfundets avgående
ordförande Bengt Ivarsson
berättade att samfundets styrelse har beslutat att tillsätta en
arbetsgrupp för att utarbeta ett
nytt rättspolitiskt program för
Advokatsamfundet.
generalsekreteraren Anne
Ramberg påminde deltagarna
i fullmäktigemötet om att
Advokatsamfundet är reglerat
i rättegångsbalken och där har
anförtrotts ett antal uppgifter av
lagstiftaren. En av samfundets
viktigaste ändamål är att upprätthålla en hög etisk och professionell kvalitet i advokatkåren.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
redogjorde för Advokatsamfundets omfattande verksamhet
under det senaste året.
christer danielsson förklarade
i sin föredragning av Advokatsamfundets förvaltningsberättelse att samfundets ekonomi är
mycket solid (läs intervju med
Christer Danielsson, s. 12–13).
Vid fullmäktigemötet delades
också Advokatsamfundets
journalistpris ut. Årets pris gick
till Eskilstuna-Kurirens reporter
Mathias Ståhle (läs mer i gästkrönikan s. 22).

offentligt biträde av Migrationsverket
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diskt biträde eller motsvarande i
minst två år.
den som vill kunna bli förordnad ex officio i ärenden som
rör ensamkommande barn ska
sedan 15 juli:
l vara advokat och ha minst
ett års erfarenheter av barn
ärenden, eller
l vara biträdande jurist på
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advokatbyrå och ha erfarenheter av barnärenden under minst
ett år, eller
l ha svensk juristexamen men
inte tjänstgjort på advokatfirma
utan bedriva egen verksamhet,
och ha erfarenhet av barnärenden under minst två år.
migrationsverket skriver att det
är upp till anmälda biträden att

Lagrådsremiss
om nya 3:12-regler
Regeringen överlämnade sin
lagrådsremiss Förändrade skat
teregler för delägare i fåmans
företag den 8 juni. Förslagen
i lagrådsremissen bygger på
3:12-utredningens betänkande
Översyn av skattereglerna för
delägare i fåmansföretag (SOU
2016:75). Efter kritik från re
missinstanserna mot de effekter
utredningens förslag kunde få
för mindre företag tog Finans
departementet fram en tilläggs
promemoria med justeringar av
utredningens förslag, Utkast till
lagrådsremiss Förändrade skat
teregler för delägare i fåmans
företag.
Advokatsamfundet var i sitt
remissvar kritiskt mot utred
ningens förslag på flera punkter.
Men Advokatsamfundet var
positivt till förslaget om att slopa
kravet på ägarandel om minst 4
procent och ersätta det med ett
individuellt löneunderlag som
ger lika behandling oavsett antal
aktieägare i företaget.
I lagrådsremissen har reger
ingen tagit intryck av Advokat
samfundets synpunkter på några
av frågorna.
Men förslagen i andra delar går
emot samfundets förslag. Re
geringen delar inte Advokatsam
fundets uppfattning att förslaget
att återinföra en ”trappa” för be
räkningen av det lönebaserade
utrymmet komplicerar reglerna
och missgynnar företag med fle
ra delägare. Advokatsamfundet
har föreslagit en rak procentsats
på 40 procent, men regeringen
bedömer att det är lämpligt att
fördela löneunderlaget på del
ägarna innan det lönebaserade
utrymmet beräknas och införa
en trappa med tre steg.

själva styrka sina kvalifikationer
och att om advokaten/juristen
bedöms sakna de kvalifikationer
som krävs kan denne klaga enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer.

LÄS MER
på Migrationsverkets
webbplats.

Förslaget till nya 3:12-regler har kritiserats mycket hårt av remissinstanserna.
11

Nyheter
Prövningstillstånd om rätt
att förordna annat biträde
Migrationsöverdomstolen prö
var frågan om särskilda skäl att
frångå den enskildes önskemål
om biträde.
En 32-årig man ansökte i de
cember 2015 om uppehållstill
stånd i Sverige. Migrationsverket
bedömde att han var i behov av
offentligt biträde och mannen
föreslog att en särskild advokat i
Göteborg skulle förordnas.
Migrationsverket avslog dock
mannens begäran med i hu
vudsak motiveringen att den
aktuella advokaten var fullbokad
en lång tid framöver. Under 2016
förordnades advokaten i 98
ärenden av Migrationsverket, va
rav flera fortfarande handläggs.
Från årets början har advokaten
förordnats i ytterligare 80 ären
den. Migrationsverket ansåg inte
att den begärda advokaten skulle
kunna bidra till en effektiv pro
cess och därigenom skulle föror
saka fördröjningar och ett annat
biträde förordnades i stället.
32-åringen överklagade Mig
rationsverkets beslut till Förvalt
ningsrätten i Göteborg som dock
gick på verkets linje och avslog
överklagandet med motiveringen
att advokaten ”inte i detta fall
har kunnat avsätta erforderlig tid
för att kunna utföra sitt uppdrag
på ett effektivt och ändamålsen
ligt sätt. Det föreligger på grund
härav sådana särskilda skäl som
krävs för att frångå den asylsö
kandes önskemål om offentligt
biträde”.
Nu meddelar Migrationsöver
domstolen prövningstillstånd i
frågan.

CHRISTER DANIELSSON, ADVOKATSAMFUNDETS NYA ORDFÖRANDE

”Jag tror att processen har
varit bra för samfundet”
Advokatsamfundets nya ord
förande Christer Danielssons
vill få till stånd ett mer aktivt
styrelsearbete.

att ta tillvara på ett bra sätt. Inte
minst hoppas jag att yngre ledamöter ska tycka att det är värt
att engagera sig i samfundet.

Grattis till ordförandeskapet, vad
kände och tänkte du när du valts
till ordförande på Advokatsam
fundets fullmäktigemöte?
– Glädje och stolthet. Det är
ju en rätt stor sak att få förtroendet från kollegorna att vara
ordförande i samfundet. Kanske
särskilt efter den öppna process
som den här gången föregick
valet.

Vad ser du som din viktigaste
uppgift som ordförande?
– Den viktigaste uppgiften
initialt blir att få till stånd ett
mer aktivt styrelsearbete. När
jag kom in i styrelsen 2015 blev
jag förvånad över hur få egna
initiativ styrelsen tog och hur
lite tid och kraft som ägnades
åt framtidsfrågor. Styrelsemötena bestod till största delen av
förvaltningsärenden och av att
lyssna till rapporter från generalsekreteraren och andra tjänstemän. Min föregångare Bengt
Ivarsson och jag påbörjade en
omläggning under förra året
och jag tänker fortsätta den linjen. Ska det vara någon mening
med att ha en 20-mannastyrelse
med ledamöter som kommer
resande till Stockholm från hela
landet måste styrelsen vara ett
forum för öppen diskussion och
beslut i frågor av betydelse för
kårens framtid.
– Jag har också ambitionen
att hela styrelsen i högre grad
ska delta i arbetet med viktigare

För första gången i samfundets
historia fanns det två kandidater
till ordförandeposten, hur ser du
på processen som har varit under
våren?
– Jag tror att processen har
varit bra för samfundet. Det kan
aldrig vara fel i en demokratisk
organisation att det finns flera
kandidater att välja mellan. Till
det positiva hör också att jag tror
att processen har ökat intresset
för samfundets verksamhet. Det
visade sig ju inte minst genom
det stora deltagandet på avdelningsmötena under våren. Det
här stora intresset gäller det nu

remissvar. Att yttra oss över betänkanden, lagrådsremisser och
andra förslag är en väldigt viktig
del av samfundets verksamhet.
Det är en kärnuppgift för oss att
värna rättsstaten och rättssäkerheten. Den uppgiften fullgör vi
framför allt i remissarbetet men
också i den rättspolitiska debatten, där jag själv har ambitionen
att vara aktiv, precis som Bengt
Ivarsson varit.
– Den viktigaste sakfrågan
under de närmaste åren blir
förstås arbetet med att rekrytera en ny generalsekreterare
efter Anne Ramberg, som går i
pension 2019.
Vad har du för konkreta planer?
– Det den nya vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock och jag
har sagt, är att vi inledningsvis
vill fokusera extra på frågor som
gäller kårens yrkesintressen. Det
handlar om sådant som hur digitaliseringen ska hanteras, hur
advokaternas konkurrenskraft
ska kunna stärkas i en alltmer
konkurrensutsatt miljö och hur
återväxten i advokatkåren utanför storstäderna ska förbättras.
För att nämna några frågor. Vilka
konkreta åtgärder det kan bli

Domvilla när HD nekade advokat
Hovrätten hade inte skickat
över kostnadsräkningen till
HD.

Migrationsöverdomstolen ska pröva
om det vid förordnande av offentligt
biträde föreligger särskilda skäl att
frångå den enskildes önskemål om ett
visst biträde.
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Det var domvilla när Högsta
domstolen, HD, utan att ha
haft tillgång till alla handlingar
avslog en begäran om prövningstillstånd i ett brottmål och
dessutom avslog försvararens

begäran om ersättning för
arbetet med överklagandet i
mars i år. Det finner HD när
den tar upp frågan på nytt efter
att den tilltalade och försvararen klagade över grovt rättegångsfel.
Den tilltalade får ändå inte
prövningstillstånd, men ad
vokaten får ersättning för sitt

arbete efter HD:s förnyade
prövning.
Sedan den tilltalade mannen
hade dömts sände försvararen in
överklagande och kostnadsräkning till hovrätten. Men hovrätten skickade bara över den tilltalades egenhändiga överklagande
till HD – inte de handlingar som
advokaten hade givit in.
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Nyheter
Tobé ny ordförande
i Justitieutskottet
Christer Danielsson
efterträder Bengt Ivarsson
som ordförande för
Advokatsamfundet.

sens Opinionsnämnd, utsedd
av samfundet. Det uppdraget
tänker jag behålla.
Hur mycket tid räknar du med att
kunna lägga ner på ordförande
skapet?
– Jag kommer att lägga ned
den tid som behövs. Baserat på
samtal med några av mina föregångare kan det nog bli fråga
om en tredjedel av en normal
heltid. Det är ingen tvekan om
att det är ett uppdrag som tar
mycket tid.

fråga om får vi återkomma till efter att ha lyssnat på ledamöterna
vid de möten vi tänker hålla runt
om i landet. Det vi är ute efter
med de här mötena är att få en
bättre känsla för vad advokater
och biträdande jurister har för
krav och förväntningar på samfundet. Det första mötet äger
rum i Malmö den 25 september
och vår ambition är att besöka
samtliga avdelningar under höst,
vinter och tidig vår.

Hur har ditt engagemang i
 dvokatsamfundet sett ut fram
A
till i dag?
– Förutom att ha suttit som
vice ordförande i huvudstyrelsen sedan 2015 har jag verkat
som lärare inom ramen för
Advokatexamen, varit ordförande i samfundets journalistpriskommitté och varit ledamot
i den grupp som förvaltar våra
försäkringar. Sedan några år
tillbaka är jag också med i Pres�-

Du är en av Sveriges mest anli
tade skiljemän, hur ska din tid
räcka till?
– Det blir inga problem. Jag är
numera nästan bara skiljeman
och i den rollen kan man dimensionera mängden arbete efter
eget huvud. Det är ju en skillnad
mot när man är ombud för eller
rådgivare till klienter. Då är det
ju svårt att säga nej till befintliga
klienter.
Något övrigt som du vill
tillägga?
– Inte mer än att jag ser
mycket fram mot uppdraget.
Det ska verkligen bli kul!

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

ersättning för pt-ansökan
HD konstaterar i sitt beslut
att beslutet att inte meddela
prövningstillstånd fattades utan
att HD hade tillgång till samtliga
argument som hade framförts
till stöd för att prövningstillstånd skulle beviljas och att HD
inte heller hade haft tillgång till
försvararens kostnadsräkning.
Enligt HD är det rättegångsfel
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som har förekommit grovt och
kan antas ha inverkat på målets
utgång.
därför beslutar hd att undanröja det tidigare HD-beslutet på
grund av domvilla och tar upp
målet till ny prövning, där HD
inte heller nu meddelar den tilltalade prövningstillstånd. Men

HD beslutar att bevilja advokaten ersättning för arbetet med
det ursprungliga överklagandet
till HD.
För arbetet med klagan över
domvilla får advokaten ingen ersättning. HD konstaterar att det
saknas lagstöd för att förordna
offentlig försvarare i den typen
MA
av ärenden.

Riksdagsledamoten Tomas
Tobé, tidigare partisekrete
rare i Moderaterna, har ersatt
Beatrice Ask som Moderater
nas rättspolitiska talesperson
och ordförande i riksdagens
justitieutskott.
Vad känneteck
nar uppdraget
som ordförande
i justitieutskot
tet?
– Det är ett av
de viktigaste po- Tomas Tobé.
litiska uppdragen man kan ha just nu. Hur vi
utformar rättspolitiken kommer
att påverka vilket samhälle Sverige kommer att vara framöver.
I ett läge där otryggheten ökar i
samhället vill jag använda mitt
uppdrag för att driva igenom
förändringar för att stärka polis
och rättsväsende.
Vilka två rättspolitiska frågor an
ser du viktigast just nu?
– Det ena är att återskapa en
polis som fungerar och som
löser sina kärnuppgifter. Så ser
det tyvärr inte ut idag. Det andra
är att vi tydligare måste markera
mot brott. Moderaterna har pekat ut ett antal brottstyper som
bör föranleda strängare straff.
Hur ser du på nivån på timkost
nadsnormen som styr ersättning
en för advokater med uppdrag
som offentliga försvarare och
målsägandebiträden?
– Vi har inga förslag som rör
förändringar av timkostnadsnormen.
Vilken roll tror du rättspolitiken
kommer att få i valrörelsen nästa
år?
– Rättspolitiken är och kommer att bli mycket betydelsefull.
Jag tror att frågor om trygghet
och lag och rätt kommer att bli
avgörande för mångas partival.
Det här är frågor som engagerar
och som framförallt påverkar
JP
människor i deras vardag. 
13

Världen
Stortinget röstade nej
till strängare straff
Det norska parlamentet
stortinget röstade den
13 juni nej till den norska
regeringens förslag att öka det
maximala straffet för brotts
lingar som har begått allvarli
gare brott. Förslaget lämnades
in av regeringen – Høyre och
Fremskrittspartiet – i maj i år.

Advokat frihetsberövad
i Venezuela

Polens president Andrzej Duda.

CCBE uppmanar Polens
president nyttja veto
Den 21 juli röstades det
om ett lagförslag som
innebär att alla domare
i Högsta domstolen tvingas i
pension och ger justitieministern
befogenhet att utse nya i det
polska överhuset. Lagförslaget
har sågats av EU-kommissionen
och skapat stora demonstra
tioner i Polen. Förslaget har
nu skickats vidare till Polens
president Andrzej Duda för en
underskrift. Rådet för de europe
iska advokatsamfunden, CCBE,
har skrivit ett öppet brev till
president Duda. I brevet uppma
nar CCBE:s ordförande Ruthven
Gemmell den polske presidenten
att nyttja sitt veto för att stoppa
lagförslaget.
14

Antalet tvistemål i dansk domstol har sedan 2009 minskat med 38 procent.

Färre advokatbyråer
utanför danska storstäder
Tvistemålen i domstol har
minskat kraftigt i Danmark de
senaste åren. En av förklaring
arna tros vara att advokatby
råerna blivit färre utanför de
danska storstäderna sedan
2007.

borgare och företag ett minskat
rättsskydd – särskilt de som bor
på landsbygden. Reformen har
inneburit att domstolarna fått
en allt mindre roll i de samhälleliga beslutsprocesserna.
Antalet tvistemål i dansk
domstol har sedan 2009 minskat med 38 procent.
– Man kan tänka sig tre orsaker till den kraftiga nedgången
i antalet ärenden – en nedgång

Flera advokatbyråer i små och
medelstora danska städer har
stängt eller flyttat de senaste
åren, skriver den danska
tidningen Advokaten i
sitt senaste nummer.
»
Advokater och advo123 kommuner
katbyråer har sedan en
centraliseringsreform
saknar advokat
av tingsrätterna 2007
sökt sig till större städer i Danmark.
B
Bettina Lemann,
professor i rättssociologi vid Århus
universitet, menar att
reformen bidragit till
Advokaten 2/2017.
att ge danska medFokus I spåren av tingsrättsreformen

Fokus I spåren av tingsrättsreformen

KOMMUNERNA
SOM SAKNAR
ADVOKAT

Se hela listan över
vilka kommuner
som saknar verksam
advokat på Advokaten.se.

Advokatsamfundets ordförande Bengt
Ivarsson menar att sammanslagninga
rna
av tingsrätter inneburit en äldre advokatkår
utanför storstäderna. Och att listan över
kommuner utan verksamma advokater
kan
komma att bli längre – om inte fler unga
jurister ser potentialen i småorterna.

Bengt Ivarsson.

1946, 1948 respektive 1954. När
hela sextetten har firat
sin födelsedag 2017 har de en medelålder
på exakt 70 år.
Bara en biträdande jurist finns
i dag anställd i Motala –
som är bosatt i Linköping.
– Jag önskar att advokatbyråerna
som finns på mindre
orter vågade anställa biträdande
jurister i större omfattning samt att yngre jurister insåg
den potential som finns
på de här orterna. Det finns en
marknad och en poäng
med att ha verksamhet på mindre
orter. Det finns uppdrag även på de orterna. Tvister,
företag som behöver
rådgivning och folk skiljer sig och
engt Ivarsson, ordförande i Advokatsamfundet,
pucklar på varandra i
högsta grad där också, säger Bengt
menar att sammanslagningarna
Ivarsson.
av tingsrätter som
Ivarsson konstaterar att sammanslagningarna
skett runtom i landet har varit nödvändiga
av tingsför att
rätter sedan 1999 har inneburit
förbättra organisationerna och
att tillgången på advokahöja kompetensen. Men
ter har blivit sämre på de orter
som advokat verksam i Linköping
som blivit utan tingsrätt,
sedan 1994 har han
och tror att den tillgången successivt
också noterat att advokatkåren i
kommer att bli ännu
de närliggande kommusämre. Listan över svenska kommuner
nerna Mjölby och Motala har blivit
som saknar verkallt mer åldrad sedan
sam advokat riskerar då att bli ännu
tingsrätterna där uppgick i Linköpings
längre. Vid årsskiftet
tingsrätt.
saknade 123 av 290 kommuner
– Det tillkommer inga nya advokater
verksamma advokater
på orterna. I Motamed primär postadress i kommunen.
la finns det i dag få advokater under
70 år och ingen under
– Det här skulle på sikt kunna leda
60 år. Jag är tveksam till om det
till access to justiceöverhuvudtaget kommer
problem. Om alla invånarna inte
att finnas någon verksam advokat
har tillgång till en adi Motala om fem år. Och
vokat inom rimligt näravstånd kan
Motala är inte unikt, så här ser
det skapa svårigheter
det ut på ganska många
för dem, särskilt om du har en motpart
platser runtomkring i landet, säger
som finns i en ort
Bengt Ivarsson.
där det finns advokater. Det kan
Enligt Advokatsamfundets register
också skapa ett avstånd
finns det sex verktill rättssamhället om du inte känner
samma advokater i Motala. De är
till någon advokat,
födda 1941, 1945, 1945,
säger Bengt Ivarsson. n

SAMMANSLAGNINGARNA AV TINGSRÄTTER
SOM SKETT SEDAN 1999 HAR RITAT
OM ADVOKATSVERIGE ORDENTLIGT
När tingsrätterna försvann runtom
i landet gjorde
huvudorter där antalet advokatbyråer
också flera av advokatbyråerna det.
sedan innan
anses av de allra flesta som Advokaten
På de 41 orter
sammanslagningarna har ökat från
har talat
som förlorade en egen tingsrätt mellan
307 till 412.
med vara förbättrat. Några advokater
åren 1999
Men oavsett var advokaterna är verksamma
uttrycker
och 2006 finns i dag betydligt färre
också att stora enheter skapat roligare
byråer. Antalet
menar nästan alla intervjuade att det
arbetsmiljö
byråer på dessa orter har minskat från
var bra att
med mer umgänge och mer utbyte
158 till
skapa större och färre tingsrättsenheter.
med kolleger.
Några av dem har flyttat till domstolarnas 100.
KompeFlera av advokaterna på mindre orter
nya
tensen, nivån på dömandet och rättssäkerheten
runtom i
landet uttrycker dock viss oro för att
det i framti-

42

Advokaten Nr 2 • 2017

som faktiskt har pågått sedan
1980-talet. Den första är att
det finns färre konflikter i dag.
Det tror jag inte så mycket på,
och jag tror inte att det finns
färre beslut som kan avgöras i
domstol. Den andra möjligheten
är att konflikter löses på andra
sätt, och den tredje att konflikterna förblir olösta. Jag tror att
det är en kombination av de
senare två skälen, säger Bettina
Lemann till den danska
tidningen Advokaten.
Den danska tidningen
skriver att avståndet
mellan lokala advokater
är ännu större i Sverige, vilket Advokaten
skrev om tidigare i år.
I Sverige saknade 123
av 290 svenska kommuner vid årsskiftet
verksamma advokater
med primär postadress i
JP
kommunen.

den kommer att bli ännu färre advokater
i mindre
svenska samhällen, trots att de i dag
har god omsättning och mycket arbete. För utanför
storstäderna blir advokatkåren alltmer åldrande.
Motala
är ett bra exempel på det. På orten
finns sex verksamma advokater. När hela sextetten
har firat sin

Advokaten Nr 2 • 2017

födelsedag 2017 har de en medelålder
på exakt 70
år. Och på orten finns bara en biträdande
jurist.
Flera advokater som vi talat med på
mindre orter
i landet tvivlar på att yngre advokater
är villiga
att flytta dit för att ta över eller öppna
egna advokatbyråer. Om de har rätt eller fel
får framtiden

utvisa. Men risken är överhängande
att fler än 123
av landets 290 kommuner inom några
år saknar
en verksam advokat. Trots att de flesta
av dem
som Advokaten talat med menar att
omsättningen
och tillströmningen av arbete är god
även på orter
utan en tingsrätt.
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Den 22 juli frihetsberö
vades advokaten Ángel
Zerpa av venezolansk
underrättelsetjänst, uppger
Human Rights Watch. Två dygn
senare ställdes Zerpa inför en
militärdomstol, där hans advo
kater inte fick närvara, åtalad för
förräderi. Ángel Zerpa företräder
statsåklagaren Luisa Ortega Díaz
i ett mål som regeringen drivit
mot henne efter att hon öppet
kritiserat president Nicolás Ma
duros regering.

