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1 Sammanfattning  
En ny utlänningslag (2005:716) med en ny instans- och processordning för ut-
lännings- och medborgarskapsärenden trädde i kraft i mars 2006. Den nya in-
stans- och processordningen innebar att Utlänningsnämnden lades ned och att 
överprövningen av Migrationsverkets beslut flyttades över till de inrättade mi-
grationsdomstolarna i Stockholm, Malmö och Göteborg.  

Vid den ursprungliga dimensioneringen av migrationsdomstolarna gjordes vissa 
antaganden om målfördelningen mellan domstolarna. Migrationsdomstolen i 
Stockholm beräknades t.ex. handlägga 55 procent av utlänningsmålen exklusive 
medborgarskapsmålen. För samtliga verksamhetsår sedan migrationsdomstolar-
na inrättades har emellertid migrationsdomstolen i Stockholm fått en större an-
del migrationsmål än beräknat. Måltillströmningen till migrationsdomstolarna har 
sedan 2008 även varit större än förväntat.   

Mot denna bakgrund har Domstolsverket haft i uppdrag att lämna förslag till in-
rättande och geografisk placering av ytterligare en migrationsdomstol. I uppdra-
get har ingått att lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som uppdraget 
föranleder samt redovisa de ekonomiska konsekvenserna av förslaget.  

Att migrationsdomstolen i Stockholm tilldelats en stor andel mål och att måltill-
strömningen sedan 2008 legat på en hög nivå har lett till påfrestningar på dom-
stolen. Det har bl.a. medfört balanser av migrationsmål och svårigheter att upp-
fylla de av regeringen satta verksamhetsmålen. Vi har därför funnit att en ny mi-
grationsdomstol bör avlasta migrationsdomstolen i Stockholm och inte migrat-
ionsdomstolarna i Malmö och Göteborg. Eftersom mer än en fjärdedel av samt-
liga migrationsmål härrör från länen norr om Stockholm har vi även ansett att en 
ny migrationsdomstol bör placeras i norra Sverige.  

Med hänsyn till en rad olika faktorer, bl.a. geografiska förhållanden, målunderlag, 
allmänna kommunikationer och var de asylsökande är bosatta, har vi bedömt att 
domsområdet för den nya migrationsdomstolen bör vara Jämtlands, Västernorr-
lands, Västerbottens och Norrbottens län. Av de orter som kan vara aktuella i 
dessa län har vi bedömt att det finns bäst förutsättningar att skapa en domstol 
som håller hög kvalitet och som fungerar väl i Umeå. När det gäller den bedöm-
ningen har vi framförallt beaktat att möjligheten att rekrytera kvalificerad arbets-
kraft i Umeå är mycket goda. Mot bakgrund av de rekryteringsproblem Sveriges 
Domstolar haft på senare år är det västentligt att en fjärde migrationsdomstol 
placeras på en ort som attraherar skicklig personal.  

I rapporten föreslås alltså att en fjärde migrationsdomstol ska placeras i Umeå 
med Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län som doms-
område.  
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2 Författningsförslag  
 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:937) 
om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. 

 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1977:937) om allmänna förvalt-
ningsdomstolars behörighet m.m. att 6 § ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

6 §1  

Förvaltningsrätten i Stockholm, För-
valtningsrätten i Malmö och Förvalt-
ningsrätten i Göteborg är migrations-
domstolar och har i denna egenskap 
följande domsområden: 
1. Förvaltningsrätten i Stockholm: 
Stockholms län, Uppsala län, Söder-
manlands län, Gotlands län, Västman-
lands län, Dalarnas län, Gävleborgs 
län, Jämtlands län, Västernorrlands 
län, Västerbottens län och Norrbottens län, 
2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne 
län, Blekinge län, Jönköpings län, 
Kronobergs län, Kalmar län och Ös-
tergötlands län, 
3. Förvaltningsrätten i Göteborg: 
Västra Götalands län, Hallands län, 
Värmlands län och Örebro län. 

