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Nytt arbetssätt och parallella processer
Höstens stora antal inkomna asylansökningar har gjort a3 Migra5onsverket inte har hunnit avgöra
ärenden i samma takt som nya ansökningar gjordes. På grund av de7a har det skapats en balans av
ärenden på myndigheten där handläggningen i många fall inte har inle.s mer än i form av registrering
av ansökan om skydd. I merparten av dessa ärenden ﬁnns ingen eller mycket begränsad informa:on
om sökanden då man från verkets sida under hösten fokuserade resurserna på a4 genomföra
grundläggande registreringar och ordna boendeplatser åt de sökande.
Migra&onsverket arbetar nu med a3 förkorta den &d som sökanden får vänta på si3 beslut. De3a
görs bland annat genom e/ ändrat arbetssä/.
I det nya arbetssä-et åläggs det oﬀentliga biträdet a$, innan den muntliga utredningen, träﬀa sin
klient och upprä/a en inlaga. Inlagan ska inkomma 6ll Migra6onsverket två veckor innan den
muntliga utredningen. De/a har 1ll sy4e a/ möjliggöra för handläggande personal a/ förbereda och
eﬀek$visera de muntliga utredningarna samt begränsa antalet komple3erande utredningar.
Inlagan bör innehålla sökandens samtliga yrkanden och grunder samt personlig informa9on om
sökanden och dennes familj och släkt, hemvist eller vanliga vistelseort. Annan informa#on som kan
vara av intresse är sökandens vistelse på andra platser eller i andra länder och omständigheter som
rör sökandens hälsa. Omfa1ar ärendet en barnfamilj bör även barnens eventuella individuella asylskäl
anges.
En annan förändring är a, det oﬀentliga biträdet ska slu1öra talan under den muntliga utredningen.
Tid för de)a avsä)s alltså i den muntliga utredningen.
Migra&onsverket fa0ar i regel beslut om ersä0ning &ll det oﬀentliga biträdet i samband med a0
verket tar beslut i huvudärendet. Med det förändrade arbetssä/et kommer 3den från förordnande av
biträde )ll beslut som regel a1 kortas ned då prövningsenheterna kommer a1 arbeta med periodvisa
avrop av ärenden vilka avgörs innan nya hämtas in. Kostnadsräkningar bör därför lämnas in &ll verket i
samband med a) den muntliga utredningen hålls.
Parallellt med den förändrade processen med de ärenden som registrerades innan den 4 maj 4678
pågår Migra)onsverkets arbete med den omarbetade skyddsprocessen för de ärenden som
registrerades på eller e*er den , maj ,/01. De4a arbete sker på e4 begränsat antal enheter och en
komple' övergång /ll handläggning enligt den omarbetade skyddsprocessen förväntas ske under år
!"#$.
De#a leder )ll a# oﬀentliga biträden under år 4567 kan komma a% förordnas i ärenden som i vissa fall
handläggs i processen för ärenden som registrerats innan den 4 maj medan andra ärenden handläggs
enligt den omarbetade skyddsprocessen. Det framgår av informa8onen som biläggs förordnandet i

det enskilda ärendet vilken typ av process som det aktuella ärendets handläggs i. I övrigt ger
ansökningsdatumet som regel informa2on om enligt vilken process ärendet handläggs i.
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