Jag argumenterar inte – jag bara
förklarar varför jag har rätt
Sveriges främsta föreläsare kring tvistemålsprocessen
MAGNUS
WIDEBECK
Domarutbildad
vid Svea hovrätt
och har varit skiljeman i ett stort
antal skiljeförfaranden.

19 SEP, 2 FEB TVISTEMÅLSPROCESSEN I

Förberedelse
Kursen beskriver handfast om hur
förberedelse i tvistemål går till. Fokus på
praktisk handläggning, till exempel hur
ombuden använder stämningsansökan,
svaromål, tidsplan och sammanställning
för att ta till vara sin klients talan. Även
genomgång av processuella regler.

FANNY
GLEISS
WILBORG
Chefsrådman
vid Södertörns
tingsrätt. Undervisar även yngre
domare i tvistemålsprocess.
13 OKT, 23 MAR TVISTEMÅLSPROCESSEN II

Huvudförhandling
Här får du så goda kunskaper om
huvudförhandling i tvistemål att full kraft
kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende.
Vi går också igenom processuella
regler, hur ombuden kan strukturera och
klassificera sin talan för att uppnå bättre
genomslag.

THORE
BROLIN
Tidigare rådman
vid Stockholms
tingsrätt, numera
juridisk konsult
och har deltagit
i ett stort antal
skiljetvister.
24 NOV, 27 APR TVISTEMÅLSPROCESSEN III

Bevisning
Kursen ger praktiska exempel på vad parter
bör tänka på gällande bevisning. Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas,
liksom regler och praxis som styr frågor om
vittnen, parter, syn och sakkunniga. Ger
djup kunskap om olika typer av bevismedel
och användningen av dem.

Tvistemålsprocessen I, II och III är oberoende av varandra. Gå kurserna i den ordning som passar dig!

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med universitetet.

Reportage Asylrätt

Rekordmånga
asylansökningar
skapar stor press
Efter den rekordstora flyktingströmmen till Sverige 2015 väntar nu ett unikt
stort antal asylansökningar på att avgöras. Såväl migrationsdomstolarna och
Migrationsverket som advokaterna kommer att påverkas kraftigt när alla
ansökningar om asyl ska hanteras.
TEXT: JOHAN PERSSON, TOM KNUTSON OCH MAGNUS ANDERSSON FOTO: TT

U

nder förra året såg migrationsdomstolarna en ökning
med drygt 50 procent av antalet inkomna migrationsmål jämfört
med året innan. Totalt inkom 39 929
migrationsmål 2016. Och under första halvåret 2017 har antalet inkomna
migrationsmål ökat med ytterligare
34 procent jämfört med samma period 2016. Knappt 21 900 mål inkom
under årets första sex månader.
– Även om Migrationsverket skrivit
ned prognosen för antalet avgjorda
migrationsärenden, är antalet inkomna
migrationsmål till migrationsdomstolarna mycket högt. Arbetssituationen
varierar dock mellan migrationsdomstolarna, säger Johan Axelsson, projektledare vid Domstolsverket.
Situationen har inneburit en besvärande målbalans vid migrationsdomstolarna. Antalet migrationsmål i
balans har totalt ökat med drygt 2 800
mål sedan årsskiftet. Migrationsdomstolarna i Göteborg och Malmö har
flest migrationsmål i balans: drygt
6 000 respektive 4 900 mål. För migrationsdomstolarna i Stockholm och
Luleå var motsvarande siffror drygt
3 120 respektive cirka 760 mål.
16

Johan Axelsson,
projektledare vid
Domstolsverket.

Maria Eka,
chefsrådman vid
Förvaltningsrätten i
Stockholm.

Migrationsdomstolarna arbetar tillsammans med Domstolsverket intensivt med att möta måltillströmningen.
Det har bland annat handlat om att
öka bemanningen, flytta mål mellan
domstolar, säkerställa kompetens
genom utbildningar i migrationsrätt
samt lösa utökat lokalbehov.
– Domstolsverket har inom projektet ”Påverkan av det ökande
antalet migrationsmål inom Sveriges
Domstolar” hjälpt migrationsdom
stolarna att låna in framför allt
domare, men även annan personal,
från bland annat tingsrätter för att
hjälpa till med migrationsmålen. Vidare arbetar ett tiotal domare från
Domstolsverkets förstärkningsstyrka
hos migrationsdomstolarna, säger
Johan Axelsson.
Axelsson berättar att särskilt arbetsbelastade migrationsdomstolar ska
inom projektet även få lämna över andra typer av mål än migrationsmål till
förvaltningsrätter som inte är migrationsdomstolar. Under 2017 kommer
till exempel Migrationsdomstolen i
Göteborg, som har högst målbalans,
att lämna över omkring 900 mål till
andra förvaltningsrätter.

BEGÄRAN OM ANSTÅND FÖRSENAR

Maria Eka, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, menar att
Migrationsdomstolen har ökat resurserna framför allt när det gäller
rådmän, föredragande och domstolshandläggare för att möta målökningen.
– Vi har fått hjälp från tingsrätter i
Stockholmsområdet och från kammarrätten i Stockholm som lånat ut
bland annat domare och domstolshandläggare till oss. Vi har också fått
fler resurser genom domare från förstärkningsstyrkan vid Domstolsverket, säger hon.
Migrationsdomstolen i Stockholm
klarar med de resurser de har i dag att
avgöra ungefär 1 500 migrationsmål
Advokaten Nr 6 • 2017
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STOCKHOLM 12/9 2015.
Flyktingar som anlänt med
tåg till Stockholms central.
SJ fick sätta in extratåg
mellan Malmö och Stockholm på lördagen för att
transportera det stora
antalet människor på flykt
som kommit in i landet.
220 flyktingar kom med tå
get från Malmö som kom in
till Stockholms central 14.39.

per månad med i stort sett bibehållna
omloppstider.
– En utmaning framöver är att fortsatt kunna avgöra målen inom rimlig
tid med bibehållen rättssäkerhet och
kvalitet och inom rimlig tid. Vi ser
bland annat framför oss ett ökat antal muntliga förhandlingar. Med det
följer också ett ökat behov av att boka
offentliga biträden och tolkar till förhandlingarna. Tolkar är efterfrågade
av många domstolar och myndigheter
och de advokater som åtar sig uppdrag som offentliga biträden har ofta
många engagemang. Det här gör sammantaget att det ibland blir svårt att
hitta tider för muntliga förhandlingar,
säger Maria Eka.
Migrationsdomstolarna har relativt
Advokaten Nr 6 • 2017

kort tid på sig för att avgöra målen,
enligt de riktlinjer som regeringen
satt upp. För mål som rör ensamkommande barn gäller att 90 procent av
målen ska avgöras inom två månader
och för asylmål i övrigt fyra månader.
För Migrationsöverdomstolen gäller
att 90 procent av målen ska avgöras
inom två månader.
– Det förutsätter en process där målet hela tiden förs framåt mot ett avgörande och att vi inte tappar alltför
mycket tid på att målet är ”passivt” i
väntan på inlagor eller andra åtgärder.
Begäran om anstånd från offentliga biträden – ibland flera veckor – med att
komplettera överklagandet eller ge in
yttranden riskerar att försena processen. Det skulle vara en stor fördel om

MIGRATIONSMÅL OCH
ASYLMÅL

fler överklaganden kunde vara kompletta från början, säger Maria Eka.

Asylmål är,
enligt Dom
stolsverket, de
mål som avser
utlänningar som
sökt asyl i Sveri
ge. Migrationsmålen omfattar
förutom asylmål
bland annat för
varsmål och mål
där utlänningen
sökt uppehålls
tillstånd i Sve
rige på någon
annan grund än
asyl, till exempel
familjeanknyt
ning, arbete
eller besök.

HÖG BELASTNING TILL 2019

Även under 2018 väntar sig migrationsdomstolarna fortsatt hög tillförsel av migrationsmål. Enligt den
senaste prognosen väntas antalet
inkomna asylmål, som är de mest
resurskrävande målen, vara 16 500.
Utfallet för 2016 var cirka 16 000
asylmål, och prognosen för 2017 är
20 600 mål.
Johan Axelsson menar att ett av
de största problemen för migrationsdomstolarna varit att hitta tillräckligt
med kompetent personal för att möta
målökningen.
– När det gäller de offentliga biträ17
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dena finns inga större problem i dagsläget. Tillgången till tolkar är ett större
problem, som bland annat har lett till
att förhandlingar har nödgats ställas
in. Domstolsverket kommer under
2017 bland annat att leverera riktlinjer
för tolkanvändningen i domstolarna,
arbeta med en utbildning i tolkanvändning och påbörja utbyggnaden
av en teknisk lösning i förhandlingssalarna som stöder simultantolkning
via videolänk, säger Johan Axelsson
och fortsätter:
– Vidare har Migrationsverkets förvaltningsprocessenheter i Göteborg
och Malmö stora svårigheter att yttra
sig i tid i målen hos domstol, vilket
försenar processerna där. Domstolsverket har tagit upp denna fråga med
Migrationsverket.
KÖ I HANDLÄGGNINGEN

Migrationsverket har fortfarande omkring 60 000 öppna asylärenden av
de 192 000 asylansökningar som inkom under 2015 och 2016.
– Vi har långa väntetider. Men det
man ska tänka på när de gäller väntetiderna är att många kom under
andra halvåret 2015, så det har bildats
ett slags kö helt enkelt för att handläggningen ska kunna påbörjas, säger
Veronika Lindstrand Kant, biträdande
operativ chef på Migrationsverket,
och fortsätter:
– Genomsnittlig väntetid, alltså hela
väntetiden, kötid och handläggning
tillsammans, för ensamkommande
barn är ungefär 560 dagar. När det
gäller vuxna asylsökande så är den
ungefär 500 dagar.
Normalt sett har Migrationsverket
under 2000-talet avgjort omkring
30 000 ärenden per år. Under 2016
och 2017 räknar myndigheten med
att avgöra sammanlagt 200 000 ärenden.
– En av de största svårigheterna är
att handlägga ärenden i den parallella lagstiftningen. Dels har vi gamla
ärenden med personer som kom
innan den 24 november 2015, som
ska handläggas enligt den ordinarie
utlänningslagstiftningen, sedan ska
de andra handläggas enligt den lagstiftning som trädde i kraft den 20 juli
förra året. Plus att vi har ett stort antal
ensamkommande barn där det måste
göras medicinska åldersbedömningar.
Dessutom har vi den nya gymnasiela18

”En av de
största svå
righeterna är
att handlägga
ärenden i
den paral
lella lagstift
ningen. Dels
har vi gamla
ärenden med
personer
som kom
innan den
24 november
2015, som ska
handläggas
enligt den or
dinarie utlän
ningslagstift
ningen, sedan
ska de andra
handläggas
enligt den lag
stiftning som
trädde i kraft
den 20 juli
förra året.”
Veronika
Lindstrand Kant

Veronika Lindstrand
Kant, biträdande
operativ chef på
Migrationsverket.

gen att ta ställning till, säger Veronika
Lindstrand Kant.
För att korta handläggningstiderna
har Migrationsverket bland annat tagit
fram en ny och omarbetad asylskyddsprocess där de sökande sorteras utifrån ärendets inriktning. Lindstrand
Kant menar att det visat att ungefär
60 procent av ansökningarna om asyl
till Migrationsverket hamnar i det spår
där det finns förutsättningar att göra
en snabb handläggning.
– Vårt fokus ligger på att arbets
processen ska vara effektiv och rättssäker. Vi måste alltid ställa oss frågan
om vi använder tiden rätt. Hittar vi
kärnan i asylfrågan? Där tycker jag
att advokaternas roll är att bevaka
det för sin klient. Att sedan göra det
här rätt är ett gemensamt ansvar,
både för Migrationsverket som myn-

dighet och för advokater som företräder klienter, säger Veronika Lindstrand Kant.
ÖKNING ÄVEN HOS MIÖD

Även Migrationsöverdomstolen väntar sig en målökning under 2017.
Prognosen är att domstolen ska få in
och avgöra ungefär 18 500 mål. Under årets första sju månader kom det
in drygt 10 000 migrationsmål – en
ökning med 73 procent jämfört med
samma period förra året. Trots ökningen har Migrationsöverdomstolen
tack vare de förberedelser som gjorts
kunnat avgöra mål i samma takt som
de har kommit in. Migrationsöverdomstolen räknar med ytterligare ökning under 2018 och 2019.
Kammarrättsrådet Marie Bjernelius
Lundahl berättar att domstolen har
Advokaten Nr 6 • 2017
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Flyktingar som
anlänt med tåg till
Stockholms central i
början av september
2015 får hjälp och
direktiv av polis på
plats.

len inte har beaktat samtliga yrkanden från klaganden. Det är kanske ett
tecken på att det går lite snabbare nu.
Har det begåtts allvarliga processuella
fel i ett mål meddelar vi prövningstillstånd och skickar oftast tillbaka målet
till migrationsdomstolen i fråga. Detta
förlänger i vissa fall den sammanlagda
handläggningstiden i domstol vilket
naturligtvis är tråkigt. Marie Bjernelius Lundahl tillägger:
– Sammantaget tycker jag dock att
samtliga inblandade instanser fokuserar sitt arbete på att rättssäkerheten i
migrationsmålen ska upprätthållas.
TILLRÄCKLIGA RESURSER

förberett sig inför den ökade måltillströmningen sedan 2016 bland annat
genom att ta fram enhetliga handläggningsrutiner.
– Vi har också arbetat för att det
ska finnas tillräckligt med personella
resurser så att målen snabbt kan tas
om hand så snart de kommer in till
domstolen. Det måste vara ett bra
flöde från det att ett överklagande
kommer in till oss och registreras
och sedan vidare i organisationen.
För att åstadkomma detta har vi förstärkt med personal på registraturen
och våra kanslier samt rekryterat ytterligare föredragande. Detta är dock
en personalgrupp som det alltid är en
viss omsättning på – de är ju relativt
unga jurister; vi nyanställer visserligen kontinuerligt men det är en utmaning att ligga i fas och ha tillräckligt
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många personer på plats. Även på
domarsidan görs förstärkningar säger
Marie Bjernelius Lundahl.
Migrationsöverdomstolen har i snitt
beviljat prövningstillstånd i 0,8 procent av migrationsmålen de senaste
tre åren. Sedan årsskiftet uppgår
andelen till 0,9 procent. Bjernelius
Lundahl upplever dock att de sedan
årsskiftet meddelat prövningstillstånd
i betydligt antal fler fall än tidigare
där det är grövre processuella fel på
grund av synnerliga skäl.
– Det är då fråga om mål med allvarliga handläggningsbrister i underinstansen, till exempel att man har missat att kommunicera handlingar som
har kommit in till migrationsdomstolen, att domstolen inte har hållit muntlig förhandling fast man borde ha haft
en sådan eller att migrationsdomsto-

”Vi är ju
beroende av
varandra på
olika sätt.
Migrations
överdom
stolen är
prejudikat
instans och
det innebär
att relevanta
grunder för
att prövnings
tillstånd ska
meddelas be
höver anges.”
Marie Bjernelius
Lundahl

Marie Bjernelius
Lundahl, kammarrättsråd.

Samtliga myndigheter som Advokaten
talat med svarar att de har fått ökade
och tillräckliga ekonomiska resurser
för att kunna hantera den stora mål
ökningen.
– Domstolsverkets bedömning är att
det inte är de ekonomiska resurserna
som är problemet utan att det bland
annat handlar om att lösa bemanningsfrågan och utökade lokalbehov.
Även om domstolarna fått mer pengar
har de haft svårt att hitta tillräckligt
med kompetent personal och att få
främst föredragande och domstolshandläggare att stanna, säger Johan
Axelsson på Domstolsverket.
Myndigheterna betonar också vikten av att ett gott samarbete kommer
att krävas mellan myndigheter och
advokaterna för att arbetet ska lyckas
med alla ärenden som nu ska processas.
– Vi är ju beroende av varandra på
olika sätt. Migrationsöverdomstolen
är prejudikatinstans och det innebär
att relevanta grunder för att prövningstillstånd ska meddelas behöver
anges. Tyvärr är det inte ovanligt
med överklaganden där det över huvud taget inte anges några grunder för
prövningstillstånd. Detta kan förstås
vara svårt att uppfylla för en enskild
klagande. Av offentliga biträden kan
man däremot förvänta att grunderna
för att man vill att prövningstillstånd
ska meddelas anges i ett överklagande, säger kammarrättsrådet Marie
Bjernelius Lundahl vid Migrations
överdomstolen. n

Kvalitetsbrister
drabbar biträdena – vänd!
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Kvalitetsbrister drabbar klienterna
Klienter och offentliga biträden drabbas av
myndigheternas brister till följd av ökning
arna. Det menar advokat Emma Persson,
ordförande i Migrationskollegiet i Stockholm.
TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: TOMISLAV STJEPIĆ

E

mma Persson, advokat och
ordförande i Migrationskollegiet i Stockholm, menar att
målökningarna till följd av den rekordstora flyktingströmmen 2015 har
påverkat kvaliteten i myndigheternas
arbete. Hon upplever bland annat
brister i kvaliteten på Migrationsverkets asylutredningar, vilket Sveriges
Radios program Kaliber rapporterade
om i början av året. Enligt Migrationsverket är förklaringen att de under de
senaste åren anställt mycket ny personal: Fyra av tio asylhandläggare rekryterades under förra året.
– Det har märkts att de nyanställda
har brister i kunskap i handläggningen
och i grundläggande förvaltningsrätt.
Det är problematiskt, det är jätteilla.
Det går förstås att pröva Migrationsverkets beslut i domstolen, men är det
en dålig grundutredning så följer det
med dit också, säger Emma Persson
och tillägger:
– Jag förstår att det här är och har
varit en stor och svår utmaning för
myndigheterna och att det stundtals
är en svår situation för handläggarna
på Migrationsverket med ständigt ny
lagstiftning, men det är ytterst viktigt
att Migrationsverket har en enhetlig
styrning uppifrån och ner till samtliga
handläggare så att riktlinjer följs och
de inte tummar på förvaltningsrätten.

När man söker asyl
i Sverige ingår det
i rutinerna att man
blir fotograferad.

”Samman
taget blir
det mycket
pengar för
varje biträde.
Jag har ären
den från 2015,
som det ännu
inte fattats
beslut i,
i vilka jag lig
ger ute med
pengar.”
Emma Persson

FÖRORDNAS BITRÄDE FÖR SENT

I samband med att en person söker
asyl i Sverige ska denne få ett offentligt biträde förordnat av Migrationsverket, men Emma Persson menar att
de asylsökande, troligen på grund av
hög arbetsbelastning på myndigheten, i många fall fått ett biträde först i
samband med asylutredningen en tid
senare.
– Det är av vikt för rättssäkerheten
att ett offentligt biträde förordnas så
tidigt som möjligt i asylprocessen.
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Emma Persson,
advokat och
ordförande i Migrationskollegiet i
Stockholm.