Förvaltningsrätten i Stockholm, För-
valtningsrätten i Malmö, Förvaltnings-
rätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i 
Umeå är migrationsdomstolar och har i 
denna egenskap följande domsområ-
den: 
1. Förvaltningsrätten i Stockholm: 
Stockholms län, Uppsala län, Söder-
manlands län, Gotlands län, Västman-
lands län, Dalarnas län och Gävle-
borgs län,  
2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne 
län, Blekinge län, Jönköpings län, 
Kronobergs län, Kalmar län och Ös-
tergötlands län, 
3. Förvaltningsrätten i Göteborg: 
Västra Götalands län, Hallands län, 
Värmlands län och Örebro län, 
4. Förvaltningsrätten i Umeå: Jämtlands 
län, Västernorrlands län, Västerbottens län 
och Norrbottens län. 

  

                                                 
1 Senaste lydelse 2011:475 
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3 Inledning  

3.1 Uppdraget  
I beslut den 14 april 2011 gav regeringen i uppdrag till Domstolsverket att lämna 
förslag till inrättande och geografisk placering av ytterligare en migrationsdom-
stol. I uppdraget ingår att lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som 
uppdraget föranleder samt redovisa de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. 
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2011. Uppdraget 
bifogas, se bilaga 1. 
 
Uppdraget har genomförts genom ett projekt i Domstolsverket. Projektet har ut-
förts i enlighet med en fastställd projektplan, se bilaga 2.  

3.2 Projektet  
Enligt projektplanen ska en rapport tas fram som  

1. innehåller en kartläggning av målunderlag för en fjärde migrationsdom-
stol. 

2. belyser förutsättningar att rekrytera lämplig personal och att anlita tol-
kar/översättare och offentliga biträden. 

3. beskriver möjligheterna att ge migrationsdomstolen ändamålsenliga loka-
ler. 

4. beskriver konsekvenser för personal, enskilda, tolkar/översättare, offent-
liga biträden, polismyndigheter och Migrationsverket.  

5. innehåller ett förslag till geografisk placering och dimensionering av en 
fjärde migrationsdomstol samt förslag till vilket geografiskt område som 
ska ingå i domstolens domsområde. Författningsförslag och de förslag i 
övrigt som uppdraget föranleder ska även lämnas.  

6. redovisar de ekonomiska konsekvenserna av förslagen.  

7. redovisar eventuella synpunkter på förslagen som kan ha framkommit 
under arbetets gång. 

3.3  Arbetets bedrivande  
Projektorganisationen har bestått av dels en styrgrupp, dels en projektgrupp. I 
styrgruppen har ingått avdelningscheferna Ann Härelind och Karin Nacke, in-
ternkonsulten Elizabeth Thoor och lagmannen Ingvar Paulsson. Elizabeth 
Thoor har även ingått i projektgruppen tillsammans med hovrättsassessorn Anna 
Hjort Ööpik (projektledare), juristen Jan Lindgren, controllern Åsa Saltin och 
enhetschefen Kjell-Åke Nilsson.  
 
Projektgruppen hade ett inledande möte den 4 maj 2011. Projektgruppen har 
därefter haft fyra arbetsmöten och rapporterat till styrgruppen vid sex tillfällen. 
Även generaldirektören har hållits informerad om arbetet. Vidare har de fackliga 
organisationerna informerats vid tre tillfällen. Vid ett avslutande möte den 5 sep-
tember 2011 har projektgruppens arbete muntligen presenterats för generaldirek-
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tören och styrgruppen. Därefter har den skriftliga rapporten färdigställts. Pro-
memorian är skriven i vi-form och med ”vi” avses Domstolsverket.   
 
En stor del av projektgruppens arbete har bestått i att inhämta information från 
Förvaltningsrätterna i Stockholm, Uppsala, Falun, Härnösand, Umeå och Luleå 
samt från Migrationsverket, Domarnämnden, Sveriges Advokatsamfund samt 
från Rikskriminalpolisen, Centrala gränskontrollenheten. Det har skett genom att 
myndigheterna tillsänts förfrågningar att besvara eller genom underhandkontak-
ter. När det gäller Migrationsverket och Förvaltningsrätterna i Uppsala, Falun, 
Härnösand, Umeå och Luleå har projektgruppen även haft möten med represen-
tanter för dessa myndigheter. En annan viktig del av projektgruppens arbete har 
bestått i att ta fram internt material såsom t.ex. statistik.  

