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Angående gemensamma riktlinjer för biträdesförordnanden m.m. 
 
Det har kommit till Advokatsamfundets kännedom att asylenheterna i Malmö har antagit 
gemensamma riktlinjer för biträdesförordnanden, vilka bifogas. 
 
Av riktlinjerna framgår bl.a. att offentliga biträden i ärenden, i vilka muntlig förhandling 
skall äga rum, som huvudregel skall förordnas i Malmö med omnejd. Ett avstånd på cirka 
tio mil har bedömts som lämpligt. Undantag från denna regel får göras endast om 
synnerliga skäl föreligger. Även i de fall sökanden har eget önskemål om vem som skall 
förordnas som offentligt biträde skall frågan avgöras på det i riktlinjerna angivna sättet. 
 
Enligt förarbetena till lagen om offentligt biträde skall den som förordnas till offentligt 
biträde som huvudregel ha sitt verksamhetsområde där den som biträdet förordnas för är 
bosatt. Reglerna om det fria advokatvalet medför vidare att önskemål om vem som skall 
förordnas som offentligt biträde som huvudregel skall beaktas. 
 
Av riktlinjerna framgår att asylenheterna i Malmö har utökat sitt geografiska 
ansvarsområde. Att detta har att göra med att en av de tre migrationsdomstolarna kommer 
att bedriva sin verksamhet i Malmö framstår som troligt. Ett av de argument som 
regeringen anför till stöd för att koncentrera verksamheten vid migrationsdomstolarna är 
att bygga upp och vidmakthålla den särskilda erfarenhet och kompetens som 
handläggningen av de aktuella målen kräver. Regeringen har dock vid upprepade tillfällen 
tillbakavisat att den omständighet att domstolarnas verksamhet kommer att koncentreras 
skulle innebära att biträden enbart från dessa orter kommer att förordnas. 
 
Advokatsamfundet anser därför att det sätt på vilket riktlinjerna inskränker rätten till 
offentligt biträde är helt oacceptabelt. Närheten till biträdet och möjligheten att i rimlig 
omfattning beakta önskemål om vem som skall förordnas till biträde är grundläggande 
förutsättningar för att uppnå ett rättssäkert avgörande av god kvalité. Advokatsamfundet 
anser därför att riktlinjerna omedelbart måste upphävas. 
 
 



   

Det har vidare kommit till Advokatsamfundets kännedom att asylenheten i Boden nu först 
i samband med meddelande av beslut skickar protokollet från den muntliga förhandlingen 
till det offentliga biträdet. Indikationer finns även på att rätten till muntlig genomgång har 
inskränkts. 
 
Inte heller denna ordning är godtagbar, då det offentliga biträdet fråntas möjlighet att 
reagera på eventuella felaktigheter i protokollet innan verket fattar beslut. Inte heller kan 
inskränkningar i rätten till muntlig handläggning accepteras. 
 
Detta är några av de problem som har påtalats för Advokatsamfundet. Vid införandet av 
den s.k. modellverksamheten har Advokatsamfundet dessutom i flera fall 
uppmärksammats på yttranden och beslut från Migrationsverket som klart utvisar det 
olämpliga i att verket förordnar offentliga biträden. 
 
Sammantaget pekar detta på en bristande förståelse för och kunskap om advokatrollen. 
Även om Migrationsverkets ledning vid upprepade tillfällen har uttalat sitt stöd för 
Advokatsamfundets synpunkter kan det starkt ifrågasättas om dessa synpunkter når ut i 
organisationen. Dessa problem riskerar ytterst att äventyra hela reformen med en ny 
instans- och processordning. Det är således av största vikt att Migrationsverket snarast 
vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen. 
 
Advokatsamfundet emotser Migrationsverkets besked om vilka åtgärder som kommer att 
vidtas med anledning av denna skrivelse. 
 
Kopia av detta brev skickas till Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet för 
kännedom. 
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