Genom biträdet får den asylsökande
information om gällande lagstiftning,
hur prövningen ser ut samt vad som
är av relevans för ärendet. Det är också en fördel om identitetshandlingar
och annan skriftlig bevisning behöver
tas fram och kanske skickas från hemlandet. Information om möjligheten
att arbeta och eventuellt få uppehållstillstånd på grund av arbete behöver
också komma den asylsökande tillhanda så tidigt som möjligt i asylprocessen, säger hon och tillägger:
– Jag skulle önska att det inte påverkar den asylsökandes prövning att ett
biträde förordnas sent efter att asylansökan görs, men min uppfattning
är att det påverkar utgången av asyl
ärendet negativt.
Handläggningstiderna för asylansökningar har aldrig varit längre på
Migrationsverket än de är i dagsläget.
Emma Persson menar att de långa
handläggningstiderna har haft en negativ effekt på hennes och hennes advokatkollegors arbetsvardag.
– Det enda som går snabbt i den här
processen är momentet då det görs
en asylutredning och vi offentliga biträden har två veckor på oss att skriva
ett yttrande. Det kan vara kort tid för
att finna datum för möte som passar
såväl klienten, tolk och en god man

om en sådan finns, säger hon och til�lägger:
– Jag har hört kollegor som haft
svårt att få anstånd i en vecka eller två
för att komma in med yttrandet. Men
sedan dröjer det ändå flera månader
innan de får ett beslut, så man kan
fråga sig varför det just i det momentet är brådskande.
BITRÄDEN LIGGER UTE MED PENGAR

Emma Persson som driver enmansbyrå med kontor i både Stockholm
och Göteborg säger att hon och de
kollegor som åtar sig uppdrag som
offentligt biträde till följd av Migrationsverkets långa handläggningstider
tvingas ligga ute med dels moms, dels
tusentals kronor i tolkutlägg för varje
ärende i väntan på beslut.
– Sammantaget blir det mycket
pengar för varje biträde. Jag har ärenden från 2015, som det ännu inte fattats beslut i, i vilka jag ligger ute med
pengar. Tolkutlägg ligger vi ute med i
omkring ett och ett halvt år och några
månader för momsen. Vi kan visserligen begära förskott på tolkutlägget
vid fakturering om ärendet bedöms
ta mer än ett halvår att fatta beslut i,
men det brukar avslås med motiveringen att det kommer att ta fem månader, säger hon. n
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Gästkrönika

GÄSTKRÖNIKÖR
MATHIAS STÅHLE

Hemligstämpeln har
den tyska säkerhetspolisen är unik på så sätt att den inte
får gripa någon på egen hand.
Denna för vanliga poliser så obegripliga ordning är,
såvitt jag förstår, inget stort handikapp för de tre tyska
säkerhetstjänsterna, och listan över hemliga tvångsmedel
de kan ta till är längre än i många andra länder.
Vid sidan av telefonavlyssning, buggning och brevöppning kan tyska säkerhetspoliser också förses med falska
identiteter och påhittade id-handlingar som gör det möjligt
för dem att leva i ett eget parallellsamhälle när de bedriver
sina utredningar.
Men ska någon gripas får de snällt ringa till den vanliga
polisen och beställa hämtning av den misstänkte.
Detta har förstås sina historiska förklaringar och det är
inte svårt att begripa varför denna säregna ordning infördes när Västtysklands säkerhetstjänster byggdes upp efter
andra världskriget.
Tanken var mycket enkel: aldrig mer skulle den hemliga
polisen kunna föra bort människor mitt i natten till hemliga förhörsrum utan insyn.
i samma stund som spaningarna resulterar i ett frihetsberövande blir processen alltid öppen. Den tyska allmänheten får då samma insyn i processen som den har i ett
vanligt brottmål, och ingen närstående behöver fundera
på var deras anhöriga tagit vägen.
Vill man vara lite högtravande kan man säga att den
tyska staten måste slåss med blanka vapen även när den
avvärjer hot mot rikets säkerhet.
Utan att göra andra jämförelser mellan den tyska och
den svenska synen på offentlighet och sekretess under pågående polisutredning tycker jag att det är en bra princip.
Det är också en princip som jag anar att vi kommer att
behöva försvara hårt, om vi vill ha den kvar i Sverige.
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En liten spaning från vår samtid kan tjäna som exempel:
I höstas genomfördes en lagändring i Sverige, som i
förstone kan tyckas marginell. Det handlade ju bara om
två små papper som hemligstämplades under en begränsad tid.
Men från och med den 1 oktober 2016 omfattas såväl
begäran om som förordnande av offentlig försvarare av
sekretess vid landets domstolar. På ytan är det bara två
pappersark med ytterst lite information. Ett namn på
en advokat och personnummer på en brottsmisstänkt
person. Men att de hemligstämplats betyder faktiskt att
människor kan frihetsberövas utan att deras närstående
får veta något.
med den gamla rättsordningen behövde man som anhörig, journalist – eller vanlig nyfiken – bara lyfta luren
och ringa tingsrätten för att få veta vem som anhållits av
åklagare.
Den kunskapen delas i dag bara med den försvarsadvokat som får uppdraget att representera den anhållne, och
i kombination med yppandeförbudet är det i stort sett
samma sak som om man låst in den brottsmisstänkte i ett
slutet rum.
I normalfallet ska sekretessen hävas vid häktning. Men
om brottsligheten är tillräckligt allvarlig, och utredningen
anses kräva det, kan hemligstämpeln behållas hela vägen
fram till åtal.
Då pratar vi inte längre om en undantagsregel som
bryter öppenheten under ett fåtal dagar. Sverige är ett av
få länder i Europa som inte har någon övre gräns för hur
länge man kan sitta frihetsberövad i väntan på rättegång.
jag är inte konspiratoriskt lagd och föreställer mig inte
för ett ögonblick att dessa lagparagrafer klubbats igenom
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blivit populär igen
med baktanken att möjliggöra hemliga, kafkaartade rättsprocesser av polisstatsmodell. Man behöver heller inte
sträcka sig längre än till lagens förarbeten för att se att det
huvudsakligen var den brottsmisstänktes identitet som
skulle värnas när lagändringen genomfördes.
Men den uttalade välviljan till trots skapar lagändringen
också en utredningsteknisk möjlighet som är mycket
problematisk. Poliser och underrättelsetjänster fungerar
nämligen i vissa avseenden som hantverkare, såtillvida
att de tenderar att vilja prova alla redskap de har i sin
verktygslåda.
Historien har visat oss mer än en gång att även välmenande rättsstater förr eller senare vill nyttja sina hemliga
tvångsmedel för att de finns där, snarare än för att de är
särdeles effektiva eller ens önskvärda. Krigsårens interneringsläger för kommunister, IB-affären och Hans Holmérs
S-märkta kurdjakt på 80-talet visar med all önskvärd tydlighet att Sverige inte är immunt mot sådant maktmissbruk.
därför måste även små och till synes betydelselösa inskränkningar i offentlighetsprincipen betraktas i ljuset av
andra lagändringar som görs eller planeras samtidigt. Jämför gärna domstolarnas nya möjligheter till sekretess med
planerna på utökad kameraövervakning av offentliga platser, hemliga vittnen i känsliga rättegångar och halvhemliga
identiteter för statliga och kommunala tjänstemän.
Det sistnämnda är för övrigt inget skämt, även om det
låter så när man berättar om det.
Först i våras tvingades justitieminister Morgan Johansson backa från regeringens förslag om att sekretessbelägga
personnumren för alla offentliganställda. Återigen en på
papperet välmenande tanke som var tänkt att skydda
identiteten hos statliga och kommunala tjänstemän, vars
beslut ju inte alltid är så populära.
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”Historien har visat oss mer än en gång att även väl
menande rättsstater förr eller senare vill nyttja sina
hemliga tvångsmedel för att de finns där, snarare
än för att de är särdeles effektiva eller ens önskvärda.”

Den föreslagna lagen stoppades efter hård kritik från
Föreningen grävande journalister. Nackdelarna med
hemliga tjänstemän skulle, som föreningens juridiska råd
påpekade, ha blivit betydande:
Allmänheten måste kunna avslöja offentliganställda som
sitter på dubbla stolar, som inte redovisat sina bisysslor,
som upphandlat tjänster från närståendes bolag eller ljugit om sin utbildning för att göra karriär – för att ta några
konkreta exempel på vanliga journalistiska granskningar
som vore omöjliga att genomföra utan tillgång till tjänstemännens personnummer.
även om detta lagförslag stoppades kvarstår faktum.
Hemligstämpeln har blivit populär igen. Betydligt populärare än öppenhet eller insyn.
Mathias Ståhle
Journalist Eskilstuna-Kuriren,
årets journalistpristagare
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Så ska
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utvecklingen
vändas
Vårdnadstvisterna har både ökat
kraftigt och blivit allt mer infekterade.
Utvecklingen påverkar framförallt
barnen negativt som utsätts för
stora påfrestningar, men även deras
vårdnadshavare och advokaternas
arbetsmiljö påverkas negativt.
TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: TT, ISTOCK, JOHAN PERSSON M.FL.

»
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ntalet vårdnadsmål i domstol har ökat kraftigt
samarbeta när det skulle bedömas om gemensam vårdde senaste tio åren. 2006 inkom 2 822 vårdnad eller ensam vårdnad.
– Det låter bra, men nu när vi tittat på detta ser vi att
nadsmål som avsåg tvister mellan föräldrar
när föräldrarna kommer till domstol har ofta en av förtill tingsrätterna mot 4 166 mål år 2015. Det
äldrarna ett upplägg som visar att den andre inte kan
motsvarar en ökning med 48 procent.
samarbeta och radar upp olika situationer och omstänFlera advokater inom familjerätdigheter som visar att motparten inte kan samarbeta. Adten som Advokaten talat med berätvokater har sagt att det då är svårt att vara på motsidan
tar även att det blivit vanligare under
och att den förälder som vill visa på ett samarbete har
samma period att klienter återkommer
till dem med tidigare vårdnadstvister som återigen blosväldigt lite att sätta emot en samarbetsovillig motpart,
sat upp.
säger Monica Felding.
Ökningen av tvisterna beror på flera olika faktorer,
Utredningen föreslår i stället att det vid bedömningen
menar Monica Felding, chefsrådman vid Malmö tingsav vårdnadsfrågan ska fästas särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som
rätt. Hon ledde den statliga offentliga utredningen (SOU
2017:6) – Se barnet! – som presenterade siffrorna i början
rör barnet, i stället för som nu vid föräldrarnas förmåga
av 2017 och som hade till uppgift att dels kartlägga och
att samarbeta i frågor som rör barnet.
analysera orsakerna till att anta– Det behövs inte samarbete
i den meningen att föräldrarna
let vårdnadstvister har ökat så
mycket som det gjort, dels utvärträffas mycket, att de resonerar
dera 2006 års vårdnadsreform.
kring saker och ting. Kan man
– Vi vet att de dispositiva tvistelösa frågor kring barnet via sms
målen under samma period har
eller mejl så är det bra. Bara inte
ökat med 30 procent. Det antybarnet drabbas. Det gäller att flytder att konfliktbenägenheten i
ta fokus från föräldrarnas konflikt
samhället har ökat, att man är
till barnet och barnets perspektiv,
mer mån om att få rätt. Advokasäger Monica Felding.
ter vi talat med vittnar om att det
Eva Enetjärn, advokat inom
blivit en högre konfliktnivå bland
familjerätt i Norrköping som tidideras klienter, säger Monica Felgare varit verksam som domare
ding.
vid Nyköpings och Norrköpings
En annan förklaring är ett allttingsrätter, välkomnar utredmer jämställt föräldraskap där
ningens förslag om att ändra lagingen förälder ger avkall på sina
texten från samarbete till gemenbarn. Felding pekar också på just
samt ansvar.
2006 års vårdnadsreform som en
– Så som lagtexten uttrycker det
i dag rörande förmåga att samarorsak till den stora målökningen
beta upplever jag att det har blivit
av vårdnadsmål i domstol. UtredEva Enetjärn
ningen har undersökt 139 domar
lite konfliktdrivande. Det händer
att en part skapar situationer där
som berör sammanlagt 215 barn
den andre säger nej, vilket åberopas som ett bevis på ofördär det fanns ett tvistigt yrkande om vårdnad om barn.
måga att samarbeta. Hur ska man definiera förmåga att
– En förklaring till den kraftiga ökningen av tvister är
att reformen gav domstolarna större utrymme att döma
samarbeta? Är det oförmåga till samarbete att aldrig ändra
till ensam vårdnad, eftersom man såg att vid gemensam
på tider, att inte gå med på val av samma skola som den anvårdnad fanns barnen kvar i föräldrarnas konflikt och
dre? Jag tror och hoppas att formuleringen om gemensamt
det inte alla gånger var till barnets bästa. Så reformen har
ansvar i frågor som rör barnet är bra, säger hon.
För att vända utvecklingen med ökat antal vårdnadssannolikt medfört att fler föräldrar ser en möjlighet att få
framgång med en talan om ensam vårdnad, säger hon.
mål samt förebygga föräldrars konflikter föreslår utredÅr 2014 dömde tingsrätterna till gemensam vårdnad i
ningen bland annat även följande förändringar:
l Föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn
33 procent av målen jämfört med 55 procent 2002.
ska först vända sig till socialnämnden för ett obligatoriskt
GEMENSAMT ANSVAR
informationssamtal om vad bland annat en domstolsproVårdnadsreformen tog även fasta på att domstolarna
cess innebär och om andra möjliga vägar att lösa konflikskulle fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att
ter på.

”Väldigt många som
kommer till mig uttrycker att de inte fick
någon hjälp eller rådgivning hos Familjerätten.
Jag upplever att många
kollegor har liknande
erfarenhet. Det är olyckligt att det blir så i inledningsskedet av en separation, då de flesta ännu
inte grävt särskilt djupt i
sina skyttegravar.”

Monica Felding.

Eva Enetjärn.
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SE BARNET!
Uppdraget för den
statliga offentliga
utredningen SOU
2017:6, kallad Se
barnet!, har varit att
utvärdera 2006 års
vårdnadsreform och
undersöka om syftet
med reformen – att
stärka barnrättsper
spektivet – har upp
nåtts. En annan hu
vuduppgift har varit
att kartlägga och
analysera orsakerna
till ökningen av anta
let vårdnadsmål på
nästan 50 procent
de senaste tio åren.
Särskild utredare har
varit Monica Felding,
chefsrådman vid
Malmö tingsrätt.

l Socialnämnden ska få höra barn utan föräldrarnas
samtycke för att stärka barnets rätt att komma till tals.
l Domstolen ska kunna besluta om gemensam vårdnad
även om båda föräldrarna motsätter sig det.
Före sommaren inkom 64 remissvar till Justitiedepartementet rörande utredningen, bland annat från Advokatsamfundet. Samfundet har i huvudsak ingen erinran
mot förslagen i utredningen men ifrågasätter i sitt remissyttrande om den föreslagna ändringen vid bedömningen
av vårdnadsfrågan att särskilt avseende ska fästas vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor
som rör barnet är en tillräckligt tydlig förändring för att
konfliktskapande agerande ska kunna undvikas och efterlyser en ny utredning kring möjligheten att lösa tvistiga
frågor kring ett barn.

SKEPSIS MOT SOCIALFÖRVALTNINGEN

Advokatsamfundet framhåller i sitt yttrande även synpunkter mot att ytterligare uppgifter läggs på social
förvaltningen ”som redan är en överbelastad aktör”.
Enligt samfundet skulle socialförvaltningarna redan i dag
behöva stora tillkommande ekonomiska resurser för att
kunna genomföra de uppgifter som åligger dem och än
mer för att utföra de ytterligare uppgifter som utredningen föreslagit.
Merparten av de advokater som Advokaten varit i
kontakt med hoppas och tror att de föreslagna förändringarna ska leda till färre tvister, men delar uppfattning
med samfundet rörande ytterligare uppgifter lagda på
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socialförvaltningen i form av obligatoriska informationssamtal.
– Väldigt många som kommer till mig uttrycker att de
inte fick någon hjälp eller rådgivning hos familjerätten.
Jag upplever att många kollegor har liknande erfarenhet. Det är olyckligt att det blir så i inledningsskedet av
en separation, då de flesta ännu inte grävt särskilt djupt i
sina skyttegravar. Jag är frågande till hur familjerätterna
ska klara av obligatoriska informationssamtal, säger Eva
Enetjärn.
Regeringens utredare Monica Felding delar inte Enetjärns och Advokatsamfundets synpunkter rörande förslaget om ett obligatoriskt informationssamtal hos socialnämnden om föräldrarna överväger att inleda en tvist om
barn. Hon hänvisar till Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöds rapport om samarbetssamtal och till
att ordningen med någon form av samtal innan de kan få
en domstolsprövning av yrkanden om vårdnad, boende
och umgänge finns i både Danmark och Norge.
– I rapporten om samarbetssamtal konstateras att samtalen generellt sett är bra och effektiva. Vi menar att om
obligatoriska informationssamtal löser tvisterna innan
det blir tvister i domstol kommer också socialnämnden
att besparas en massa jobb i form av bland annat vårdnadsutredningar. Ur familjerättssekreterarnas perspektiv
så uppfattar jag att de tycker att det är positivt att kunna
bidra till att det inte bli en tvist snarare än att komma
in när konflikten redan är djup och svårhanterad, säger
Monica Felding. n

2006 inkom 2 822
vårdnadsmål som avsåg
tvister mellan föräldrar
till tingsrätterna mot
4 166 mål år 2015. Det
motsvarar en ökning
med 48 procent.

Vårdnads
tvisterna blir
allt smutsigare
– vänd!
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Mia Edwall Insulander
menar att klienter
och motparters ökade
konfliktbenägenhet
även drabbar henne i
yrkesrollen som advokat.
Hon har bland annat
mottagit hotbrev.
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Vårdnadstvisterna blir
allt smutsigare
Den ökade konfliktbenägenheten hos för
äldrar och de alltmer infekterade vårdnads
visterna påverkar alla inblandade parter,
även advokaterna.

E

n stor del av de advokater, domare och familjerättssekreterare som Monica Feldings utredning Se barnet! hämtat in synpunkter från har också framhållit
att tvister mellan föräldrar blivit allt mer infekterade och
svårlösta. Det har även framhållits att det blivit vanligare
att föräldrar riktar anklagelser, vissa falska, mot varandra
eller anmäler varandra till olika myndigheter.
– Jag har träffat advokater som säger att de inte orkar
med vårdnadstvister längre, att det är för olustigt att arbeta med sådana mål på grund av att det är så infekterat,
säger Monica Felding.

SLUTADE TA VÅRDNADSMÅL

Advokat Tore Brandtler driver sedan 1999 Allmänna Advokatbyrån i Skövde och är för många känd som måls
ägandebiträde åt mordoffret Lisa Holms familj. Han var
länge inriktad på familjerätt och vårdnadsärenden. Men
för några år sedan fick han nog av vårdnadsmål just på
grund av att tvisterna blev allt fler och allt smutsigare.
– Det var mycket känslor inblandade som ibland gjorAdvokaten Nr 6 • 2017

de det svårt att nå fram till klienten. Det var slitsamt då
ens uppgift mer och mer blev att tala illa om den andra
parten. Det är infekterat och svårlöst, och kändes ibland
som att klienterna inte ville barnets bästa utan sitt eget
till varje pris. För några år sedan beslöt jag mig därför
för att inte ta sådana ärenden mer. I dag är jag i stället inriktad på brottmål och personskadereglering, säger Tore
Brandtler.
Mia Edwall Insulander, advokat i Stockholm inriktad
på familjerätt och ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse, upplever också att föräldrarna i vårdnadstvister
smutskastar varandra mer i dag än för tio år sedan. Hon
och andra kollegor som Advokaten talat med berättar att
det blivit vanligare att föräldrar smygfilmar eller tar dolda
ljudupptagningar av varandra för att kunna peka på brister i den andres föräldraskap eller samarbetsförmåga.
– Folk bråkar mer i stort, det är en generell tendens i
samhället. De konflikter som når så långt som till domstol
tenderar att bli än mer infekterade. Det är särskilt allvarligt när barn är involverade, barn påverkas negativt av att
deras föräldrar tvistar i domstol, säger hon.
I ungefär hälften av stämningsansökningarna finns det,
enligt forskning av rättssociologen Annika Rejmer, indikationer på att det föreligger en högintensiv värdekonflikt där den ena eller båda föräldrarna ifrågasätter den
andras föräldraförmåga. En kommande studie av Rejmer
visar att ett år efter avslutad handläggning av djupa och

Tore Brandtler.
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”Strax efter en separation är konfliktnivån
hög. Inte sällan handlar ilskan mer om
konflikten än om barnen. Men om de vill ha
upprättelse är det inte en vårdnadstvist som
behövs. Vi måste då vara professionella och
hänvisa till andra samhällsfunktioner.”
Anna Wahlström

Anna Wahlström.

svåra vårdnadstvister beskriver intervjuade medelklassföräldrar att 80 procent saknar förmåga att utarbeta en
kompromiss med den andra föräldern och att 40 procent
att de har konflikter om barnet mycket eller ganska ofta.
Studien visar också att 75 procent av papporna och 30
procent av mammorna i en djup och svår vårdnadstvist
upplever sig utsatta för psykiskt våld av den andra föräldern genom att de förminskas som förälder eller förvägras
kontakt med barnet. (Läs mer på sidan 38.)
Edwall Insulander menar att klienternas agerande och
ökade konfliktbenägenhet även drabbar henne i yrkesrollen som advokat.
– Vi hamnar i konfliktens skottglugg och blir ofta måltavla för föräldern på andra sidan. De har en tendens att
tycka att allting är den andre förälderns advokats fel. Jag
har genom åren fått ta mycket ”skit” och många påhopp.
Det har blivit mer sådant i sociala medier för att vi gör
vårt jobb. Jag har fått hotbrev. Det är såklart jobbigt och
påfrestande, säger hon och tillägger:
– Men det avskräcker inte. Tvärtom. Vi advokater har
en viktig roll att motverka det. Det är vårt jobb att medverka till att vårdnadstvisterna inte blir för smutsiga, vi
måste hjälpa till med att hålla tvisterna på en nivå där det
fokuseras på barnets bästa, säger Mia Edwall Insulander.
ANSVAR HOS OMBUDET

Edwall Insulander säger att det är en av advokatens uppgifter att motverka att tvisterna blir onödigt infekterade
och smutsiga. Hon och flera andra kollegor som Advoka30

ten talat med betonar att det är advokatens roll att hålla
tvisterna på en nivå där det fokuseras på både klientens
intressen och barnets bästa.
– Vi måste balansera mellan att företräda klientens vilja
och att diskutera barnets bästa med klienten. För mig betyder det en dialog med min klient om vilka konsekvenser saker och ting får för barnet. Om inte så förklarar jag
att jag nog inte är rätt person att företräda honom eller
henne. Det finns förstås ombud runtom i landet som inte
har möjlighet att resonera så av rent ekonomiska skäl,
men vi ska inte processa för processandets skull.
Under sina sjutton år verksam som biträdande jurist
och advokat har Mia Edwall Insulander sett åtskilliga fall
där hon upplever att den sortens konsekvensdialog saknats mellan ombud och klienter. Hon tycker att jurister
som inte arbetar på advokatbyråer generellt sett är sämre
på det och därför lämpar sig mindre väl för vårdnadsmål.
– Att biträda föräldrar i vårdnadsmål kräver enligt min
uppfattning att man är extra noga med advokatetiken.
Som advokat har man genom erfarenhet samt advokatexamen särskild kunskap som underlättar när man ställs
inför olika etiska dilemman som lätt uppstår i vårdnadsmål. Min erfarenhet är att de som arbetar på juristbyråer
med familjemål inte alltid har ett intresse av att agera
etiskt korrekt, till exempel när de råder sin klient att processa utan att vilja diskutera en samförståndslösning, säger Mia Edwall Insulander och tillägger:
– Det är viktigt att vi ombud håller en schyst nivå gentemot varandra och balanserar målet. Men det finns mål
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Flera advokater som
utredningen Se barnet!
hämtat in synpunkter
från har framhållit att
det blivit vanligare
att föräldrar riktar
falska anklagelser
mot varandra.