3.4 Avgränsning 
Projektet har, i enlighet med fastställd projektplan, bedrivits utifrån följande ut-
gångspunkter.  

• Domsområdena för migrationsdomstolen i Malmö och migrationsdom-
stolen i Göteborg ska inte förändras medan domsområdet för migrat-
ionsdomstolen i Stockholm ska minskas så att den domstolen avlastas 
mål.  

• Den nya migrationsdomstolen ska placeras norr om Stockholm och bli 
en del av Förvaltningsrätten i Uppsala, Förvaltningsrätten i Falun, För-
valtningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå eller Förvalt-
ningsrätten i Luleå.   

• De totala kostnaderna för migrationsdomstolarna ska inte öka, utan in-
rättandet av en fjärde migrationsdomstol ska endast leda till att vissa 
övergångskostnader uppkommer. Detta innebär att migrationsdomstolen 
i Stockholm på sikt ska minska i storlek. 

Bakgrunden till denna avgränsning är kortfattat att vi tidigt under projektets ar-
bete bedömde att migrationsdomstolen i Stockholm har ett stort behov av att av-
lastas mål. Vi fick även tidigt klart för oss att en mycket stor andel av migrat-
ionsmålen härrör från länen norr om Stockholm där det i dag inte finns någon 
migrationsdomstol. Med beaktande även av den korta utredningstid Domstols-
verket fått för uppdraget bestämdes det därför att en fördjupad kartläggning av 
t.ex. målunderlag och konsekvenser endast skulle genomföras avseende de fem 
ovan nämnda förvaltningsrätterna och inte avseende samtliga förvaltningsrätter 
som enligt nuvarande regler inte är migrationsdomstolar. För att ge en helhets-
bild lämnas emellertid i avsnitt 5 en utförlig motivering till varför vi anser att mi-
grationsdomstolen i Stockholm har ett stort behov av att avlastas mål och varför 
en fjärde migrationsdomstol bör placeras norr om Stockholm.  

Här kan även nämnas att vi i rapporten i vissa avsnitt berört bestämmelserna om 
möjligheten att lämna över ett migrationsmål från en migrationsdomstol till en 
annan samt de utredningar och förslag som lämnats angående dessa regler. Detta 
har vi gjort för att ge en bakgrund till avsnitt 7.4.  
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4 Bakgrund 

4.1 Den nya instans- och processordningen 
En ny utlänningslag (2005:716, UtlL) med en ny instans- och processordning för 
utlännings- och medborgarskapsärenden trädde i kraft den 31 mars 2006 (prop. 
2004/05:170 ). Den nya instans- och processordningen innebar att Utlännings-
nämnden lades ned och att överprövningen av Migrationsverkets beslut flyttades 
över till tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolarnas avgöranden får över-
klagas till Migrationsöverdomstolen. 
 
Syftet med reformen var att uppnå en ökad öppenhet och rättssäkerhet i asyl-
processen genom att låta överprövningen ske i domstol. I förarbetena framhölls 
att den nya instans- och processordningen skulle uppfylla grundläggande krav på 
öppenhet, möjlighet till muntlig förhandling, tvåpartsprocess och skyndsam 
handläggning (prop. 2004/05:170 s. 105).  
 
Reformen föregicks av en rad utredningar. Bland dessa kan nämnas den s.k. 
NIPU-kommittén2 som 1999 lämnade sitt slutbetänkande Ökad rättsäkerhet i 
asylärenden (SOU 1999:16) och Översynsutredningen som 2004 lämnade betän-
kande Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv (SOU 2004:7). Redan i novem-
ber 2004 uppdrog regeringen även åt Domstolsverket att förbereda och vidta åt-
gärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och 
medborgarskapsärenden (Ju2004/9859/DOM).3 I uppdraget ingick bl.a. att ut-
reda organisatoriska förutsättningar och ekonomiska konsekvenser av en ny in-
stans- och processordning. För att utföra uppdraget bildade Domstolsverket det 
s.k. Migrationsdomstolsprojektet. Uppdraget avslutades i juli 2006 genom att 
slutrapporten Migrationsdomstolsprojektet – Slutredovisning lämnades till regeringen. 
 
Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö och Förvaltningsrät-
ten i Göteborg är migrationsdomstolar (6 § förordningen [1977:937] om all-
männa förvaltningsdomstolars behörighet m.m.). Kammarrätten i Stockholm är 
Migrationsöverdomstol (16 kap. 1 § UtlL). 
 
Beträffande antalet migrationsdomstolar och vilka länsrätter (numera förvalt-
ningsrätter) som kunde komma i fråga som migrationsdomstolar anförde rege-
ringen i förarbetena bl.a. följande (prop. 2004/05:170 s. 110): 

 
”De domstolar som skall handlägga de aktuella målen måste kunna möta de förändringar i till-
strömningen av mål som är en följd av förändringar av bl.a. antalet asylsökande. De aktuella 
domstolarna skall också ha en organisation som kan bygga upp och vidmakthålla den särskilda 
erfarenhet och kompetens som handläggningen av de aktuella målen kräver. Domstolarna bör så-
ledes vara av sådan storlek att de inte blir alltför sårbara från flexibilitetssynpunkt. De bör också 
vara av sådan storlek att den nya måltypen inte blir helt dominerande och de därmed mer eller 
mindre får karaktären av specialdomstol.” 
 

                                                 
2 Kommittén om ny instans- och processordning i utlänningsärenden. 
3 Samma dag beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som också skulle förbereda och 
vidta vissa åtgärder inför den förestående reformen samt avveckla Utlänningsnämnden (dir. 
2004:149).  
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Regeringen bedömde att de länsrätter som uppfyller dessa behov var de tre 
största länsrätterna, dvs. Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län och 
Länsrätten i Göteborg. 
 
Migrationsdomstolarna överprövar Migrationsverkets beslut om bl.a. uppehålls-
tillstånd, arbetstillstånd, avvisning och utvisning samt medborgarskap. Dessa 
domstolar överprövar även vissa beslut av en polismyndighet, t.ex. beslut om 
förvar och uppsikt.  
 
Möjligheterna att överklaga ett beslut till en migrationsdomstol har utökats vid 
flera tillfällen sedan reformen trädde i kraft. Inom den Europeiska Unionen bed-
rivs ett omfattande migrationsrättsligt arbete och ändringarna har främst skett 
som en följd av olika förordningar och direktiv. Asylprocedurdirektivets4 be-
stämmelser om rätt till domstolsprövning har t.ex. medfört att flertalet s.k. sä-
kerhetsärenden sedan den 1 januari 2010 kan överprövas av en migrationsdom-
stol (prop. 2009/10:31). Den 1 juli 2011 infördes även en möjlighet att överklaga 
vissa viseringsbeslut med anledning av bestämmelser i Viseringskodexen5 (prop. 
2010/11:121).  
 
Som huvudregel ska förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) 
om allmänna förvaltningsdomstolar (LAFD) tillämpas när det gäller förfarandet i 
migrationsdomstolarna (16 kap. 1 § andra stycket UtlL). Utlänningslagen inne-
håller emellertid vissa från dessa lagar avvikande bestämmelser. Bland annat ska 
mål om avvisning och utvisning och om förvar enligt 16 kap. 4 § UtlL handläg-
gas skyndsamt. I praktiken innebär det att flertalet migrationsmål ska handläggas 
med förtur.  
 
I UtlL finns även en särskild bestämmelse om nämndemän. Av 16 kap. 2 § UtlL 
framgår att nämndeman i en migrationsdomstol ska vara nämndeman i den för-
valtningsrätt som är migrationsdomstol. Förvaltningsrätterna i Stockholm, 
Malmö och Göteborg fastställer själva hur många nämndemän som ska finnas 
för tjänstgöring i förvaltningsrätten. För övriga förvaltningsrätter fastställer 
kammarrätten antalet nämndemän efter förslag av förvaltningsrätten (3 § förord-
ningen [1983:382] om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de 
allmänna förvaltningsdomstolarna). 
 
