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Angående förskottsutbetalning till offentliga biträden i 
migrationsärenden 

Hej Anna, 

Den 13 juni beslutade Migrationsverket om en reviderad instruktion om 
standard för hantering av begäran om förskott på kostnadsräkning (KCI-
36/2016). 

Instruktionen har ändrats i flera väsentliga avseenden. 
Om Migrationsverket bedömer att ersättningen inte kan fastställas inom sex 
månader, beräknat från den dag begäran om förskott kom in och nedlagt 
arbete omfattar mer än 8 timmar, ska efter skälighetsbedömning, ersättning 
om förskott beviljas för arbete, utlägg, tidsspillan och mervärdesskatt. Om 
det återstår mycket lång tid till dess myndigheten bedömer att beslut 
kommer att fattas i grundärendet bör förskott beviljas får arbete som 
omfattar 8 timmar eller mindre för arbete, utlägg, tidsspillan och 
mervärdesskatt. 

Ersättning för utredning (till exempel tortyrskadeutredning och 
läkarutlåtande) kan också beviljas i förskott om vi bedömer att det varit 
nödvändigt för biträdets utförande av sitt uppdrag och det är biträdet som 
haft utgiften. 

Om Migrationsverket avslagit en begäran om förskott med motiveringen att 
beslut kommer att fattas inom sex månader ska beslut i huvudärendet fattas 
inom den tidsfristen. Om ytterligare handläggningsåtgärd tillkommit som 
inte var identifierad när myndigheten avslog begäran och som innebär att 
beslut inte har fattats inom sex månader ska en ny begäran om förskott från 
biträdet bifallas om begäran är skälig. 

Med anledning av vad rättsenheten fårordat i rättsutredningen om förskott 
på ersättning till offentliga biträden (d.nr. 1.3.4- 2016- 69570) och det vi 
observerat i arbetet med uppföljningen av hanteringen av förskott har 
Migrationsverket prioriterat att revidera standarden. 
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K valhetsavdelningen arbetar nu för en snabb implementering av den 
reviderade standarden med nya stöddokument och information till 
verksamheten. 

Med anledning av att översynen av standarden har prioriterats är 
uppföljningen av den praktiska hanteringen av begäran fårskott blivit något 
försenad. 

Med vänlig hälsning 

Cecilia Borin 
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