där motparten inte är intresserad av det, och då blir det
jobbigt för alla inblandade parter. De flesta håller en god
nivå, men det har tyvärr blivit vanligare att det framförs
påståenden om olämplighet utan grund. Det är i slutändan inte bra för någon inblandad.
ÖKADE FÖRFRÅGNINGAR

Anna Wahlström, advokat på Advokatbyrån Thomas
Bodström i Stockholm, berättar att när ett mål om

vårdnad, boende och umgänge når domstolen har konflikten mellan föräldrarna ofta pågått en tid och väl i
domstol finns det risk för att konflikten fördjupas. Hon
menar att byrån får mycket förfrågningar och arbetar
med ett stort antal djupt infekterade vårdnadstvister,
vilket kräver professionalism och karaktärsfasthet att arbeta med.
– Mycket i de här målen handlar om känslor. Men mitt
uppdrag är att skala av alla känslor och förmedla till min
klient vad vi kan och inte kan göra i detta ärende. Strax
efter eller under en separation är konfliknivån hög. Inte
sällan handlar ilskan mer om konflikten än om barnen.
Men om de vill ha upprättelse är det inte en vårdnadstvist
som behövs. Vi måste då vara professionella och hänvisa
till andra samhällsfunktioner, säger hon.
Wahlström menar att parter i vårdnadsmål ofta vill ha
mer regelbunden kontakt med henne än klienter i andra
måltyper, eftersom den faktiska tvisten pågår under tiden för rättens handläggning och påverkas av exempelvis
överlämningar och interimistiska beslut.
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– Vårdnadsmålen har på så vis inga arbetstider. Inte
sällan dyker det upp någonting i samband med en
överlämning under helgen som påverkar en klient. De
vill gärna prata med mig i just det ögonblicket. Vi har
en jourverksamhet här på byrån som de då kan komma
i kontakt med, som avgör om det finns något att göra
direkt, men i det flesta fall finns det inget juridiskt som
en advokat kan göra där och då. Det är viktigt att tydliggöra det för klienten, att ha en professionell attityd
och inte ryckas med och påverkas av deras känslor.
Då gör man inget bra arbete för klienten, säger Anna
Wahlström.
KOLLEGIALT STÖD

På ett annat advokatkontor i centrala Stockholm, Lebenberg Advokatbyrå, arbetar advokat Ingeborg Bjerlestam
med bland annat vårdnadsmål. Hon delar i mångt och
mycket uppfattning med kollegorna Edwall Insulander
och W
 ahlström kring hur djupa och svåra vårdnadstvister påverkar arbetssituationen. Hon framhåller även att
det är viktigt att kollegorna på advokatbyråerna stöttar
varandra i påfrestande och arbetsamma mål, inte minst
vårdnadsmål.
– Att inte dras med i parternas konflikt är A och O. Det
är en av de stora utmaningarna i att arbeta med vårdnadsmål, som ofta innefattar mycket känslor. Då är det
viktigt att ha kollegor att kunna prata och ventilera sådant med och få stöd av. Det har jag haft nytta av, säger
Ingeborg Bjerlestam. n

Kompetenskrav
hos medlare
kan vara
lösningen
– vänd!
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MEDLING
Medling sker i
domstol och genom
förordnande av
domstol och är av
två slag: Medling
vid mål beträffande
vårdnad, boende
och umgänge samt
så kallad medling
vid mål beträffande
verkställighet. Båda
typerna är reglerade
i föräldrabalken.

Kompetenskrav hos
Flera advokater åtar sig uppdrag som med
lare i vårdnadsmål. Men förfarandet har
lågt förtroende. För att höja förtroendet för
medling föreslås att kompetens- och lämp
lighetskrav ska införas i lag.

F

ör att försöka åstadkomma en samförståndslösning
mellan föräldrar i vårdnadsmål i domstol kan domstolen förordna en utomstående medlare under
fyra veckor. Inte sällan är dessa medlare advokater, pensionerade domare eller socionomer.
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Internationell forskning visar sedan flera år att medling
i mål om vårdnad, boende och umgänge som sätts in i
ett tidigt skede leder till att konflikten kan läggas åt sidan
snabbare. Det var bland annat därför som en ny bestämmelse i föräldrabalken om förfarandet infördes genom
vårdnadsreformen 2006.
Men i dag drygt tio år senare är medling fortfarande
sällsynt i vårdnadsmål, trots att domstolarnas listor över
villiga medlare är ganska långa. En undersökning som utredningen Se barnet! gjort visar att medlare utses i 0–8
procent av familjemålen vid olika tingsrätter.
Förklaringen till det låga användandet uppges vara
negativa erfarenheter av medlingsförfarandet bland domarna vid tingsrätterna.
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SAMARBETS
SAMTAL
Samarbetssamtal
sker mellan föräldrar
som är i konflikt
kring sina barn, inom
ramen för social
tjänsten och då
framför allt genom
deras familjerätts
enheter. De enskilda
föräldrarna kan
antingen söka själva
eller bli hänvisade
genom domstolens
försorg.

medlare efterlyses
– En duktig medlare kan åstadkomma väldigt mycket, men en medlare som inte passar för uppdraget blir
lätt en besvikelse som gör att den domare som råkar ut
för det inte använder medlare fler gånger. Han eller
hon blir mer försiktig och vågar inte riktigt sälja in förfarandet till parterna, säger regeringens utredare Monica
Felding.
Advokat Mia Edwall Insulander delar utredningens
uppfattning om medlares blandade kompetens och pekar på avsaknaden av kompetens- eller lämplighetskrav
som orsak.
– Det har varit katastrofalt att möjligheten till medling
infördes utan några som helst riktlinjer för vilka de ska
vara, vilken utbildning och erfarenhet som krävs och hur
Advokaten Nr 6 • 2017

de ska arbeta. Jag har varit med om bedrövliga medlare
och försök till medling, säger hon.
Svenskt Forum för Medling och konflikthantering,
SFM, känner till flera exempel där medlingen inte gått till
på ett godtagbart sätt och anser därför också att lagstiftaren bör ställa upp kompetenskrav för medlare.
– Domare och advokater har upplevt det som ett lotteri
att föreslå en medlare, eftersom de inte vetat om medlaren kommer att göra ett bra jobb eller inte. Jag har i
min roll som biträde varit med om att det som parterna
fört fram under medlingen, som inte varit så kallad verkställighetsmedling då något andra förutsättningar gäller,
nått domstolen, trots att det är sådan information som
inte ska komma till domstolens kännedom. Medlaren ska

»
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”Om medling skulle finansieras redan innan
domstolsprocessen skulle fler föräldrar ges
möjligheten att välja en mer konstruktiv väg.”
Ingeborg Bjerlestam

framföra om parterna nått en överenskommelse eller
inte, säger Lina Kitti, advokat på Lebenberg Advokatbyrå
i Stockholm och styrelseledamot i SFM.
FÖRSLAG OM KOMPETENSKRAV

För att öka förtroendet för och användandet av medling
som metod föreslår Monica Feldings utredning att en bestämmelse om kompetens- och lämplighetskrav för medlare införs i lag för att göra det tydligare för alla aktörer
vilka som bör komma i fråga för ett medlaruppdrag. Som
krav på relevanta yrkeskategorier nämns erfarna familjerättssekreterare, advokater, beteendevetare, psykologer
samt domare som kan komma ifråga för medlaruppdrag
i ett familjemål.
Det är den enskilde domaren som utser medlare och
som även ska bedöma om behörighetskraven är uppfyllda. Beträffande lämpligheten föreslår utredningen att
personen ska lämna referensuppgifter från tidigare medlaruppdrag.
Lina Kitti och byråkollegan Ingeborg Bjerlestam har
deltagit i arbetet med SFM:s remissyttrande avseende
vårdnadsutredningen. SFM är i stort positiva till utredningens förslag och har redan tidigare riktat kritik mot
att det inte funnits några kompetenskrav för en medlare i
vårdnadstvister, och välkomnar därför utredningens förslag om att införa kompetenskrav på medlare.
– Vi tycker att medling bör förekomma i större omfattning, men då är det viktigt att alla parter i processen har
förtroende för medlarna och förfarandet. Medlare behöver därför en relevant utbildning, yrkeserfarenhet och
kompetens att samtala med barn, säger Lina Kitti.
SFM efterfrågar ett krav på ett visst antal utbildningstimmar inom familjemedling samt att krav på vidareutbildning och årlig handledning bör övervägas. Som jämförelse nämner de att utbildningskrav i Storbritannien
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till familjemedlare innefattar bland annat en kurs om 8
dagar samt minst 4 timmars handledning per år och att
en medlare i Tyskland ska ha genomgått 120 utbildningstimmar.
Advokatsamfundet menar också att det bör finnas en
kvalitetssäkring för medlare och föreslår till och med att
domstolen borde kunna ha möjlighet att förordna om särskild medling i högkonfliktsituationer där ett kvalificerat
skräddarsytt medlingsteam bestående av olika professionella aktörer såsom barnpsykolog, advokat och socionom kan förordnas.
En medlare föreslås av förslagen i utredningen också
se till att barnet får relevant information och ges möjlig-
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Advokaterna Lina Kitti och Ingeborg
Bjerlestam är aktiva inom SFM som
tidigare riktat kritik mot att det inte
funnits några kompetenskrav för en
medlare i vårdnadstvister.

het att framföra sina åsikter eller inställning i frågor som
rör barnet. Både Advokatsamfundet och SFM stödjer och
välkomnar förslaget.
TIDIGARE MEDLING

I de relativt få mål där domare i dag utsett medlare handlar det framför allt om situationer där samarbetssamtal
har förekommit men föräldrarna inte lyckats nå en överenskommelse och det trots det bedöms finnas möjligheter att nå en samförståndslösning. Vissa domare utser
medlare redan vid den första muntliga förberedelsen.
Andra gånger utses medlare först efter att en utredning
om vårdnad, boende eller umgänge inkommit.

Se barnet! visar att parterna når en samförståndslösning under domstolsprocessens gång i omkring 65 procent av målen där det i något skede under handläggningen i domstol funnits ett yrkande om ensam vårdnad.
Eftersom domstolarna arbetar på olika sätt med att parterna ska komma överens kan förlikningsmetoden vara
bland annat så kallade samarbetssamtal, upprepade
muntliga förberedelser med överenskommelser där parterna successivt närmar sig varandra eller medling. Det
finns heller ingen enhetlig metod för hur medling går till
och medlare har stor frihet att anpassa medlingen efter
de individuella förutsättningarna i varje enskilt fall. Det
anses av de flesta berörda som en stor fördel.
– När talan väl är väckt kan det vara svårt för föräldrarna
att vara konstruktiva, och ofta ökar konflikten när man går
till domstol. Det gynnar ingen och därför bör vårdnadsprocesser i domstol i största möjliga mån undvikas. Men
en medlares arvode finansieras bara av statliga medel när
tvisten nått domstol. Om medling skulle finansieras redan
innan domstolsprocessen skulle fler föräldrar ges möjligheten att välja en mer konstruktiv väg, förhoppningsvis
helt utan att behöva initiera en domstolsprocess. Det skulle vara en stor vinst för både samhället och de berörda
familjerna om de ges möjligheten att välja att genomföra
en medlingsprocess i stället för en domstolsprocess, säger
Ingeborg Bjerlestam och tillägger:
– En annan fördel med medling är att det som parterna uppger till medlaren inte ska redovisas till domstolen. Det är en process där parterna kan prata mer
fritt än i domstol. Medlingsförfarandet innebär inte,
till skillnad från en domstolsprocess, att parterna skriver
inlagor som sedan blir offentliga handlingar. När upp
draget är slutfört ska medlaren bara redovisa en eventuell ömsesidig överenskommelse mellan parterna till
domstolen.

TYSTNADSPLIKT
OCH SEKRETESS
Advokater får höras
som vittnen om nå
got som anförtrotts
dem i deras yrkes
utövning endast om
det är medgivet i lag
eller den till vars för
mån tystnadsplikten
gäller samtycker till
det. Det finns i dag
ingen särreglering
om frågeförbud som
tar sikte på medlare,
enligt 6 kap. 18 a §
föräldrabalken, och
det föreslås heller
inte i den statliga of
fentliga utredningen
(SOU 2017:6) Se
barnet!
Utredningen fö
reslår att sekretess
utan skadeprövning
ska gälla hos dom
stol för uppgift som
en part har lämnat
till en medlare vid
medling i ett mål där
medlare utsetts en
ligt 6 kap. 18 a § FB,
om parten har gjort
förbehåll om det.

Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen
eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med
mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus
fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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”Det är ovärderligt att vara två i infekterade
och svåra tvister där man ofta noga behöver
överväga hur man bäst kan gå vidare.”
Mia Edwall Insulander

ADVOKATER SOM MEDLAR

Advokat Eva Enetjärn i Norrköping åtar sig då och då
medlingsuppdrag i vårdnadsmål. Hon menar att medling
kan vara en bra lösning i initiala skeden av processen för
att representera barnets bästa.
– Det handlar om att finna en frivillig överenskommelse
för barnets bästa. Jag hoppas att fler får upp ögonen för
den möjligheten, säger hon och fortsätter:
– I de fall det blossar upp en konflikt igen handlar det
oftast om föräldrar som inte lyckats komma överens, och
där domstolen tagit ett beslut. Då saknas respekten för
domslutet hos den som förlorat, den finns bara på papper. Den ”förlorande” parten upplever jag ofta har svårt
att gå vidare och släppa konflikten. Med medling kan
man uppnå mer hållbara lösningar än när domstolen tagit beslut.
Även Mia Edwall Insulander och hennes byrå åtar sig
uppdrag som medlare i vårdnadsmål. De använder sig av
den så kallade konferensmetoden där båda föräldrarna

träffas samtidigt under tre, fyra gånger för att finna en lösning. Andra advokater som agerar medlare gör det helst
ensamma och andra gör det i duo med en barnpsykolog.
Mia Edwall Insulander:
– Vi medlar alltid två stycken vid mötena. Det är positivt
både ur medlarnas och parternas perspektiv eftersom
två medlare bättre garanterar att båda parter känner sig
hörda. Vi medlare kan också hjälpa varandra om man kör

Högsta domstolen söker

Justitieråd och ordförande
Sista ansökningsdag är den 24 september 2017.
Läs mer om denna och andra anställningar som
domare på www.domarnamnden.se
Ordföranden är i första hand domare, men har samtidigt det övergripande administrativa ledningsansvaret för
domstolen. Ordföranden är domstolens främste företrädare och har som sådan en representativ roll.
Ordföranden ska liksom ledamöterna i övrigt ingå i kretsen av landets främsta jurister och svara mot synnerligen
högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme
och självständighet. Domstolens ordförande ska därutöver ha intresse av och förmåga att företräda domstolen
i både nationella och internationella sammanhang och därigenom skapa förtroende för domstolens verksamhet
och för domstolsväsendet. Ordföranden ska också ha intresse av och förmåga till det övergripande administrativa
ledarskap som följer med anställningen.
Högsta domstolens huvuduppgift är att avgöra överklagade mål från hovrätterna som kan vara vägledande för hur
liknande fall ska bedömas i framtiden (prejudikat). Vid sidan om denna uppgift prövar Högsta domstolen också
ansökningar om att avslutade mål ska prövas på nytt (bl.a. resning) samt en del andra ärenden. Högsta domstolen
bedriver sin verksamhet i Bondeska palatset i Gamla stan i Stockholm.

www.domarnamnden.se
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Advokatsamfundet föreslår dels en
kvalitetssäkring för medlare, dels att
domstolen borde kunna ha möjlighet
att förordna om särskild medling i
högkonfliktsituationer.

fast. Som två medlare kan man också diskutera och utvärdera mellan mötena hur man bästa kan hjälpa föräldrarna vidare. Det är ovärderligt att vara två i infekterade
och svåra tvister där man ofta noga behöver överväga hur
man bäst kan gå vidare och vad det finns för utrymme att
komma överens. Vissa domstolar är restriktiva att förordna två medlare eftersom det innebär en högre kostnad
men vi tycker att metoden når bra resultat, säger hon.

Advokater som dels den statliga offentliga utredningen,
dels tidskriften Advokaten talat med är positivt inställda
till medling som metod för att försöka åstadkomma en
samförståndslösning mellan föräldrarna.
– Jag föreslår ofta domstolen medling i mina tvister. Det
pågår under så pass kort tid att processen inte tappar fart
jämfört med samarbetssamtal som är mer långdraget och
kan ta flera månader, säger Anna Wahlström.
Anna Wahlström och merparten av de andra advokater
vi talat med menar också att advokatkollegor kan vara väl
lämpade att åta sig de allt fler medlingsuppdragen som
utredningen Se barnet! efterfrågar.
– Advokater passar inte bra bara för att de är advokater.
Utbildning behövs, men advokater kan passa bra då vi
kan processen och lagstiftningen. Jag brukar föreslå advokater som medlare eftersom de ska kunna presentera
förslag på beslut. Då vet jag att det, om en samförståndslösning lyckas åstadkommas, är ett resultat som kan användas i domstol, säger hon. n

Barn far illa
av tvister
i domstol
– vänd!

Högsta förvaltningsdomstolen söker

Justitieråd och ordförande
Sista ansökningsdag är den 24 september 2017.
Läs mer om denna och andra anställningar som
domare på www.domarnamnden.se
Ordföranden är i första hand domare, men har samtidigt det övergripande administrativa ledningsansvaret för
domstolen. Ordföranden är domstolens främste företrädare och har som sådan även en representativ roll.
Ordföranden ska liksom ledamöterna i övrigt ingå i kretsen av landets främsta jurister och svara mot synnerligen
högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme
och självständighet. Domstolens ordförande ska därutöver ha intresse av och förmåga att företräda domstolen i
både nationella och internationella sammanhang och därigenom skapa förtroende för domstolens verksamhet och
för domstolsväsendet. Ordföranden ska också ha intresse av och förmåga att utöva det övergripande administra
tiva ledarskap som följer med anställningen.
Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domstolens huvud
uppgift är att avgöra överklagade mål från kammarrätterna som kan vara vägledande för hur liknande fall ska
bedömas i framtiden (prejudikat). Domstolen prövar även överklaganden av beslut om förhandsbesked från
Skatterättsnämnden, ansökningar om rättsprövning av vissa regeringsbeslut och ansökningar om resning och
återställande av försutten tid. Högsta förvaltningsdomstolens lokaler är vackert och centralt belägna i historiska
byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

www.domarnamnden.se

»
Advokaten Nr 6 • 2017

37

Fokus Vårdnadsmål

»

Barn far illa av tvister
Forskning visar att långvariga och djupa
föräldrakonflikter innebär stora påfrest
ningar för barn och att konflikterna är en
bidragande orsak till att barn utvecklar en
egen problematik.

Annika Rejmer.

D

en psykiska ohälsan har ökat hos barn de senaste
åren, enligt Bris senaste årsrapport. Organisationen hade 26 996 kurativa kontakter med barn under 2016. En fjärdedel av dem mår dåligt och känner oro
på grund av familj och familjekonflikter.