I LADF finns bestämmelser om en förvaltningsrätts domförhet som är tillämp-
liga även för migrationsdomstolarna. En migrationsdomstol är som regel domför 
med en lagfaren domare och tre nämndemän (17 § LAFD). I vissa fall är en mi-
grationsdomstol emellertid domför med en lagfaren domare ensam. Det gäller 
bl.a. vid avgörande i sak av mål av enkel beskaffenhet, om det inte är påkallat av 
särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt (18 § LAFD). Migrationsö-
verdomstolen har uttalat att möjligheten att avgöra ett mål med en ensamdomare 
bör utnyttjas restriktivt när en fråga om avvisning eller utvisning är väckt, i syn-
nerhet när barn är inblandade (MIG 2007:58). Migrationsöverdomstolens dom 
medför att en stor andel av migrationsmålen avgörs med nämndemän.  

                                                 
4 Rådets direktiv 2005/85/EG om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för bevil-
jande eller återkallande av flyktingstatus (EUT L 326, 13.12.2005, s. 13, Celex 32005L0085). 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemen-
skapskodex om viseringar (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1, Celex 32009R0810). 
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Migrationsmålen har ett antal särdrag som sammantagna gör måltypen unik i 
förhållande till andra måltyper. Till särdragen hör att migrationsmålen är en av de 
allra största måltyperna som i dag handläggs i allmän förvaltningsdomstol, att an-
talet mål kraftigt varierar över tid, att förutsättningarna för prövningen snabbt 
kan förändras till följd av ändrade förhållanden i omvärlden och att handlägg-
ningstiden i domstol är förknippade med mycket stora kostnader för samhället 
(SOU 2010:44 s. 423).  

4.2 Forum och domsområdesindelning  
 
I LADF finns bestämmelser om forum som gäller även migrationsmål. Ett be-
slut i ett migrationsärende ska överklagas till den migrationsdomstol inom vars 
domsområde beslutet först prövats (14 § andra stycket LADF). Forumregeln in-
nebär att fördelningen av mål till respektive migrationsdomstol till stor del är be-
roende av var Migrationsverket har sina beslutsenheter och av hur Migrations-
verket väljer att organisera sin verksamhet.  
 
Domkretsarna för Förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg, i de-
ras egenskap av migrationsdomstolar, är en annan än den som annars gäller 
dessa domstolar. I egenskap av migrationsdomstolar har de följande domsområ-
den (6 § förordningen [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörig-
het m.m.): 
 
Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands 
län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands 
län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. 
 
Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs 
län, Kalmar län och Östergötlands län. 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands 
län och Örebro län. 
 
En bild av den nuvarande domsområdesindelningen bifogas, se bilaga 3.  
 
För säkerhetsärenden som handläggs enligt UtlL och för viseringsärenden finns 
särskilda bestämmelser. Ett överklagande av ett beslut som fattats av Migrations-
verkets i ett säkerhetsärende ska tas upp av migrationsdomstolen i Stockholm 
(7 e § samma förordning). Viseringsmålen ska i stället tas upp av migrationsdom-
stolen i Göteborg (7 f § samma förordning).  
 
Domsområdena har i stort sett varit de samma sedan den nya instans- och pro-
cessordningen trädde i kraft. Fram till den 1 juli 2011 ingick emellertid Östergöt-
lands län i domsområdet för migrationsdomstolen i Stockholm. Sedan dess ingår 
länet i stället i domsområdet för migrationsdomstolen i Malmö.  
 
När det gäller bakgrunden till den domkretsindelningen som gällde fram till den 
1 juli 2011 fattade regeringen beslut om den i enlighet med ett förslag i frågan 
som Migrationsdomstolsprojekt lämnade. Förslaget grundade sig på beräkningen 
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att Länsrätten i Stockholms län skulle handlägga 55 procent av utlänningsmålen 
exklusive medborgarskapsmålen, Länsrätten i Skåne län 25 procent och Länsrät-
ten i Göteborg 20 procent (Budgetunderlag m.m. för migrationsdomstolarna åren 2006–
2008, Domstolsverkets dnr. 1447-2004, s. 10).  
 
Utgångspunkten för Migrationsdomstolsprojektet var den av NIPU-kommittén 
föreslagna domkretsindelningen (SOU 1999:16 s. 275), som också var den som 
senare antogs. Projektets ställningstagande i frågan om domkretsindelningen 
gjordes emellertid mot bakgrund av att projektet även lämnat ett förslag om  
flexiblare regler för att kunna lämna över ett mål från en migrationsdomstol till 
en annan.  
 