Utdragna konflikter mellan föräldrar kan nämligen påverka barn negativt, och många gånger innebär en tvist i
domstol en långvarig känslomässig påfrestning för barn,
enligt en rapport avseende projektet High-conflict families of divorce, finansierat av Vetenskapsrådet.
– Att föräldrarna separerar och den förändring det
innebär för familjen behöver i sig inte innebära negativa
konsekvenser för barnet. Men forskning visar att uppslitande konflikter mellan föräldrarna i samband med separationen är negativt för barn. Barn som varit utsatta för
långa tvister har kraftigt förhöjd risk att utveckla psykisk
ohälsa, säger forskaren Annika Rejmer, rättssociologisk
forskare på juridiska institutionen vid Uppsala universi-

Svea hovrätt söker

Hovrättspresident
Sista ansökningsdag är den 24 september 2017.
Läs mer om denna och andra anställningar som
domare på www.domarnamnden.se
Svea hovrätt har i kraft av sin historia och ställning en central roll i rättsväsendet. Presidenten ska kunna skapa
förtroende för hovrätten och domstolsväsendet. Vidare förväntas presidenten tas i anspråk för centrala uppdrag
på rättsväsendets område. Bland annat har hittillsvarande presidenter varit ordförande i Statens ansvarsnämnd.
Presidenten är även domare och deltar regelbundet i hovrättens dömande verksamhet. Presidenten har det över
gripande administrativa ledningsansvaret för domstolen och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och
enligt gällande regler.
Hovrättspresidenten ska svara mot synnerligen högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på
juridisk skicklighet, analysförmåga, omdöme, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs intresse för och
förmåga att planera, leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt. Det är nödvändigt att presidenten är
en mycket god kommunikatör, har intresse för att utveckla, lyssna på och motivera personalen, är öppen för nya
arbetssätt och metoder samt intresserar sig för samhällsutvecklingen. Presidenten måste på ett aktivt sätt kunna
företräda domstolen och skapa förtroende för dess verksamhet.
Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på
Riddarholmen centralt i Stockholm.

www.domarnamnden.se
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i domstol
tet som forskat om hur barn och vuxna påverkas av vårdnadstvister.
ÖKAD RISK FÖR PSYKISK OHÄLSA

Forskning visar entydigt att långvariga och djupa föräldrakonflikter innebär stora påfrestningar för barn och att
konflikterna är en bidragande orsak till att barn utvecklar
en egen problematik. Det finns exempelvis studier som
visar att en vårdnadstvist ökar risken för att barnet utvecklar beteende- och skolproblem samt psykisk ohälsa
på kort men även lång sikt.
– Känsligare barn kan ge symptom och skador som de
bär med sig hela livet. Det handlar främst om symptom på
internaliserade problem såsom oro och ångest, men även
utåtagerande symptom som bråkighet. Det hänger samman med försämrad stresshantering. Långvarig utsatthet
för föräldrakonflikten har effekt på barnens stresshanteringsförmåga även som vuxna, säger Annika Rejmer.
Förklaringen till barnens ohälsa är en direkt effekt av
föräldrarnas egen ohälsa. Enligt tidigare nämnda studie
uppger 60 procent av föräldrar i vårdnadstvister att de
lider av konstant eller daglig stress på grund av vårdnadstvisten. Därutöver uppger 40 procent att de lider av nedstämdhet, oro, sömnproblem och 25 procent att de lider
av ångest eller depression, symptom som de relaterar till
tvisten.
– Föräldrarna uppger att tvisterna har inverkan på deras vardagsliv och föräldraförmåga. Barnen får i djupa
och svåra vårdnadstvister leva med föräldrar som mår
dåligt under lång tid, i väntan på utredning och rättegång, vilket påverkar dem negativt, säger Annika Rejmer.
VUXNA SKILSMÄSSOBARN I TVISTER

Studien visar att i tio av 21 tingsrättsmål där det finns uppgifter om barns hälsoproblem har det gått mer än fyra år
sedan separationen mellan föräldrarna. I sex av dessa tio
mål har föräldrarna tidigare varit i tvist.
Studien visar även att bland 202 medelklassföräldrar i
vårdnadstvist finns en kraftig överrepresentation av vuxna skilsmässobarn.
– Barn som berörs av vårdnadstvister har en medelålder på åtta år. Barnen har i dessa fall alltså levt med föräldrakonflikten under större delen av sina liv. Det påverkar barnen negativt och medför faktiskt att barnen ärver
sina föräldrars förmåga eller snarare oförmåga att hantera relationer och relationsproblem. Vi upprepar helt
enkelt vår egen barndom, säger Annika Rejmer.
Advokaten Nr 6 • 2017

ADVOKATER SER BARNS OHÄLSA

Flera av de advokater som Advokaten talat med berättar
också att de sett barnens psykiska ohälsa till följd av deras föräldrars vårdnadstvister.
– Jag upplever att barn har blivit mer inblandade i tvisterna då en förälder allt oftare påstår att barnet inte vill
vara hos den andre. Det påverkas barn av, de påverkas av
att deras föräldrar tvistar i domstol och far illa av att föräldrarna inte kan komma överens. Det är inte acceptabelt
att det är så, säger Mia Edwall Insulander.
Advokat Anna Wahlström menar att en vårdnadstvist
i domstolen i vissa fall är enda lösningen och då särskilt
när det handlar om den ena partens olämplighet exempelvis vid våld i relationen, men att vårdnadstvister bör
undvikas i största möjliga mån både för egen och inblandade barns skull.
– En lärdom av att ha arbetat med vårdnadstvister i
flera år är att jag själv aldrig skulle gå in i en vårdnadstvist gällande samarbetssvårigheter. Aldrig. Både för min
egen och mitt barns skull. Om man samarbetar får man
ut mycket mer av sitt föräldraskap och får en bättre och
mer flexibel tillgång till sitt barn. Vårdnadstvister har alltid förlorare, säger Anna Wahlström. n

Forskning visar entydigt
att långvariga och djupa
föräldrakonflikter är en
bidragande orsak till
att barn utvecklar en
egen problematik.
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Bolagsordningen som verktyg
vid reglering av
Rättsverkningarna av reglering i aktieägaravtal och bolagsordning skiljer sig åt. Den som läm
nar råd beträffande regleringen av aktiebolagsrättsliga förhållanden bör ha dessa skillnader
klara för sig så att det lämpligaste verktyget kan väljas. I denna artikel beskrivs några aspekter
av detta, med fokus på vägvalet mellan bolagsordning och aktieägaravtal och gränserna för
vad som över huvud taget kan regleras i bolagsordningen.

1. BOLAGSORDNINGEN KONTRA
A KTIEÄGARAVTALET

Det finns i dag omkring 550 000
svenska aktiebolag.1 Alla dessa har en
bolagsordning. Bolagsordningarna
innehåller vad en bolagsordning
enligt 3 kap. 1 § aktiebolagslagen ska
innehålla, bland annat uppgift om
firma, säte, verksamhetsföremål,
aktiekapital och antal aktier, antal
styrelseledamöter, räkenskapsår och
hur kallelse till bolagsstämma ska
ske.
Dessutom finns det, såvitt avser
reglering av äganderättsövergångar
av aktier, hembudsklausuler i cirka
364 000 av bolagen, förköpsklausuler
i 83 000 av bolagen och samtyckesklausuler i 22 000 av bolagen.
Ytterligare en vanligt förekommande
bolagsordningsklausul avser olika
aktieslag och dessas rättigheter.2 En
lista över ärenden som ska behandlas
vid årsstämma förekommer också i
många, förmodligen de flesta, bolags
ordningar.
Andra variationer är ovanliga. Samtidigt är det i fåmansägda aktiebolag
mycket vanligt att ägarna mellan sig
träffar aktieägaravtal.
Ett aktieägaravtal, liksom avtal i
allmänhet, binder som utgångspunkt
endast avtalsparterna. Någon verkan

i och för aktiebolaget anses aktie
ägaravtalsparterna inte kunna skapa.3
Den aktiebolagsrättsliga giltigheten av
ett beslut i aktiebolaget påverkas inte
av om ägare sinsemellan avtalat att
beslutet skulle vara ett annat eller att
ägarna skulle ha röstat på ett annat
sätt än som skedde. Utgångspunkten
är vidare att en aktieförvärvande
tredje man, oberoende av god eller
ond tro, inte är bunden av aktie
överlåtelsebegränsningar och andra
föreskrifter i ett aktieägaravtal.4
En bolagsordningsföreskrift, där
emot, har verkan i och för bolaget.
Vad som anges i en registrerad bolags
ordning anses vidare ha kommit till
tredje mans kännedom och de i lagen
anvisade formerna för reglering av
förändringar i ägarkretsen (hembud,
förköp och samtycke) har verkan även
mot aktieförvärvande tredje män.
Den aktieägaravtalsförfattare som
vill gå grundligt tillväga kan mot
denna bakgrund ha anledning att
fundera över om bolagsordningen är
en lämpligare plattform än aktie
ägaravtalet för reglering av något visst
förhållande som avser aktiebolaget.
Därmed är dock inte sagt att den
”normala” ordningen – en standardbolagsordning med en hembudsklausul och kanske även en förköps-

klausul, men med övrig reglering
placerad i ett aktieägaravtal – inte
ofta har fog för sig. Traditionella argument som talar för aktieägaravtalsreglering – såsom att sådan reglering i
vissa hänseenden är flexiblare och att
den inte blir offentlig – gör sig alltjämt
gällande. Det ligger också ett visst
egenvärde i att inte vara för innovativ
utan att hålla sig i huvudfåran om
inte starka skäl talar för något annat.
2. VAD KAN MAN TA IN I EN
B OLAGSO RDNING?

Utgångspunkten för vad som kan
regleras i en bolagsordning är väl
värd att komma ihåg för en trygghets
sökande bolagsordningsförfattare.
Man behöver inte hitta uttryckligt
stöd för sin reglering, bara avsaknad av förbud. Kort sagt, men något
förenklat: allt som inte är lagstridigt
är tillåtet.5
Två viktiga inskränkningar i bolagsordningsfriheten gäller dock:
1. Det är inte möjligt att genom bolagsordningsföreskrift sätta aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler ur
spel, till exempel att generalklausulerna inte ska gälla beträffande vissa
beslut eller att vissa beslut ska få
fattas trots att en i lagen föreskriven
kvalificerad majoritet inte föreligger.

1 	 April 2017.
2 Reglering av aktiers och aktieägares ekonomiska rättigheter (stam- och preferensaktier m.m.) behandlas dock inte i denna artikel.
3 Däremot kan aktiebolagsrätten innebära vissa begränsningar i vad parterna kan träffa avtal om med bindande verkan sinsemellan.
4 	Se, för en diskussion om tänkbara undantag, Sjöman, Kontrollen över ägarkretsen och aktieägaravtalets verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, i Stattin
& Strandberg (red.), Aktieägaravtal – ett symposium, 2017 (kommande), med vidare hänvisningar bl.a. till nya avgöranden av Högsta domstolen.
5 	Jfr t.ex. 1 kap. 9 § i den finska aktiebolagslagen: ”I bolagsordningen får inte tas in föreskrifter som strider mot tvingande bestämmelser i denna eller någon an
nan lag eller mot god sed.”
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2. Det är inte möjligt att utan
lagstöd förplikta en aktieägare (eller
annan) genom bolagsordningsföreskrift, till exempel att ägare under
vissa omständigheter ska tillskjuta
kapital till bolaget eller respektera
andra aktieöverlåtelserestriktioner än
vad lagen tillåter (till exempel så kal�lad lock-up eller drag along- och tag
along-bestämmelser).
Eftersom centrala komponenter i
ett aktieägaravtal kan avse just 1 eller
2 är inskränkningarna väsentliga att
känna till. Man kommer helt enkelt
sällan hela vägen fram enbart med
bolagsordningsreglering.
Det brukar vidare sägas att en bolagsordningsföreskrift inte får vara så
långtgående att den i praktiken förrycker funktionsfördelningen mellan
bolagsorganen. EU-rättens diskrimineringsförbud och andra liknande
restriktioner kan också kringskära
formuleringsfriheten. Av lagmotiven
framgår vidare att bolagsordningens
bestämmelser inte får vara inbördes
motstridiga (se även 27 kap. 2 § aktiebolagslagen).
3. KONTROLLEN ÖVER ÄGARKRETSEN

Regleringen av vad som ska gälla vid
förändringar i ägarkretsen har en
särställning vid valet mellan aktie
ägaravtal och bolagsordning. För det
första kan aktieägarnas samverkan
i fråga om förvaltningen av ett visst
aktiebolag vara personberoende eller
beroende av en viss maktbalans, varvid ägarna redan av den anledningen
har ett intresse av att kunna utöva ett
inflytande över ägarförhållandena.
För det andra har ägarna typiskt
sett ett intresse av att så långt det är
möjligt säkerställa att den i övrigt
överenskomna samverkansordningen

PRESENTATION

Erik Sjöman är
advokat, delägare
i Advokatfirman
Vinge samt ledamot
av Aktiemark
nadsnämnden och,
sedan helt nyligen, Advokatsam
fundets styrelse. Hans specialdis
cipliner är aktiemarknadsrätt och
aktiebolagsrätt. Han är författare
bland annat till Hembud, förköp
och samtycke – en kommentar till
4 kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen
(Wolters Kluwer, Gula biblioteket).
En ny fjärde upplaga av kommenta
ren utkommer i september 2017.

inte kan ställas på ända genom att aktier byter ägare och en ny ägare inte
är bunden av samverkansordningen.
Ett aktieägaravtal binder som sagt
avtalsparterna, men – som utgångspunkt – inte en aktieförvärvande
tredje man. Fullödigt skydd mot
oönskade ägarförändringar kan därför inte åstadkommas enbart genom
avtalsreglering. Lagstiftaren erbjuder
i stället möjligheter för aktieägarkollektivet att kontrollera ägarkretsen
genom bolagsordningsbaserade hembuds-, förköps- och samtyckesklausuler. Aktieöverlåtelser som sker i strid
med en förköps- eller samtyckesklausul i bolagsordningen är ogiltiga.
Den som förvärvar hembudspliktiga
aktier får inte införas i aktieboken
och får därmed inte utöva rösträtt för
aktierna förrän hembudsförfarandet
är avklarat.
Det mycket utbredda bruket av
hembudsklausuler i bolagsordningar
torde ha två förklaringar. Den ena
är att, före 2005 års aktiebolagslag,

hembudsklausulen var den enda
aktieöverlåtelsebegränsningsklausul
som kunde tas in i en bolagsordning.
Den andra förklaringen är att hembudsklausulen är den enda begränsningsklausul som kan träffa alla slags
äganderättsövergångar avseende
aktier. Förköps- och samtyckesklausuler kan bara träffa aktieöverlåtelser,
enkelt uttryckt: köp, byte och gåva.
Även om parterna väljer att huvudsakligen använda aktieägaravtalet
som regleringsplattform är det av det
sistnämnda skälet normalt en god idé
att i vart fall ta in en hembudsklausul
i bolagsordningen för att inte lämna
några onödiga kryphål.6
Eftersom hembuds-, förköps- och
samtyckesklausuler i bolagsordningen utgör undantag från den i 4 kap.
7 § aktiebolagslagen uppställda
huvudregeln om aktiers fria överlåtbarhet, är bolagsordningsförfattaren
hänvisad till att utforma klausulerna
på det sätt som lagen anvisar. Reglerna i 4 kap. ger visserligen författaren
vissa valmöjligheter och viss flexibilitet, men längre gående inskränkningar i den fria överlåtbarheten än vad
som där medges är alltså inte möjliga.
Det är till exempel inte tillåtet att i
en bolagsordningsbaserad förköpsklausul föreskriva att den som lämnar
förköpserbjudandet måste uppge till
vem vederbörande avser att överlåta
sina aktier. Det är inte heller möjligt
att föreskriva att hembudsskyldighet
ska inträda redan vid en aktieägares
dödsfall eller om, till exempel, aktie
ägaren upphör att vara medlem i en
viss förening.7

Aktieöver
låtelser som
sker i strid
med en
förköpseller
samtyckes
klausul
i bolags
ordningen
är ogiltiga.

4. BESLUTSREGLERING

Via bolagsordningen kan ägarna
reglera förvaltningen av bolaget med

6	Ibland kan hembudsklausulen visa sig ha överraskande långtgående verkningar. I skiljedomspraxis har t.ex. förekommit att lösningsrätt har ansetts uppkom
men redan genom att ett aktieöverlåtelseavtal har träffats, trots att tillträde till aktierna har varit villkorat av de lösningsberättigades avstående. Tolkningen
kan ifrågasättas.
7 Se även strax ovan om drag along- och tag along-klausuler.
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»

bolagsrättslig verkan (i stället för via
avtalad röstbindning utan bolagsrättslig verkan), förutsatt att föreskrifterna inte strider mot lag.

Hur långt
det är
möjligt att
materiellt
styra styrel
sen genom
bolags
ordnings
föreskrifter
är dock inte
alldeles
klart.
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4.1 BESLUT AV BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen utses av bolagsstämman
(8 kap. 8 § aktiebolagslagen). I bolags
ordningen får dock föreskrivas att en
eller flera ledamöter – till och med
samtliga – ska utses på annat sätt.
Vid bolagsstämmans val anses den
vald som fått de flesta rösterna, så
kallad relativ majoritet (7 kap. 41 §
aktiebolagslagen). Det är tillåtet att i
bolagsordningen ställa upp en annan
beslutsregel, men bolagsordningen
får inte föreskriva att det för giltigt
val fordras fler röster än vad som följer av lagens krav på relativ majoritet.
Absolut eller kvalificerad majoritet
får således inte krävas och någon
ovillkorlig rätt till styrelserepresentation kan inte heller tillförsäkras
minoritetsaktieägarna på detta sätt.
Föreskrift om proportionell valmetod
kan dock tas in i bolagsordningen.
Vill man, mer direkt, skapa rätt till
minoritetsrepresentation får man
begagna den nyssnämnda möjligheten att i bolagsordningen föreskriva
att vissa ledamöter ska utses på annat
sätt än genom val på bolagsstämman.
Vid andra beslut än val krävs som
huvudregel mer än hälften av de
avgivna rösterna (7 kap. 40 § aktiebolagslagen). Utgångspunkten är dock
att såväl skärpande som lindrande
bolagsordningsföreskrifter tillåts (se
andra stycket första meningen). Om
lagen kräver kvalificerad majoritet
– till exempel vid bolagsordningsändring (7 kap. 42 § aktiebolagslagen)
– får majoritetskravet dock endast
skärpas. Det finns inget principiellt
hinder mot att föreskriva att ett visst
beslut till och med kräver enhällighet. Ett sådant krav bakbinder dock
bolagsorganen och bör normalt
undvikas. En alltför långtgående
reglering löper också risk att jämkas i
händelse av rättslig prövning.
Ytterligare en möjlighet att ta
udden av majoritetsprincipen är att
med stöd av 7 kap. 8 § aktiebolagslagen i bolagsordningen föreskriva
rösträttsbegränsningar, det vill säga
att en aktieägare endast får rösta för
till exempel tio eller tjugo procent av
det sammanlagda antalet aktier. För

införande av sådana begränsningar
krävs dock särskilt kvalificerad majoritet (7 kap. 44 § första punkten aktiebolagslagen). Här kan även nämnas
möjligheten att införa aktieslag med
olika röstvärde (4 kap. 2 § aktiebolagslagen).
4.2 STYRELSENS BESLUTSFATTANDE

Styrelsen är beslutför om mer än
hälften av ledamöterna är närvarande (8 kap. 21 § aktiebolagslagen).
Högre antal, men inte lägre, får dock
föreskrivas i bolagsordningen.
Som styrelsens beslut gäller den
mening som mer än hälften av de
närvarande röstar för vid sammanträdet (8 kap. 22 § aktiebolagslagen). Det
anmärks dock också i lagtexten att
annan majoritet får föreskrivas i bolagsordningen. Såväl strängare som
lindrigare röstetalsregler än lagens är
tillåtna i detta avseende. Precis som
när det gäller stämmobeslut finns inget principiellt hinder mot att till och
med föreskriva enhällighet. Det inger
dock ofta betänkligheter att i någon
större utsträckning på detta sätt ge
enskilda styrelseledamöter möjlighet
att blockera beslut.

gälla att funktionsfördelningen mellan bolagsorganen inte får förändras
på ett mer grundläggande sätt.
Den i varje bolagsordning obligatoriska föreskriften om föremålet
för bolagets verksamhet (3 kap. 1 §
första stycket 3 aktiebolagslagen) kan
här vara av intresse. Bolagsorganens
skyldighet att agera inom ramen för
verksamhetsföremålet är uppställd
till skydd för aktieägarna. Inget
hindrar att aktieägarna går förhållandevis långt i att ange vad bolaget
ska göra (och därmed, uttryckligen
eller motsatsvis, vad bolaget inte ska
göra). Till dess att föreskriften ändras
är såväl styrelsen ( jfr 8 kap. 41 och
42 §§ aktiebolagslagen) som bolagsstämman bundna därav, låt vara att
förmodligen endast uppenbara överträdelser kan angripas. Nackdelen
med en alltför snäv och detaljerad bestämning av verksamhetsföremålet är
att detta kan förhindra eller i vart fall
fördröja även ostridigt gynnsamma
beslut som faller utanför den genom
verksamhetsföremålet uppställda
ramen.
5. BOLAGSORDNINGSREGLERINGENS
BESTÄNDIGHET

4.3 INFLYTANDE ÖVER BESLUTS
M ATERIELLA INNEHÅLL

Aktieägaravtal kan innehålla materiella föreskrifter om vad bolaget ska ta
sig för. Beträffande sådana föreskrifter gäller, som redan diskuterats,
att de inte har verkan i förhållande
till bolaget och bolagsorganen. Vad
särskilt gäller avtalsreglering som tar
sikte på vad styrelsen i bolaget ska
eller inte ska göra (reglering direkt
på styrelse- eller ledningsnivå, inte
röstbindning på ägarplanet) torde
utgångspunkten vara att en styrelseledamot, som i egenskap av ägare
förpliktat sig på visst sätt, inte ens
kan drabbas av avtalsbrottspåföljder
om han eller hon i sin egenskap av
styrelseledamot agerar på annat sätt
i styrelsen.
När det gäller bolagsordningsreglering för motsvarande syften, är
väl i och för sig utgångspunkten att
”allt” är möjligt så länge föreskriften
inte strider mot lag. Hur långt det är
möjligt att materiellt styra styrelsen
genom bolagsordningsföreskrifter är
dock inte alldeles klart. Bland annat
anses som sagt den begränsningen

Det har här framhållits som en beaktansvärd nackdel att aktieägaravtalet
”bara” binder avtalsparterna. Att en
viss överenskommelse faktiskt binder
parterna, med endast de begränsningar som följer av avtalsrätten, är
dock också ibland en fördel jämfört
med vad som gäller beträffande
reglering i bolagsordning. Antag till
exempel att aktieägarna i ett bolag
enats om att i bolagsordningen ta
in en bestämmelse om att ett visst
slags beslut inte får fattas utan att en
viss eller vissa personer samtycker.
Bestämmelsen har visserligen robusta aktiebolagsrättsliga verkningar
som inte aktieägaravtalet har, men
bolagsordningen kan närsomhelst
ändras med, som huvudregel, två
tredjedels majoritet (7 kap. 42–45 §§
aktiebolagslagen). Problemet gör sig
gällande även i de fall parterna sökt
skapa stadga åt ett avtalat upplägg
med bolagsordningsbaserade överlåtelsebegränsningar. Även sådana
begränsningar kan normalt tas bort
eller lindras med vanlig bolagsordningsändringsmajoritet.
Det är visserligen, som redan
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berörts, möjligt att föreskriva högre
majoritetskrav, eller till och med
enhällighet, för borttagande eller
ändring av bestämmelser i bolagsordningen. Alltför långtgående restriktioner riskerar dock att lägga vad Knut
Rodhe karakteriserade som en ”död
hand” över bolaget, även om ytter
ligheterna kan kommas åt med
36 § avtalslagen. En likartad möjlighet är att föreskriva att en viss bolags
ordningsändring kräver samtycke
av någon i bolagsordningsbestämmelsen angiven person. I 3 kap. 6 §
aktiebolagslagen föreskrivs att – om
det i bolagsordningen på grund av
författning eller efter regeringens
medgivande tagits in en bestämmelse
enligt vilken en annan bestämmelse
i bolagsordningen inte får ändras
utan regeringens tillstånd – den
förstnämnda bestämmelsen inte får
ändras utan tillstånd. Regeln hindrar
inte att det i bolagsordningen – även
utan författningsstöd eller regeringsmedgivande – tas in bestämmelser

om att någons medgivande krävs för
bolagsordningsändring. I så fall är
dock utgångspunkten att ändring likväl kan ske med samtliga aktieägares
samtycke. Det kan till och med vara
så att en bestämmelse, som föreskriver att en annan bestämmelse inte
får ändras utan tredje mans medgivande, i sig kan tas bort med vanlig
bolagsordningsändringsmajoritet,
varefter den andra bestämmelsen blir
fri att ändra! Stor noggrannhet vid utformningen av bolagsordningen krävs
alltså. En avtalsbestämmelse om hur
bolagsordningen ska vara utformad,
och under vilka förutsättningar den
får ändras, är också normalt en god
idé även om avtalet i sig inte har
aktiebolagsrättslig verkan.
6. AVSLUTNING

Möjligheten att inskränka aktiers
överlåtbarhet med fullödig verkan
gentemot tredje man innebär att
bolagsordningen i det avseendet
är överlägsen aktieägaravtalet som

Effective .
Eff icient .
Eff ortless.
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plattform för reglering av kontrollen
över ägarkretsen. Någon gång kan det
också vara ändamålsenligt att nyttja
möjligheten att genom bolagsordningsbestämmelser åstadkomma en
skräddarsydd bolagsstyrningsmodell
med verkan i och för aktiebolaget.
Utrymmet för skräddarsydda bolags
ordningsbestämmelser är i själva
verket ganska stort. Bolagsordningsreglering kan dock aldrig helt ersätta
reglering i aktieägaravtal, eftersom
det inte är möjligt att genom bolagsordningsföreskrift förplikta en
aktieägare i vidare mån än vad det
finns uttryckligt lagstöd för och att
minoritetsskyddande regler i aktiebolagslagen inte kan skrivas bort i
bolagsordningen. Det är också viktigt
att komma ihåg att en bolagsordning
i regel kan ändras närsomhelst med
den majoritet som är föreskriven för
bolagsordningsändring.

Erik Sjöman
Advokat

Contentworker is a Document Management
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It automatically tags matter content which
makes searching, sharing and everyday work
more effective.
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contentworker.com/webinar or contact us for
a private demo contentworker.com/contact
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Debatt

Ombud och muntlig förhandling
Jur. kand. Milad Samadi har i sitt examensarbete genomfört en empirisk undersökning av
förvaltningsrättspraxis som visar att mål med muntlig förhandling och biträde av juridiskt
skolade ombud leder till en betydligt högre grad av bifall för den enskilde jämfört med skriftlig
handläggning och mål där den enskilde inte företräds av ombud. Resultaten pekar på en rätts
säkerhetsbrist genom att lika fall inte behandlas lika i förvaltningsdomstolarna.

I

artikeln ”Allas likhet inför lagen”
och syftar till en bättre utredning i
i Advokaten nr 5 2017 årgång 83
målet samt till att främja ett snabbt
redogjorde Advokatsamfundets
avgörande. Sedan Sveriges anslutning
generalsekreterare Anne Ramberg
till Europakonventionen följer också
för sina tankar kring den bristande
rätten till en muntlig förhandling av
rättssäkerheten i skatteprocessen.
Europadomstolens tolkning av rätten
Hon påpekade bland annat att skattill en rättvis rättegång. I praktiken
teprocessens nuvarande utformning, i
godkänner förvaltningsrätterna
kombination med frånvaron
generellt sett alltid muntliga
av juridiska ombud, leder till
förhandlingar på begäran av
PRESENTATION
en bristande rättssäkerhet.
en enskild.
Undertecknad vill med
Undersökningen visade
denna artikel presentera ytatt muntlig förhandling
terligare ett bidrag till rättsinom måltyperna socisäkerhetsdebatten genom
alförsäkringsbalken och
fynden i min examensuppsocialtjänstlagen leder till
sats ”Muntlig förhandling
bifall för den enskilde i
i förvaltningsprocessen”
22 respektive 35 procent
Milad Samadi
från juridiska institutionen
av fallen jämfört med 12
är biträ
på Göteborgs universitet.
respektive 11 procent bifall
dande jurist
Till grund för studien ligger
vid skriftlig handläggning.
på WERKS
en empirisk undersökning
En tänkbar förklaring till
Advokater i
av över 6 000 förvaltningsatt muntliga förhandlingar
Göteborg.
rättsliga avgöranden, vilka
är så fördelaktiga för den
i princip utgör samtliga
enskilde i mål enligt socialavgöranden inom måltyperna socialförsäkringsbalken och socialtjänstförsäkringsbalken, socialtjänstlagen
lagen, bortsett från att det främjar
och skattemål vid Förvaltningsrätten
utredningen i målet, är de sympatier
i Göteborg under år 2015. Avgöransom följer av att domstolen träffar
dena undersöktes beträffande handoch hör personen som är föremål för
läggningsform, förekomst av juridiskt
överklagandet i stället för att döma
skolade ombud och utgång.
över ett personnummer.
Muntlig förhandling i förvaltningsAvseende skattemålen visade sig
processen utgör ett komplement
skillnaderna i utfallen mellan muntlig
till huvudregeln om skriftlighet
förhandling och skriftlig handlägg-
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ning vara försumbara. Däremot påvisade undersökningen att i de fall den
enskilde företrätts av juridiskt skolade ombud, så som advokater, jur.
kand., bolagsjurister och revisorer så
ledde 26 procent av avgörandena till
bifall jämfört med 15 procent bifall
när den enskilde i stället företrätt sig
själv.
Resultaten visar således att utfallet
i skattemål ledde till den enskildes
fördel i nästan dubbelt så hög utsträckning när Skatteverket möter ett
kvalificerat ombud jämfört med när
staten processar mot den enskilde.
Lika stark fördel har den enskilde i
mål enligt socialförsäkringsbalken
och socialtjänstlagen när det hålls
muntlig förhandling. Det studien
indikerar ger en tydlig bild av att det
är betydande skillnader på andelen
bifall genom muntlighet och juridiska
ombud.
Det ligger i empiriska studiers
natur att slutsatserna är behäftade
med osäkerhet beroende på studiens
utformning och resultatens tolkning.
Denna studie är inget undantag och
en möjlig felkälla är just att andra
bakomliggande faktorer, exempelvis
att juridiska ombud tar sig an mål
med bättre förutsättningar för framgång, också i själva verket är det som
leder till bifall. Att undersöka ämnet
vidare för att utesluta andra tänkbara
Advokaten Nr 6 • 2017
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i förvaltningsprocessen
bakomliggande faktorer kan utgöra
en god framtida forskningsmöjlighet.
I denna studie talar dock det stora
antalet undersökta avgöranden för
att det är sannolikt, rent statistiskt,
att det bland sorteringen på handläggningsform och för förekomst
av juridiska ombud finns lika stora
andelar mål med exempelvis långtgående yrkanden, små yrkanden,
bra bevisning, dålig bevisning och så
vidare. Följaktligen är det sannolikt
att avgörandena är lika beträffande
sakomständigheterna och att skillnaden mellan dem ligger i sorteringen
på handläggningsform, förekomst av
ombud och bifall. Det är vidare svårt
att hitta andra rimliga förklaringar
som skulle kunna förklara fynden.
Avgörandena är hämtade från en
förvaltningsrätt, under ett år och
inom tre måltyper. Urvalet är gjort
på grund av studiens begränsade
omfattning. Det finns dock inget om
talar för att år domstolen eller dess
domsaga år 2015 skulle vara annorlunda i något avseende, tvärtom
strävar domstolarna efter en enhetlig
tillämpning av lagen och det är vidare
rimligt att anta att Förvaltningsrätten
i Göteborg som landets nästa största
förvaltningsrätt är representativ.
Dessutom talar resultaten klart och
tydligt för en skillnad i andelen bifall
till fördel för muntlighet och förekomst av ombud. Det är med beaktande av felkällorna därför rimligt att
anta att studiens generaliserbarhet är
sådan att slutsatserna är tillämpbara
även på andra förvaltningsprocesser.
JURIDISKA OMBUD LYSER
MED SIN FRÅNVARO

Av 4 666 avgöranden enligt socialförsäkringsbalken och socialtjänstlagen
förekommer juridiska ombud i 210
stycken. Den enskilde, ofta i en
särskilt utsatt situation, är därmed
Advokaten Nr 6 • 2017

generellt sett utlämnad till de svenska
förvaltningsmyndigheternas ”objektivitets- och utredningsplikt”. Det
kan emellertid ifrågasättas i vilken
utsträckning dessa plikter innebär
en tillräcklig rättssäkerhet för den
enskilde. Med hänsyn till det låga
antalet juridiska ombud i måltyperna socialförsäkringsbalken och
socialtjänstlagen är det svårt att dra
statistiskt säkerställda slutsatser beträffande ombudens effektivitet, även
om det fåtal undersökta avgörandena
med juridiska ombud visat sig leda
till avsevärt högre andel bifall jämfört
med utan. Sannolikt känner många
enskilda inte heller till möjligheten
att yrka på muntlig förhandling och
bortsett från juridiska ombuds direkta påverkan på bifallen kan deras
närvaro dessutom leda till högre
antal muntliga förhandlingar, vilket i
sig ökar den enskildes möjligheter att
få bifall till sin talan.
EKONOMISKA INCITAMENT

Juridiska ombud förekommer dock
mer frekvent i skattemål. Av 1 134 undersökta skattemål förekom juridiska
ombud i 349 stycken. Valet mellan
att företrädas av ett ombud eller inte
kan föregås av en kalkyl med den
ekonomiska kostnaden som ett skattetillägg innebär, processkostnaderna
och bifallsfrekvensen. Eftersom
skatteförfarandelagens regler om rätt
till ersättning för ombudskostnader
tillämpas restriktivt även vid bifall
så blir rätten till en rättvis prövning
avhängig den enskildes ekonomiska
förmåga.
I måltyperna socialförsäkringsbalken och socialtjänstlagen kan det
rimligen antas att den enskilde inte
tillhör de mest ekonomiskt resursstarka. Eftersom förekomsten av juridiska ombud leder till bifall i avsevärt
högre utsträckning och ombudskost-

nader nästan aldrig ersätts så innebär
det att rättssäkerheten är förbehållen
bara vissa.
RÄTTSSÄKERHET

Den enskildes möjligheter att tillvarata sin rätt och rätten till en rättvis
rättegång begränsas dels genom
förvaltningsprocessens skriftliga
handläggningsform och dels genom
att den enskilde generellt sett inte får
ersättning för sina ombudskostnader.
Varken handläggningsformen eller
förekomsten av juridiska ombud ska
påverka frågan om bifall eller avslag i
en rättslig process. Som studien visar
är sannolikheten för en enskild att få
bifall till sin talan nästan fördubblad
genom muntlig förhandling i mål
enligt socialförsäkringsbalken och
socialtjänstlagen eller genom ett
juridiskt ombud i skattemål.
Därmed innebär det relativt sett
fördelaktiga utfallet i ett mål med
muntlig förhandling eller genom
ett juridiskt ombud, att lika fall i
bemärkelsen lika sakomständigheter
leder till olika utfall. Det är just skillnaderna som utgör en betänklighet
som blir problematisk ur ett rättssäkerhetsperspektiv genom en olik
behandling av lika fall, vilket utgör ett
argument i rättssäkerhetsdebatten.
För om utgångspunkten är rättssäkerhet i bemärkelsen att lika fall ska behandlas lika, så innebär skillnaderna
att förvaltningsprocessen inte är fullt
rättssäker.
Muntlig förhandling och närvaro
av juridiska ombud är därför av
avgörande betydelse för att öka rättssäkerheten och öka kretsen som får
en faktisk möjlighet att ta tillvara sin
rätt i förvaltningsprocessen.

Resultaten
visar således
att utfallet
i skattemål
ledde till
den en
skildes för
del i nästan
dubbelt
så hög
utsträck
ning när
Skatteverket
möter ett
kvalificerat
ombud
jämfört med
när staten
processar
mot den
enskilde.

Milad Samadi
Biträdande jurist,
WERKS Advokater, Göteborg
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Debatt

Det är dags att ompröva
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M), konstaterar att i Sveriges riksdag råder bred poli
tisk enighet om visionen om ett narkotikafritt samhälle. Samtidigt inser partierna att visionen
saknar realism. Abrahamsson anser att det är dags att ompröva narkotikapolitiken.

N

ästa år fyller svensk narkotikapolitik 30 år. Jo, ni läste
rätt, det var först 1988 som
inte bara innehav utan också bruk av
narkotika blev kriminaliserat. Fem
år senare skärptes straffmaximum
för det egna bruket till sex månaders fängelse. Därmed fick polisen
befogenhet att drogtesta personer
som kunde misstänkas vara narkotikapåverkade.
Tanken med straffskärpningen
var så klart inte att stigmatisera eller
kriminalisera människor som lider
av en beroendesjukdom. Syftet var
som vanligt att sända tydliga signaler
om att narkotika inte tolereras i det
svenska samhället.
Socialstyrelsens dödsorsaksregister
är lektyr av det mer dystra slaget. Där
läser jag att 2015 registrerades över
900 narkotikarelaterade dödsfall.
Mellan 2006 och 2015 ökade antalet

döda med 60 procent. Särskilt i gruppen unga män steg dödsfallen. För
att förebygga de narkotikarelaterade
dödsfallen har Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten arbetat fram
en åtgärdsplan som överlämnades till
regeringen i våras. Det är ett gediget
arbete. Här finns förslag om allt från
utbildning av kriminalvårdspersonal
i hjärt- och lungräddning till ökad
tillgång på behandling/metadon,
utbildning i hantering av överdoser,
bättre tillgång till sprututbyte och
tillhörande mottagningar. Tillämpning av lagstiftning på temat ”kontroll och straff ” föreslås däremot bara
i samband med att särskilt kvinnor
men också andra personer brukar
narkotika, samt i fråga om personer
som säljer narkotika via nätet och på
gatan.
Alla dessa goda föresatser till trots
har visionen om det narkotikafria

samhället stannat på papperet. Visionen är vacker, men har mycket lite
med verkligheten att göra.
jag uppfattar inte mig själv som
någon flummare när det gäller kriminalpolitik. Tvärtom, jag välkomnar
fler och längre fängelsestraff, snabbare lagföring i kombination med
lägre trösklar för häktning, tusentals
fler poliser, längre eller slopade
preskriptionstider, tuffare krav för
villkorlig frigivning. Jag kan rent av
tänka mig att överväga en sänkning
av nuvarande straffmyndighetsålder;
15-årsgränsen infördes 1864 i en tid
då ungdomen generellt sett var mindre mogen och medveten än i dag.
Narkotikalangare står inte högt i kurs
i min värld heller, tro inte det. Att
berika sig på andras drogberoende
är inget som staten ska se genom fingrarna med.

Heltäckande och prisvärd
Beställ Sveriges Lag 2017 på
studentlitteratur.se/advokaten
Du hittar den även i din närmaste bokhandel.
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Debatt

narkotikapolitiken
Med detta sagt: Narkotikamissbruk
som en kriminell handling medan
är och ska betraktas som en sjukdom,
andra varianter privilegieras som ett
och därför ska den som är
sjukdomstillstånd.
fast i missbruket inte strafI Sveriges riksdag råder
PRESENTATION
fas vare sig för innehav eller
alltjämt bred politisk enigegen konsumtion.
het om visionen om ett
narkotikafritt samhälle.
vi har i allmänhet inga proSamtidigt inser partierna
blem att betrakta överkonatt visionen saknar realism,
sumtion av alkohol, läkemedärför har de i handling
del och spel, ja till och med
anpassat sig till verkligheav sex och kalorier, som
ten. Ett konkret exempel är
Maria Absjukliga beteenden, på vilka
lagändringen den
rahamsson
samhället förväntas reagera
1 mars i år som ger förär jurist och
med hjälpinsatser och inte
bättrade möjligheter för
sedan 2010
med rättegång. Men du hosprutnarkomaner att under
riksdags
tas av fängelse om du röker
ordnade former i landsledamot för
hasch eller injicerar en dos
tingens regi få byta orena
Moderaterna.
narkotika. Jag försvarar
sprutor och kanyler mot
ingetdera, men efter nära
rena. 1990-talets rabiata
ett decenniums grubblande har jag
motstånd mot sprututbyten (en motlandat i att för mig är det inte möjligt
ståndskamp där jag själv var aktiv)
att värdera en viss typ av missbruk
har hamnat på politikens skräphög

för uttjänta idéer. Från höger till
vänster är sprututbyte numera accepterat som ett effektivt, humant och
anständigt redskap mot smittsamma
sjukdomar. Tystnat har tokargumentet att sprututbyte för narkomaner är
detsamma som att låta Systembolaget
dela ut sprit till alkoholister.
jag avstår från tröttsamma staplar
signerade FN, WHO och EU och
annan narkotikarelaterad statistik.
Däremot konstaterar jag att efter 30
år har den svenska narkotikapolitikens vision om ett narkotikafritt samhälle inte uppfyllts. Att trots det köra
på i samma hjulspår vore vanvett.
Det minsta man kan begära av oss
makthavare är att narkotikapolitiken
omprövas.

Maria Abrahamsson
Riksdagsledamot (M)

Narkotika
missbruk är
och ska be
traktas som
en sjukdom,
och därför
ska den
som är fast i
missbruket
inte straf
fas vare sig
för innehav
eller egen
konsumtion.

Nytt pris...
...på Sveriges ledande avvecklingstjänst: Totalkostnad för snabbavveckling är
nu 10 000 kr för bolag med substansvärde upp till 300 000 kr. Att anlita oss för
snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla
aktiebolag.
För kostnadsfri offert, besök www.standardbolag.se!
TELEFON:
E-POST:

023 - 79 23 00
info@standardbolag.se
LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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NYA RANGE ROVER VELAR

RUBRIK ÖVERFLÖDIG
landrover.se

Nya Range Rover Velar: Bränsleförbrukning bl körning fr. 6,4l/100 km. CO2-utsläpp 167-214 g/km. Miljöklass Euro6. Rek cirkapris från 626 900 kr.
Fri service i 3 år eller max 10 500 mil. Garantier: 3 års nybilsgaranti (max 100 000 km), 6 års rostskyddsgaranti, 3 års vagnskadegaranti samt 3 års
Land Rover Assistans inom Europa. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar.

Aktuellt
teknik och de möjligheterna det medför än vad många svenska jurister gör.
Förra året tog du amerikansk advokat
examen. Hur kom det sig?
– Jag arbetar visserligen till 95 procent med svensk juridik eftersom bolaget är helägt av ett svensk bolag, men
det visade sig att jag inte fick utöva
juridik utan att ha tagit en amerikansk
advokatexamen, så kallad bar exam.
Advokatsamfundet här har monopol
på att ge tillstånd till att praktisera juridik, det gäller såväl domare, bolagsjurister som advokater. Som svensk jurist är grundregeln att du måste plugga
vid ett amerikanskt universitet i ett år
här för att ens få skriva advokattentan,
men som advokat utan etiska anmärkningar hos Sveriges advokatsamfund
fick jag gå upp för tentan direkt.

MÅNADENS ADVOKAT Maria Ingelsson

”Rädslan att göra fel och bli stämd
är större än viljan att göra rätt”

FOTO: ANGELICA KLANG

Maria Ingelsson, tidigare delägare
på affärsjuridiska byrån Lindahls,
har tagit amerikansk advokatexa
men. Skillnaden mellan att vara
jurist i USA och Sverige är större än
hon trott.
Hur kommer det sig att du flyttade till
USA?
– Familjen bodde för några år sedan i Boston och vi har sagt att vi velat återvända till USA. När min man
2015 fick en professur på Stanford
University i Kalifornien och jag samtidigt fick möjligheten att börja
arbeta som chefsjurist på ett amerikanskt IT-bolag beslöt vi oss för att ta
chansen.
Advokaten Nr 6 • 2017

Hur är det att arbeta som svensk jurist
i Kalifornien?
– Det skiljer sig ganska mycket jämfört med Sverige. Det här är ett samhälle där rädslan att göra fel och bli
stämd ofta är större än viljan att göra
rätt. Om ett svenskt avtal är fem sidor
långt är ett amerikanskt 50 sidor långt.
Det är knasigt och medför att det finns
väldigt många jurister – och nischjurister. Jag har själv kommit i kontakt med
en så kallad dog bite lawyer. Amerikanska jurister har också, efter kraschen
2008, tvingats skärskåda sin affärsmodell och modernisera och effektivisera
sitt arbete. De har kommit längre än
svenska kring att ge estimat och jobba
på fasta priser och de använder mer ny

”Om ett
svenskt avtal
är fem sidor
långt är ett
amerikanskt
50 sidor långt.
Det är knasigt
och medför
att det finns
väldigt många
jurister – och
nischjurister.”