Möjligheten för en domstol att kunna lämna över ett mål till en annan domstol 
regleras i 14 § LAFD. Av grundregeln i tredje stycket följer att om det vid flera 
förvaltningsrätter finns mål som har nära samband med varandra, får målen 
handläggas vid en av domstolarna, om det kan ske utan avsevärd olägenhet för 
någon part. Vidare får ett mål enligt fjärde stycket lämnas över från en förvalt-
ningsrätt till en annan som handlägger sådana mål, om det finns särskilda skäl 
och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Regeln gäller endast 
enstaka fall. Enligt förarbetena är den avsedd att tillämpas när sambandet mellan 
målen har att göra med den enskilde parten (prop. 1986/87:47). 
 
Migrationsdomstolsprojektet föreslog att en särskild bestämmelse, som bara tog 
sikte på migrationsmålen vid migrationsdomstolarna, skulle införas i 14 § LAFD. 
Av den skulle följa att mål enligt UtlL skulle få överlämnas mellan migrations-
domstolarna om syftet med överlämnandet var att jämna ut arbetsbördan i dom-
stolarna såvitt gällde dessa mål.  
 
I frågorna om domkretsindelning, möjligheten att lämna över ett mål till en an-
nan migrationsdomstol och mål från Östergötlands län anfördes följande i pro-
jektet slutrapport (s. 23) . 
 
”En av konsekvenserna av NIPU:s föreslagna målfördelning bland migrationsdomstolarna var 
att alla berörda länsrätter i princip skulle komma att bli dubbelt så stora som de var före refor-
mens ikraftträdande. Detta innebar att Länsrätten i Stockholms län skulle bli mycket stor. Det 
diskuterades därför om Östergötlands län i stället skulle tillföras någon av de andra länsrätternas 
domkrets. Oberoende av vilken av dessa länsrätters domkrets nämnda län kom att tillhöra, skulle 
detta dock medföra att den nya måltypen skulle bli dominerande i länsrätten och domstolen 
därmed få karaktär av specialdomstol. 

Vidare konstaterades att en särskild fråga rörde den omständigheten att måltillströmningen 
kunde antas variera mer eller mindre över tiden eftersom det vid plötsliga och oväntade händel-
ser i omvärlden kan inträffa att antalet inkommande mål till en migrationsdomstol vida överstiger 
den fördelning som ligger till grund för domkretsindelningen. Det framhölls därför att det i en 
sådan situation finns behov av inte bara en hög grad av domstolsintern flexibilitet utan även av 
en domstolsövergripande flexibilitet. Detta föreslogs kunna åstadkommas om möjligheterna till 
att överlämna mål från en länsrätt till en annan utvidgades till att gälla även vid ojämn arbetsbe-
lastning.  

Mot bakgrund av det anförda fanns det enligt projektets mening inte skäl att avvika från den av 
NIPU föreslagna domkretsindelningen. De av reformen berörda domstolscheferna och Dom-
stolsverkets ledning delade denna uppfattning och ett förslag till domkretsindelning med det nu 
redovisade innehållet lämnades till regeringen den 26 april 2005.”  
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När regeringen genom ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvalt-
ningsdomstolar behörighet m.m. beslutade om domkretsindelning i enlighet med 
Migrationsdomstolsprojektets förslag ändrades emellertid inte reglerna om när 
ett mål kan lämnas över från en migrationsdomstol till en annan.  
 
Den ändring som numera genomförts i fråga om mål från Östergötlands län har 
sin grund i att migrationsdomstolen i Stockholm fått en större andel mål än be-
räknat och att det funnits ett behov att avlasta domstolen mål. 