Hur skiljde sig processen jämfört med
att ta en svensk advokatexamen?
– Det skiljer sig åt för varje delstat
och den kaliforniska är ökänd för att
vara svårast av allihop. Det är betydligt tuffare än i Sverige, bara 35 procent av de som gör provet klarar det.
Jag examinerades på 13 rättsområden
under tre dagar som berörde både federal och delstatlig lag. Jag har alltid
haft lätt för att studera, men för att
klara provet krävdes att jag pluggade
tio timmar varje dag i tio veckor.
Hur var det att återvända till skolbän
ken?
– Det var nyttigt för mina teoretiska
kunskaper. Och det var kul att åter
igen lära mig rättsregler och tillämpa
rekvisit på faktiska situationer. Jag
hade hunnit komma en bit bort från
den teoretiska juridiken på advokatbyrån som företagare i form av del
ägare och affärsrådgivare.
Efter 14 år på svensk advokatbyrå ut
trädde du ur Advokatsamfundet i sam
band med flytten 2015. Kommer du att
återvända?
– Vi har bestämt oss för att stanna i
Kalifornien i åtminstone ett år till. Det
är jättekul att arbeta som bolagsjurist
och har gett mig mycket lärdomar,
men jag saknar att vara advokat och
rådgivare i svåra situationer. Att vara
advokat är bland det roligaste som
finns. Jag kommer definitivt att återgå
JP
till advokatrollen.
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Aktuellt
Advokatbyrån MAQS utvecklar egen AI-lösning

Nya uppdrag och priser
l Anita Wickström, lagman vid

Linköpings tingsrätt, tillträdde
som vikarierande barnom
budsman den 1 juli 2017. Hon
efterträdde Fredrik Malmberg
som utsågs till generaldirektör
för Specialpedagogiska skol
myndigheten (SPSM) i början
av juni.
l Elisabet

Fura, tidigare
ordförande
i Advokat
samfundet
och domare
i Europeiska
domstolen för de mänskliga
rättigheterna, har utsetts till
styrelseordförande i Raoul
Wallenberg Institute of Human
Rights and Humanitarian Law.
l Anna Ulfsdotter Forssell, ad

vokat och delägare i Advokat

firman Delphi, ska leda arbetet
i en statlig utredning i syfte att
utreda hur det upphandlings
rättsliga regelverket kan göras
enklare och mer flexibelt samt
utreda vissa överprövnings
frågor.
l Monique Wadsted,
advokat och delägare MAQS
Advokatbyrå, har blivit invald
i Pressens Opinionsnämnd.
Pressens Opinionsnämnd
är inrättad av tidningsbran
schen och är en organisation
för självgranskning med
syfte att skydda enskilda
mot oförsvarliga publicitets
skador.
l Justitieombudsmannen

Stefan Holgersson har av
regeringen utnämnts att vara
lagman vid Förvaltningsrätten i
Stockholm.

MAQS Advokatbyrå och Vir
tual Intelligence VQ har
inlett samarbete för att
gemensamt utveckla en
egen AI-lösning. Även
en annan icke namngi
ven svensk advokat
byrå är involverad i
projektet.
VQ har nu
ingått ett
partneravtal
med IBM för
att som ett
nästa steg
testa att ut
veckla en tjänst
baserad på IBM:s
AI-motor Watson,
som kan läsa över
800 miljoner si
dor i sekunden

och analysera enorma mäng
der data.
– Projektet innebär att
vi får en djup förståelse
för och kunskap kring
hur digitala lösningar kan
användas i vår moderna
verksamhet, och för
hoppningsvis kom
mer vi ha varit del
aktiga i att skapa
en plattform
som kan kvali
tetssäkra och
effektivisera
delar av vårt
och andras
arbete vä
sentligt, säger
Hans Hedkvist,
KM-chef på
MAQS Advokat
byrå.

Advokatsamfundet
söker jurister
vi söker två jurister som har mycket goda juridiska kunskaper för anställning, som handläggare vid

Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan
motsvarande erfarenhet är en merit.
Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag
till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets
disciplinnämnd med mera. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.
Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing.
Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till
Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till christina.mattsson@
advokatsamfundet.se
Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 15 september 2017.
Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 800 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt
2 000 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed.
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 35 anställda.
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Aktuellt

Flyktingmottagandet ur advokatens perspektiv
Advokat Viktor Banke utkom
under sommaren med boken
Andrum om det svenska flyktingmottagandet under 2014–
2016 och om de många männi
skorna som kom till Sverige.
– Jag vill ge det perspektiv jag
har, det vill säga det offentliga
biträdets. Ett perspektiv som,
förutom att visa såväl människorna som lagarna, också visar
advokatens arbete. Av naturliga
skäl är inte detta perspektiv
något gemene man har tillgång
till, varför det finns skäl att berätta om det. Frågan har ju varit
aktuell, milt uttryckt.
Hur märker läsarna att författa
ren är advokat?
– Det genomsyrar hela berättelsen. Det tydligt juridiska perspektivet och den rena faktan,

Viktor Banke.

men också i det sätt med vilket
läsaren presenteras ärendena:
advokatens arbete, bevisning,
sakframställningar, argumentation, klientlojalitet, advokatetik.
Under hösten ska du starta egen
byrå. Hur kommer det sig?
– Inte helt egen, men jag blir
delägare i en nystartad byrå. Vi

är ett gäng advokater som tror
att det finns nya sätt att driva en
modern advokatbyrå, och vill
anta utmaningen. För egen del
handlar det också om att kunna
gå ner något i arbetstid. Att
skriva bok jämte advokatyrket
har förvisso varit roligt, men
också slitsamt. Jag vill hinna
JP
umgås med min familj. 

Vinge fick
jämställdhetspris
Advokatfirman Vinge har
utsetts till “Bästa svenska af
färsjuridiska byrå för kvinnor”
på Europe Women in Busi
ness Law Awards i London.
Vinge har flera kvinnor på le
dande befattningar och satte
för två år sedan som första
svenska advokatbyrå målet
att inom de närmaste fem
åren ha 50 procent kvinnor
bland nyinvalda delägare.
– Vi är den stora affärsjuri
diska byrå som har högst an
del kvinnliga seniora jurister
och arbetar aktivt för att få
hälften kvinnor bland våra ny
invalda delägare. Självklart är
vi glada – men hoppas på god
konkurrens framöver! säger
Maria–Pia Hope, vd för Vinge.
Vinge fick utmärkelsen även
2011, 2014, 2015, 2016 och
nu 2017.

Tolk- och översättningstjänster
över hela landet
Språkjour för advokater och jurister
dygnet runt på alla språk

Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
omgående efter utfört uppdrag
Alltid personlig service
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KONTAKTA OSS!

Stockholm
Uppsala
Södertälje

Tel. 010-550 97 15
info@herotolk.se
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Polisförhör : metoderna,
forskningen och lagen
Författare: Ola Kronkvist
Förlag: Gleerups
Förhör med vittnen, måls
ägande och misstänkta är vik
tiga inslag i en förundersök
ning. I boken beskriver författaren utförligt
hur skickliga förhörsledare arbetar utifrån
den så kallade PEACE-modellen, en forsk
ningsbaserad förhörs- och intervjumetodik.
Avslutande kapitel ägnas åt förhörets juridik,
de regelverk som reglerar förhör med miss
tänkta och skyddar den misstänktes rätt.
Ola Kronkvist disputerade 2013 med sin av
handling ”Om sanningen skall fram” där han
analyserade förhör med misstänkta för grova
brott och presenterade en rad slutsatser om
hur en duktig utredare bör planera, genom
föra och utvärdera sina förhör.
Titel: Grundläggande krimi
nalteknik
Författare: Jan Olsson och
Thomas Kupper
Förlag: Jure
En övergripande genomgång
av ämnet kriminalteknik med
utgångspunkt från svenska förhållanden
och svensk lagstiftning. Här tas bland annat
upp hur en brottsplatsundersökning genom
förs och hur kriminaltekniska metoder som
fingeravtryck, DNA-analys, blodspårsanalys

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2017 om inte annat anges.
Croon, Adam: Jura novit curia : en
rättsgenetisk undersökning av
den juridiska metodlärans ut
veckling under 1800-talet (Jure.
194 s. Diss. Stockholms univer
sitet, 2017)
Epstein, Yaffa: The big bad EU? :
species protection and Europe
an federalism : a case study of
wolf conservation and contesta
tion in Sweden (Department
of Law, Uppsala University. Ca.
200 s. Diss. Uppsala universitet,
2017)
Ersättning vid personskada / Made
leine Randquist (red.) ; Magnus
Granlund et al. (23. uppl. Stu
dentlitteratur. 933 s.)
Falkanger, Thor: Scandinavian
maritime law : the Norwegian
perspective / Thor Falkanger,
Hans Jacob Bull, Lasse Brauta
52

med mera fungerar. Boken ger bland annat
även kunskap om skjutvapen och vapen
lagstiftning, bomber och illegal narkotikatill
verkning. I denna delvis omarbetade tredje
upplaga har senaste rön och den lagstiftning
som är gällande fram till början av år 2017
tagits med. Författarna har lång erfarenhet
av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik
i synnerhet.
TYDLIGARE LAGSTIFTNING KAN MILDRA
KONFLIKTEN MELLAN RENSKÖTSEL
OCH SKOGSBRUK
Avhandling från Umeå universitet.
Staten har genom oklar lagstiftning bidragit
till det komplicerade rättsförhållandet mellan
äganderätt och renskötselrätt, menar Malin
Brännström i sin avhandling Skogsbruk och
renskötsel på samma mark – en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten.
Skogsbruk och renskötsel bedrivs parallellt
inom stora delar av norra Sverige. Fastig
hetsägarens rätt att avverka skogen grundar
sig i äganderätten, samtidigt som samma
mark kan användas för renbete med stöd av
renskötselrätten. I studien analyseras hur
den intressekonflikt som finns mellan de
båda rättigheterna hanteras inom rättssyste
met. Förslag lämnas på lagändringar, det rör
sig om tydligare hänsynsbestämmelser som
inte tillåter långtgående skador, ersättnings
bestämmelser och möjligheten att få sin rätt
prövad i domstol. Läs avhandlingen på www.
diva-portal.org.

set (4. ed. Oslo : Universitets
forl. 756 s.)
Festskrift till Ann NumhauserHenning / Mia Rönnmar, Jenny
Julén Votinius, red. (Juristförl.
984 s.)
Greenstein, Stanley: Our humanity
exposed : predictive modelling
in a legal context (Department
of Law, Stockholm University.
500 s. Diss. Stockholms univer
sitet, 2017)
Gustafsson, Annika: Bygglovsboken
(2. uppl. Studentlitteratur.
433 s.)
Harmonising EU competition litigation : the new directive and beyond
/ edited by Maria Bergström,
Marios Iacovides, Magnus
Strand (Oxford : Hart, 2016.
343 s. Swedish studies in Euro
pean law, 8)
Jareborg, Nils: Gastronomiska
anteckningar (Iustus. 207 s.
De lege ; 2017)

PARTHENONSYNDROMET : KAMPEN
OM KULTURSKATTERNA AV OVE BRING
Folkrättsexperten Ove
Bring ger en bred översikt
över striderna kring stulet
eller bortfört kulturarv,
från 1600-talets krigs
byten till dagens svarta
marknad för konst och
kulturskatter.
Stort utrymme ägnas
Parthenontvisten, Greklands krav gentemot
Storbritannien att återfå den marmorfris
från Parthenontemplet som engelsmännen i
början av 1800-talet förde till London. I köl
vattnet av Parthenontvisten har andra länder
följt efter och framställt krav på så kallad
repatriering av olika kulturföremål. Egypten
har senaste decennierna arbetat hårt för att
få tillbaka sina stulna kulturskatter, bland
annat bysten av Nefertiti från Neues Mu
seum i Berlin och Rosettastenen från British
Museum. Bring redogör också för den inter
nationella rättsutvecklingen på området och
de konventioner som reglerar hur kulturarv
ska skyddas och ger även exempel på hur
nationella domstolar har behandlat fall av
konfiskerad konst och kulturföremål.
KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon 08-459 03 20
E-post biblioteket@advokatsamfundet.se

Leijnse, Emma: Fördel kvinna : den
tysta utbildningsrevolutionen
(Natur & kultur. 239 s.)
Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten
: en introduktion (8. uppl. Wol
ters Kluwer, 155 s.)
Norges Lover 1687–2016 / utgitt
av Det juridiske fakultet ; Inge
Lorange Backer, Henrik Bull,
red. (Bergen : Fagbokforlaget.
4115 s.)
Social media and the law :
a guidebook for communication
students and professionals /
edited by Daxton R. Stewart
(New York : Routledge,
283 s.)
Swedish perspectives on private
law europeanisation / edited by
Annina H. Persson, Eleonor Kri
stoffersson (Oxford : Hart. 196
s. Swedish studies in European
law ; 9)
Svenska skrivregler / red.: Ola
Karlsson ; Språkrådet (4. uppl.

Liber. 308 s. Språkrådets skrif
ter ; 22)
Svensson, Ola: Tankar om kon
traktsrättens teori och metod
: en artikelsamling (Karnov
Group, 2017. 204 s.)
Wilhelmsen, Trine-Lise: Om erstat
ningsrett : med utgangspunkt i
tekster av Peter Lødrup / TrineLise Wilhelmsen og Birgitte
Hagland (Oslo : Gyldendal juri
disk. 397 s.)
Zetterström, Stefan: Svensk avtals
rätt (Iustus. 124 s.)
Öman, Sören: AD om uppsägning
av personliga skäl och avske
dande (2. uppl. Lars Åhnberg,
2017. 244 s.)

LÄS MER
Alla nyheter hittar du på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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LEXUS RX OCH NX

ALLTID
LADDAD.
Med Lexus hybrider behöver du aldrig ladda med
sladd. När du är redo, är din bil också redo. Alltid.
Njut av en upplevelse du delar med över en miljon
andra bilförare. Det är faktiskt fler än alla som kör
andra premiumhybrider, tillsammans.
Upplev världens bäst säljande lyxhybridprogram. Boka en provkörning.

PRIS FRÅN 611 500 KR, FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 3 137 KR/MÅN*

LEXUS STOCKHOLM NORR
Ytterbyvägen 14-18, Täby.
Tel 010-497 63 50.

PRIS FRÅN 368 900 KR, FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1 716 KR/MÅN*

LEXUS STOCKHOLM SÖDER LEXUS MALMÖ
Smista Allé 30, Segeltorp.
Djurhagegatan 17, Malmö.
Tel 010-497 63 50.
Tel 010-497 97 80.

Hitta öppettider på lexusstockholm.se & lexusmalmo.se

OBS! Begränsat antal bilar, risk för slutförsäljning.
Bränsledeklaration blandad körning: NX 300h: 5,1-5,3 l/100 km, CO 2 117-123 g/km. 197 hk.
RX 450h: 5,3-5,5 l/100 km, CO 2 122-127 g/km. 313 hk. Miljöklass Euro 6.
Bilarna på bilden är extrautrustade. *Netto vid 50% marginalskatt. Med reservation för tryckfel.

Vi utför
värdering av lösöre
För bouppteckning, arvskifte och försäljning
Värderingsavdelningen på Nordens största auktionshus erbjuder en
specifik service inriktad på familjerättsjuristers behov. Vi utför värdering
för bouppteckning, arvskifte, försäljning, försäkring och bodelning.
Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner erbjuder
vi dina klienter en optimal och effektiv försäljning. Vi har lösningar för
värdering och försäljning av hela hem. Vi kan även erbjuda värdering
och försäljning av fastigheter genom Bukowskis Real Estate.
Välkommen att kontakta Malou Haglund för mer information.
Bukowskis – konst och design av kvalitet.

Malou Haglund,
08 614 08 29
malou.haglund@
bukowskis.com
www.bukowskis.com
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Advokat, som upprättat testamente och gåvobrev, har inte
åsidosatt god advokatsed genom att åberopa sig själv som
vittne.

BAKGRUND

Advokat A har upprättat ett
testamente samt olika gåvobrev
för X:s mor, Y. Handlingarna har
varit till förmån för X:s bror, Z.
Tvist har uppstått mellan X
och Z angående ogiltighet av
testamente samt återgång av
gåva. A har då åtagit sig uppdrag
som ombud för Z.
ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in
till Advokatsamfundet den 4
april 2016, riktat anmärkningar
mot A och anfört i huvudsak
följande.
Han är dödsbodelägare efter
sin avlidna mor, Y.
A har den 19 februari 2010
upprättat ett testamente samt
olika gåvobrev som Y undertecknande samma dag till
förmån för Z. A har även skrivit
under testamentet samt intygat
att Y var vid sina fulla sinnens
fulla bruk.
I sammanhanget skall nämnas
att Z var med hans mor Y och
tog initiativet till att hon kom till
advokat A. Allt detta utan hans
vetskap.
A har därefter nu ställt upp
i rättegång som ombud för Z,
och framfört att han både kommer vara ombud och vittne i
rättegången i tingsrätten. A skall
alltså intyga att Y var vid sina
sinnens fulla bruk vid testamentskrivningen och gåvobreven trots att hon både var blind
och hade Alzheimers.
A är jävig eftersom denne då
testamentet och gåvobreven
skrevs företrädde hans mor.
Därefter har A tagit hans brors
parti som även han var med på
mötet vid testamentskrivningen
den 19 februari 2010.

april 2016, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak
följande.
Det är korrekt att han företräder Z i en tvist där X väckt
talan mot Z, bl.a. avseende ett
testamente. Det är likaledes korrekt att han avser att åberopa sig
själv som vittne. Det är slutligen likaledes korrekt att han
upprättat det i målet aktuella
testamentet.
Det korrekta i att upprätta testamentet har tidigare prövats av
samfundet i ett disciplinärende.
Så som X:s skrivelser förstås
grundas anmärkningarna på att
han skulle vara jävig i tvisten
mellan X och Z. Detta påstående
tillbakavisas i sin helhet. Något
jävsförhållande föreligger inte.
Han har aldrig biträtt X i något
sammanhang och kan således
inte bli jävig gentemot honom.
Någon annan som det skulle kunna föreligga jäv emot finns inte.
Anmärkningarna från X:s sida är
i sin helhet helt ogrundade.
GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN

Ytterligare skriftväxling har
förevarit i ärendet, varvid X i
genmäle, som kom in till Advokatsamfundet den 11 maj 2016,
har tillagt i huvudsak följande.
A är jävig eftersom X är
dödsbodelägare efter sin mor.
Således kan man anse att A
företräder både hans bror och
honom eftersom de bägge är
dödsbodelägare efter modern.
Eftersom A ska vittna för
moderns räkning utan hans
tillstånd anser han att det finns
jäv. Därför är det olämpligt och
jävigt att A ska vittna i rättegången och uppge hur hans avlidna
mor uppträdde då hon undertecknade testamentet.

ADVOKATENS YTTRANDE

YTTERLIGARE YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in
till Advokatsamfundet den 27

FRÅN ADVOKATEN
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I yttrande, som kom in den 28

november 2016, har A anfört
bl.a. följande.
Ärendena avsåg mål där X
väckt talan mot Z angående
testamentes ogiltighet samt återgång av gåva och förverkande av
rätten att taga testamente. Dödsboet efter parternas mor förde
inte någon talan.
Han har aldrig biträtt X i
någon sak. Han har däremot
biträtt parternas mor då hon
önskat biträde vid upprättande
av testamentet samt gåvobrevet. Detta kan inte medföra en
intressekonflikt i ärendet mellan
X och Z.
Avsikten med att åberopa sig
själv som vittne i målen var att
informera om vilken information som gavs till testator och
gåvogivaren inför dennes undertecknande av handlingarna, till
säkerställande att denne förstått
alla juridiska konsekvenser av
testamentet och gåvobrevet.
Detta till vederläggande av
påståenden om att testator och
gåvogivaren inte informerats
om och/eller inte förstod vad
denne skrivit under. Det var
aldrig fråga om att berätta något
om testators och gåvogivarens
bevekelsegrunder för att upprätta handlingarna med dess
innehåll. Bevekelsegrunder som
han för övrigt inte har någon
kännedom om.
Noteras bör att målen av
slutades genom förlikning
innan huvudförhandlingen,
varför vittnesmålet aldrig blev
aktuellt.
Det har inte förelegat någon
jävssituation. Inte heller har det
förelegat någon intressekonflikt
i målen eller gentemot hans tidigare klient, X:s och Z:s mor.
DISCIPLINNÄMNDENS
HANDLÄGGNING

Vid sammanträde den 27 april
2017 beslutade disciplinnämnden att bordlägga rubricerat
ärende och anmoda A att
komma in med svar på följande.
– Vilka överväganden gjorde
du med tanke på ditt vittnesmål
med hänsyn till tystnadsplikten

och med hänsyn till 36 kap.
5 § RB?
I yttrande, som kom in den 8
maj 2017 har A anfört följande.
Tystnadsplikten
Hans överväganden i fråga om
huruvida vittnesmålet i någon
del skulle kunna bryta mot tystnadsplikten som advokat var om
det som angivits som förhörsoch bevistemat på något vis
skulle kunna medföra att sådant
som omfattas av tystnadsplikten
skulle kunna yppas i samband
med vittnesmålet. Avsikten med
förhöret var att redovisa de
praktiska omständigheterna inför upprättande och undertecknandet av i målen aktuella handlingar och att parternas mor,
enligt hans uppfattning, var fullt
införstådd med handlingarnas
rättsliga konsekvenser samt att
hon även vid deras möte på advokatbyrån ytterligare informerades om dessa. Förhöret avsåg
även att visa att hon var i sådant
fysiskt och psykiskt skick att hon
med rättsverkan kunde underteckna handlingarna. Förhöret
skulle således omfatta hans
uppfattning om parternas mor
och den information han givit
till henne. Förhöret skulle inte
omfatta någon information som
hon givit honom, varför han
gjorde bedömningen att hans
vittnesmål inte skulle bryta mot
tystnadsplikten som advokat.
RB 36:5
Aktuellt lagrum tar sikte på
huruvida advokat får höras som
vittne i rättegång eller ej och
inom vilka ramar frågeförbudet
gäller. Av kommentaren till
Rättegångsbalken, Fitger m.fl.
framgår att för att frågeförbudet
skall gälla skall det röra sig om
omständigheter som anförtrotts vittnet, dvs. i detta fall
advokaten, i hans eller hennes
yrkesutövning.
I nu aktuellt ärende avsåg
hans vittnesmål inga uppgifter
som han anförtrotts av parternas
mor, mot vilken tystnadsplikten
gäller. Inte heller avsåg förhöret
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att omfatta något som anförtrotts honom i ärendet av eller
genom någon annan. Som angivits ovan avsåg vittnesmålet enbart att beröra hans uppfattning
om att parternas mor förstod
rättsverkan av de handlingar
hon givit honom i uppdrag att
upprätta samt att hon var rättskapabel. Vidare skulle de praktiska omständigheterna inför
upprättandet och undertecknandet av handlingarna redovisas.
För det fall motpartsombudet
under huvudförhandlingen
ställt frågor om annat, sådant
som parternas mor berättat för
honom i förtroende och i hans
egenskap av advokat, hade han
med hänvisning till tystnadsplikten och RB 36:5 avstått från att
besvara frågan.

Det förtjänar återigen att
framhållas att något vittnesmål
aldrig kom till stånd då förlikning träffades före huvudförhandlingen.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT

Nämnden konstaterar inledningsvis att en advokats tystnadsplikt även gäller i förhållande till en avliden klient och att
dödsbodelägarna inte kan lösa
advokaten från tystnadsplikten
ens om de är eniga.
Det måste emellertid finnas
möjlighet för en advokat att
efter klientens död lämna
uppgifter och även att vittna
om sådant som omfattas av
tystnadsplikten. En förut
sättning för detta är dock att
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Advokat har inte uppfyllt utbildningskravet. Varning.

det framstår som rimligt att anta
att klienten inte gjort anspråk
på advokatens tystnadsplikt
när det gäller de ifrågavarande
uppgifterna eller, med andra
ord, att det framstår som rimligt
att anta att klienten skulle ha
löst advokaten från tystnadsplikten om klienten hade varit
i livet.
När advokatuppdraget gäller
exempelvis upprättande av ett
testamente eller ett gåvobrev,
ligger det enligt nämndens mening närmast i uppdragets natur
att klienten inte har anspråk på
advokatens tystnadsplikt när
det gäller sådant som kan ha
betydelse för rättshandlingens
giltighet och i vart fall inte – när
det gäller testamente – beträffande sådant som omfattas

av en i testamentet intagen
vittnesmening för den händelse
advokaten bevittnat testamentet. Tvärtom har klienten rimligen i en sådan situation närmast
ett anspråk på att advokaten ska
kunna lämna uppgifter och avge
vittnesmål.
Enligt nämndens mening har
A:s uppdrag för Y inte utgjort
hinder för honom att företräda
Z mot X. Av utredningen framgår att det åberopade vittnes
förhöret med A var avsett att
röra sådana förhållanden att
A – med hänsyn till vad nämnden uttalat ovan – inte hade
åsidosatt god advokatsed även
om han hade kommit att avlägga
vittnesmålet.
Anmälan föranleder därför
inte någon åtgärd mot A. n

Enligt hans mening är han
överkvalificerad och kommer
inte att gå på någon ”utbildning”.

nu har ökat till 455 000 kr.
Vidare vill han uppmärksamma
Advokatsamfundet och Disciplinnämnden på lokutionen ”ne
bis in idem”.
Vid sammanträde den 7 april
2017 har Advokatsamfundets
styrelse beslutat att ta upp
ett disciplinärende mot A. I
samband med underrättelsen av
beslutet har A beretts tillfälle att
slutföra talan.
A har inte avhörts.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
BAKGRUND

Av revisorsintyg för räkenskapsår 2015 framgår att revisorn inte
granskat föreskrivet utbildningskrav. Detta med hänvisning till
att advokat A har separat kommunikation med Advokatsamfundet kring utbildningskravet.
ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in till
Advokatsamfundet den 14 december 2016, anfört i huvudsak
följande.
Utbildningskravet, som synes
förfölja dem äldre advokater, är
ej heller i år uppfyllt. Dock kan
han tillägga att han i år anmälde
sig till advokatdagarna, men att
han insjuknat i influensa varpå
han fick lämna återbud.
Han hänvisar vidare till kopia
av hans skrift från föregående
år, daterad den 16 december
2015. Han uppger att samma
förhållanden råder även nu
och att han driver sin verksamhet i begränsad skala. Han ska
försöka att arbeta några år till
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om hälsan tillåter. Av skriften
framgår i bl. a. följande.
Hans utbildning och kvalifikation är som följer:

Advokatsamfundets kansli har i
telefonsamtal den 21 mars 2017
med A fått bekräftat att det är
korrekt uppfattat att han genomgått 0 timmars utbildning
år 2015, vilket även har noterats
i tjänsteanteckning av samma
datum.
Advokatsamfundet har därefter i skrivelse av den 21 mars
2017 informerat A om att ett
ärende har inletts med anledning av det som framkommit
angående vidareutbildning för
2015. A har beretts tillfälle att
yttra sig.

TIDIGARE ÄRENDEN

I beslut av den 9 juni 2016 tilldelade disciplinnämnden A en
erinran för att han inte hade
uppfyllt utbildningskravet för räkenskapsåren 2013 och 2014.
NÄMNDENS BEDÖMNING OCH
BESLUT

YTTERLIGARE YTTRANDE FRÅN
ADVOKATEN

A har kommit in med yttrande
daterat den 23 mars 2017 i vilket
han anfört följande.
Angående utbildningskravet
för år 2015 får han upprepa
vad han tidigare anfört och
har därvid bilagt kopior av
sina tidigare inlagor i ärende i
”samma sak”. Han vill tillägga
att hans inkomst för rörelsen

Av utredningen framgår att A
inte har uppfyllt utbildningskravet 2015. Mot bakgrund av att
han tidigare tilldelats erinran för
att inte ha uppfyllt utbildningskravet 2013 och 2014 är hans underlåtenhet nu ett allvarligt åsidosättande av hans plikter som
advokat.
Nämnden tilldelar därför A
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. n
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Joakim Adamsson, Advokatbyrån
Gulliksson AB, Malmö
Henrik Almström, Advokatfirman
Morris AB, Göteborg
Alexander Barkman, Advokatfir
man S J P Haglund AB, Falköping
Anna Bergkvist, Advokat David
Sommestad AB, Nyköping
Annika Blomqvist, Advokatfirma
DLA Piper Sweden KB, Stock
holm
Josefine Blomström, Advokatfir
man Edelhjelm AB, Stockholm
Edina Ćatić, Setterwalls Advokat
byrå AB, Malmö
Malin Dahl, Fridh Advokatbyrå
AB, Malmö
Annica Daleby, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Philip Danielsson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm

Basso De Basso, De Basso Brot
hers AB, Stockholm
Catrin Engelstrand, Klara Lex Ad
vokatbyrå AB, Stockholm
Therése Fraenkel, Advokatfirman
Kjällgren AB, Trollhättan
Thelma Fredin, Rosengrens Advo
katbyrå i Göteborg AB, Göteborg
Linus Gabrielsson, Fridh Advokat
byrå AB, Göteborg
Johannes Gehlin, Advokatfirman
Glimstedt Östergötland KB,
Norrköping
Gustav Glimblad, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Johanna Gunnarsson, Sander
Renström Berg Advokat AB,
Stockholm
Anna Gustafsson, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
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Advokatbyrå Stockholm AB,
Stockholm

Lina Hansson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Fredrik Haräng, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Ann-Catrin Hegbo, Advokat
firman Ahlbeck Handelsbolag,
Örebro
Hanna Holmgren, Hanna Holm
gren AB, Täby
Karoliina Ikonen Huhtanen,
Advokatbyrån Tuhkanen AB,
Haparanda
Nils Hyllienmark, Aktiebolaget
Temporale, Lund
Johanna Hållén, Kvarnbacken
Cview AB, Trosa
Jonas Hämälä, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Andréas Joersjö, Advokatfirman
Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Anton Johansson, Hannes Snell
man Advokatbyrå AB, Stockholm

Aya Kikuchi, Hellström Advokat
byrå KB, Stockholm
Hanne Kirnö, Advokatfirman Del
phi i Göteborg KB, Göteborg
Mikael Korander, Frigga Advokat
byrå AB, Borås
Helén Landenberg, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Viktor Leisnert, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Rikard Lind, Advokatfirman Lin
dahl KB, Malmö
Lovisa Lindholm, Ramberg Advo
kater KB, Stockholm
Linnea Lindkvist, Advokatbyrån
Kaiding Kommanditbolag, Piteå
Pontus Meilink, Advokatbolaget
Opus AB, Stockholm
Caroline Olausson, Wesslau
Söderqvist Advokatbyrå KB,
Stockholm
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Christoffer Olsson, Advokatfir
man Backman & Bergström AB,
Arboga
Emmy Pettersson, Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm
Emma Reis, Advokatfirman
NORDIA Göteborg KB, Göte
borg
Dahae Roland, MAQS Advokat
byrå Stockholm AB, Stockholm
Anna Roth, Advokatfirman Petra
Kumlin AB, Stockholm
Niklas Sinander, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Tove Skärblom, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Malmö
Josefina Stahre, Hansson Grön
vall Alnemark HGA Advokat
byrå HB, Stockholm
Christian Sundén, Advokatfirman
Lindahl KB, Malmö
Oscar Sundholm, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Erika Svensson, Advokatfirman
Lindahl KB, Uppsala
Kajsa Wahrenby, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
David Wedberg, Advokatbolaget
Wallin & Söderberg AB, Uppsala
Kajsa Åkesson, Norburg &
Scherp Advokatbyrå AB,
Stockholm

María del Carmen Malo LópezRomán, Rosén Larsen Advo
kater AB, (abogada, Spanien),
Malmö

Markus Sanderfelt, Stockholm,
13 juni 2017
Ylva Segner, Lund, 1 juni 2017
Elisabeth Söderholm, Göteborg,
18 maj 2017
Ulf Wiklund, Stockholm, 15 maj
2017
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Catharina Althini, Göteborg, 28
maj 2017
Christina Blomkvist, Malmö,
31 maj 2017
Olof Espmarker, Malmö, 9 juni
2017
Henrik Fieber, Stockholm, 31 maj
2017
Louise Gräslund, Stockholm,
17 maj 2017
Andrea Gustafson, Stockholm,
1 juni 2017
Jacob Hallberg, Göteborg, 1 juni
2017
Roger Johnson, London, 5 juni 2017
Ida Kjos, Stockholm, 15 maj 2017
Anna-Carin Ljungberg, Stock
holm, 30 maj 2017
Johanna Meidell, Stockholm,
4 maj 2017
Sara Kersby Mindus, Stockholm,
1 maj 2017
David Nilsson, Stockholm, 31 maj
2017
Claes Nylander, Uppsala, 12 juni
2017
Clara Rohlin, Stockholm, 4 juni
2017

Jan Rynning, Uppsala, 28 februari
2017
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Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/0436 Betänkandet
Straffprocessens ramar och
domstolens beslutsunderlag i
brottmål – en bättre hantering
av stora mål (SOU 2017:7)
R-2017/0517 Promemo
rian E
 ffektivare sanktioner i
livsmedelskedjan m.m.
(Ds 2017:5)
R-2017/0518 Betänkandet Om
oskuldspresumtionen och rätten
att närvara vid rättegången –
Genomförande av EU:s oskulds
presumtionsdirektiv (SOU
2017:17)
R-2017/0744 Betänkandet Brotts
datalag (SOU 2017:29)
R-2017/0784 Departementspro
memorian Arbetsplatsinspek
tioner och höjd särskild avgift
(Ds 2017:16)

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

medicinsk-juridiska utredningar

Syd
TOLK.SE

REMISSÄRENDEN

R-2017/0799 Betänkandet En
omreglerad spelmarknad (SOU
2017:30)
R-2017/0807 Utkast till lagråds
remiss avseende en ny lag om
ekonomiska föreningar
R-2017/0821 Promemorian Juste
ring av den utvidgade fåmans
företagsdefinitionen
R-2017/0834 Promemo
rian Sekretess hos domstol på
konkurrensområdet
R-2017/0899 Domarnämndens
promemoria Begäran om för
fattningsändring avseende la
gen (2010:1390) om utnämning
av ordinarie domare
R-2017/0947 Betänkandet Kvali
tet i välfärden (SOU 2017:38)
R-2017/0960 Promemorian För
slag till nya föreskrifter (LIFS
2017:2) om registrering av
ombud
R-2017/1002 Promemorian En
amnesti för explosiva varor
R-2017/1019 Departementspro
memorian Skjutvapen och ex
plosiva varor – skärpta straff för
de grova brotten (Ds 2017:24)
R-2017/1063 Förslag till föreskrif
ter om registrering av verkliga
huvudmän

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av
medicinska utredningar i exempelvis:

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén

B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se

Leg läkare

Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se
Internet: www.kuritzen.se
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Vad händer om du råkar ut för ett
dataintrång och inte kommer åt
avgörande dokumentation inför en
viktig plädering?
Vi är mer beroende än någonsin av vår digitala information. Samtidigt är dataintrång ett problem som bara ökar, och metoderna blir mer och mer sofistikerade. Allt fler småbolag råkar illa
ut och följderna kan bli kostsamma.
Willis Towers Watson har tillsammans med If tagit fram en frivillig databrottsförsäkring som ett komplement till kontorsförsäkringen. Databrottsförsäkringen gäller vid dataintrång i din verksamhet – det
vill säga om någon utan lov skaffar tillgång till, ändrar, förstör, raderar eller på annat sätt gör data,
programvara och nätverk otillgängligt.
Databrottförsäkringen ger dig:
•
•
•

Tillgång till IBM:s dataexperter 24 timmar om dygnet som hjälper dig att avgöra om du drabbats
av dataintrång.
Hjälp att återställa dina system så att du snabbt är igång med verksamheten igen om du råkat illa
ut.
Ersättning av kostnader som uppkommer vid avbrottet samt kostnader för att se till att känsliga
uppgifter om dina kunder inte stjäls.

Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer.
Tel: 08 – 546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com

Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond
I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande,
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt denna del av Stiftelsens ändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 29 september 2017.
Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse.
Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 8 juni 2017.
Styrelsen

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt Stiftelsens andrahandsändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 29 september 2017.
Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 8 juni 2017.
Styrelsen
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inte ettusen, inte tiotusen, inte
etthundra tusen, utan tvåhundra
Den 10 augusti skrev sju
tusen. Så många är de ärenden
jurister och debattörer,
som Migrationsverket räknar
tillsammans med Anne
med att avgöra under 2016 och
Ramberg, på DN Debatt
2017. Det kan jämföras med den
att tiggeri inte är förbjudet
relativt höga siffran 30 000, som
enligt svensk lag, trots att
blev det nya normala antalet
det i debatten ofta påstås
asylärenden per år på 2000-taatt svensk lag innehåller ett
let. Efter den rekordstora flykförbud mot att tigga.
tingströmmen till Sverige 2015
De åtta skrev bland an
väntar nu ett historiskt stort
nat att mycket talar för att
antal asylansökningar på att
rätten att be om ekonomisk
avgöras,
läs mer på s. 16.
hjälp
i
offentligheten
skyd
Risk för djup kris. Trots att 8 av 10 hushåll i dag amorterar har Riksbanken
lyckats

”Falskt att påstå att
tiggeri
är förbjudet”
Ny rapport.

”Riksbankens beräkning av
hushållens skuld håller inte”

das av internationella nor
etablera
en bild
av motsatsen. Åtgärdsprogrammet kommer sannolikt attvarje
utlösa
enärende rymmer
mer
för mänskliga
rättighe
enskilt
ter,
vilket
blir ett hinder mot Nu bör Riksbankens uppdrag förtydligas och avgränsas
djup
fastighetskris.
till
penning
sin unika berättelse och män
att lagstifta om förbud. För
niska. Flera av dem som omfatpolitiska
frågor,
skriver
Ilija
Batljan,
Rikshem,
och
Lennart
Weiss,
Veidekke.
fattningsdomstolar i Italien,
tas av beslut har i dessa dagar
Tidningen Journalisten rapporterade i juni om att frilansjournalisten Anwarter
Hossain
ör en dryg
vecka sedan
vann
skiljer sig från övriga Europas. En första
Kanada och
Österrike
har
samlats i Stockholm, först vid
Hushållens
skulder
i
förhållande
till
hushållens
Riksbanken sin hittills största seger. under ett officiellt fototillfälle på Rosenbad den 15 juni med statsminister Stefan
utgångspunkt borde vara att justera basen för
också prövat
frågan
bruttoinkomster
plus
sociala avgifter
2001–2013
Under stor
enighetom
lade tig
de politiska Löfven
hushållens konsumtionsutrymme
hänsynstan och
Mynttorget imed
Gamla
och
Bangladesh
premiärminister
Sheikh
Hassina
fördes
ut
av
Bangladeshs
partierna
ett gemensamt
till de olika ländernas skattesystem.
(Procent)
geriförbud
och fram
funnit
dessa för- Källa: Evidens
sa hushåll
senare
på Södermalm.
De vill
slag till tvingande amorteringar. Två säkerhetstjänst, som också raderade 73 bilder i hans mobiltelefon. Anne Ramberg
Att svenska
med höga
skatter har
otillåtnasaker
motframstår
bakgrund
av
senare i Sveriges Radio att det är allvarligt att UD-personal lät utländsk säkerhetssom remarkabla.
lägre redovisadeträffa
disponibla
inkomster än euroföreträdare
för myndigTrots
att hushållens amorteringsbenägenhet
peiska är självklart men innebär ju samtidigt att
tjänst censurera en journalist inne på Rosenbad. ”Tanken på att utländska poliser
det
konstitutionella
rättig
250
heter
ochgöra
inte
åka tillbaka till
ökat kraftigt de senaste åren, 8 av 10 hushåll
svenska hushåll inte
behöver
reservationer
tvingar en journalist att radera bilder, det är väldigt, väldigt allvarligt och det
är ett
hetsskyddet.
amorterar i dag, har Riksbanken lyckats
för till exempel barnomsorg och föräldraledig-

F

etablera en bild av motsatt innebörd. Vidare är
det uppenbart att Riksbanken (RB) i dag driver
något som kan liknas vid en kampanj i frågor
som rimligtvis ligger på Riksdagens bord.
Det är således motiverat att granska om Riksbanken ger en korrekt bild och vidare fråga sig
vilket mandat som banken har.
RB:s agerande är knappast nytt. Redan 2010
vann man gehör när politikerna, utan djupare
konsekvensanalyser, införde det så kallade
bolånetaket. Som många förutsåg blev effekterna dramatiska. Den småländska småhusindustrin kollapsade och för ungdomar utan kapital
blev följden att dörren till bostadsmarknaden i
praktiken stängdes.
Märkligt nog har detta passerat utan större
debatt. I stället kan vi notera att RB de senaste
månaderna flyttat fram sina positioner. Riksbankens stabilitetsrapport som presenterade i
juni dominerades av bostadsfrågor.
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Afghanistan. I stället kräver de
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Skuldkvoten mätt på detta sätt är nästan 40 procentenheter lägre än det mått
Riksbanken föredrar att framhålla. En jämförelse av justerade skuldkvoter visar att
Sverige positionerar sig nära mitten bland jämförda länder med 132 procent år 2012.

Vidare måste hushållens tillgångssida ses som
en helhet. Ett svenskt hushåll har inte bara sin
lön efter skatt, det
harsvenska
också en innestående
det
rättsväsendet står
socialförsäkringstillgång (i praktiken inneståinföretten
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där varje
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har
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EU-länder
visar (graf 2) att de svenska hushållens skulder
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och inte
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och
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målkonflikter.
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insats
Är det då inte ett problem att priserna stiger
kraftigt och att hushållens nominella skulder
kan
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avgörande
för
att
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Riksbanken menar att tvingande amorteringar
snabbt bör följas av en serie nya åtgärder.
Sverige tvingas sannolikt att kopiera den
Bakgrund. Påståenden i deÖvergripande krävs ”åtgärder för att begränsa
kontinentala modellen med ”social housing”,
batten och rapportens svar. Bostadsmarknaden är tveklöst i stort behov Tom Knutson
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Utbildning på dina villkor

Säkra din kompetens
och konkurrenskraft
inför framtiden
Juridisk e-utbildning i Zeteo är det enkla och
effektiva sättet att hålla dina kunskaper uppdaterade. Kurserna leds av landets främsta jurister och
är tillgängliga via dator såväl som mobil. Därmed
kan du ta del av ett relevant och ständigt växande
kursutbud närhelst det passar dig.
Nu låter vi dig som använder Zeteo prova en valfri
e-kurs utan kostnad, välj fritt ur hela vårt kursutbud.

Lär dig något nytt redan idag, gå in på

wolterskluwer.se/zeteoutbildning