4.3 Måltillströmning till migrationsdomstolarna  

4.3.1 Målkategorier  

Domstolsverket för statistik om inkomna och avgjorda mål till migrationsdom-
stolarna. Målen har i Sveriges Domstolars målhanteringssystem Vera fått olika 
beteckningar. Av dessa kan nämnas asylmål som är den största målgruppen i mi-
grationsdomstolarna och också den mest arbetskrävande. Det är t.ex. vanligast 
med muntlig förhandling i de målen. I målkategorin ingår även asylsökande en-
samkommande barn och mål enligt Dublinförordningen6. De sist nämnda målen 
avser överföring av en asylsökande till en annan EU-stat. En annan målkategori i 
Vera är avlägsnandemål. Det är en generell målkategori som förutom asylmålen 
även omfattar mål om avvisning eller utvisning av personer som inte har asylskäl. 
Avlägsnandemålen bestod till mer än 90 procent av asylmål år 2010.  

Inför migrationsdomstolsreformen gjordes flertalet beräkningar med utgångs-
punkt i prognoser om antalet asylmål. De första åren efter reformen rapportera-
des det även främst om asylmål i olika årsredovisningar och andra verksamhets-
rapporter. Sedan ett par år tillbaka har man i stället valt att i första hand rappor-
tera om avlägsnandemål, vilket bl.a. beror på att de av regeringen satta verksam-
hetsmålen avser avlägsnandemål. Beroende på vad som funnits tillgängligt har vi 
i vissa fall i rapporten presenterat uppgifter om asylmål och i andra fall om av-
lägsnandemål. För att göra det möjligt att göra jämförelser över tiden har vi i en 
del fall prioriterat uppgifter om asylmål.  

Det kan nämnas att det även finns andra målkategorier i migrationsdomstolarna. 
Vi har tidigare redan berört säkerhetsmål och viseringsmål. Därutöver förekom-
mer också bl.a. tillståndsmål, medborgarskapsmål, verkställighetsmål och för-
varsmål. Av dessa är tillståndsmål den största målkategorin. Tillståndsmålen om-
fattar bl.a. mål om uppehållstillstånd till personer som vill vistas i Sverige på 
grund av anknytning till en anhörig eller på grund av arbete och studier. Verk-
ställighetsmål avser mål om prövning av verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § 
UtlL.  

4.3.2 Inkomna mål  

Den ursprungliga dimensioneringen av migrationsdomstolarna baserades på ett 
antagande om att det skulle komma in ungefär 17 500 mål, varav ungefär 8 100 
asylmål, per år till migrationsdomstolarna (Migrationsdomstolsprojektet – slutre-
dovisning s. 15). 

                                                 
6 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare 
i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 50, 25.2.2003, s. 1, Celex 32003R0343). 
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Under 2006 kom det in betydligt färre mål än förväntat. Under det första verk-
samhetsåret, 31 mars–31 december 2006, kom det in drygt 6 500 mål, varav 
drygt 2 100 asylmål. Den balans som Utlänningsnämnden lämnade över var 
också betydligt mindre än förväntat, ungefär 3 000 mål, i stället för uppskattade 
7 600 mål.  

Även 2007 kom det in färre mål än vad som hade förväntats, nämligen cirka 
16 000 mål, varav cirka 6 300 asylmål. 

En markant förändring skedde därefter. Mellan åren 2007 och 2008 ökade anta-
let inkomna mål med närmare 43 procent. Andelen asylmål av det totala antalet 
mål var även betydligt högre än tidigare år. För 2008 var antalet inkomna mål 
cirka 22 800, varav cirka 14 000 asylmål. 

Sedan 2008 har antalet inkomna mål legat kvar på en hög nivå. Andelen asylmål 
har dock sjunkit. 2009 kom det in cirka 22 600 mål, varav cirka 11 600 asylmål, 
och 2010 kom det in cirka 23 700 mål, varav cirka 9 500 asylmål.  

Under första halvåret 2011 har det kommit in ungefär 11 000 mål, varav 4 800 
asylmål, vilket innebär en viss minskning. 

Figur 1 Inkomna mål till migrationsdomstolarna 2006–2010 

 

 

4.3.3 Målfördelning till respektive migrationsdomstol 
För samtliga verksamhetsår sedan migrationsdomstolarna inrättats har Migrat-
ionsdomstolen i Stockholm fått in fler mål än beräknat, jämfört med domstolar-
na i Malmö och Göteborg.  
 
Under 2007 hade migrationsdomstolarna följande fördelning av asylmål: migrat-
ionsdomstolen i Stockholm 66 procent, migrationsdomstolen i Malmö 22 pro-
cent och migrationsdomstolen i Göteborg 12 procent. Andelen asylmål som 
kom in till migrationsdomstolen i Stockholm minskade emellertid 2008 till 60 
procent medan andelen som kom in till migrationsdomstolen i Göteborg ökade 
till 18 procent. Andelen till migrationsdomstolen i Malmö låg kvar på samma 
nivå, dvs. 22 procent.  

2006 2007 2008 2009 2010

Totalt 6 661 15 964 22 840 22 583 23 662

Asylmål 2 142 6 265 14 026 11 607 9 500
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Fördelningen av mål mellan de tre migrationsdomstolarna har därefter varit för-
hållandevis konstant. Under 2009, 2010 och första halvåret 2011 fick migrat-
ionsdomstolen i Stockholm in mellan 56 och 57 procent av asylmålen. Migrat-
ionsdomstolen i Göteborg och migrationsdomstolen i Malmö fick under 2009–
2010 in ungefär lika stor andel av resterande asylmål, dvs. mellan 20–23 procent 
var. Under första halvåret 2011 minskade däremot migrationsdomstolen i Göte-
borgs andel till 18 procent och migrationsdomstolen i Malmös andel ökade till 
25 procent. 
 
Tabell 1 Fördelning av inkomna mål till migrationsdomstolarna7  
 
Domstol Fördelning av inkomna mål totalt 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Förvaltningsrätten i 
Göteborg 16% 14% 17% 19% 23% 25%
Förvaltningsrätten i  
Malmö 21% 17% 20% 20% 20% 19%
Förvaltningsrätten i  
Stockholm 63% 69% 63% 61% 57% 56%
Domstol Fördelning av antalet inkomna asylmål 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Förvaltningsrätten i  
Göteborg 16% 12% 18% 20% 22% 18%
Förvaltningsrätten i  
Malmö 29% 22% 22% 23% 22% 25%
Förvaltningsrätten i  
Stockholm 55% 66% 60% 57% 56% 57%

 

4.3.4 Prognoser om måltillströmning  

Måltillströmningen till migrationsdomstolarna styrs till stor del av antalet asylan-
sökningar som kommer in till Migrationsverket samt den andel av dessa asylsök-
ningar som får avslag. Avslagsbesluten överklagas i hög utsträckning till migrat-
ionsdomstolarna. 

Migrationsverket har bedömt att antalet asylsökande under de kommande fem 
åren väntas ligga på ungefär samma nivå som det gjort de senaste åren, dvs. un-
gefär 29 000 asylsökande per år. Migrationsverket har även bedömt att antalet 
överklagade asylbeslut 2012 kommer att bli färre än 2011. Prognosen för år 2011 
är 16 300 överklagade asylbeslut och för år 2012 15 100 beslut. Åren 2013–2015 
antas de överklagade besluten minska något till 14 100 per år (Migrationsverkets 
Verksamhets- och kostnadsprognos 1 augusti 2011, s. 15–16).  

När det gäller prognosen över antalet inkomna avlägsnandemål till migrations-
domstolarna har Domstolsverket bedömt att det nuvarande höga antalet in-
komna asylmål kommer att ligga kvar på ungefär samma höga nivå de närmaste 
två åren. Beräknat antal inkomna avlägsnandemål för 2011 är 17 700 mål och år 
2012 16 200 mål. Därefter antas antalet inkomna avlägsnandemål minska till mel-
lan 14 400 och 14 800 mål åren 2013–2015.  

                                                 
7 För 2011 avses endast första halvåret 
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I fråga om den nya måltypen viseringsmål är det ännu oklart hur många sådana 
mål som årligen kommer att komma in till migrationsdomstolen i Göteborg. Uti-
från beräkningar av antalet viseringsärenden hos utlandsmyndigheterna och an-
taganden om överklagandefrekvens har antalet inkomna mål dock antagits uppgå 
till cirka 3 600 mål per år (prop. 2010/11:121 s. 51).  

Återvändandedirektivet8 antogs den 16 december 2008 och skulle ha varit ge-
nomfört i svensk rätt senast den 24 december 2010. Direktivet innehåller bl.a. 
tvingande bestämmelser om skyldigheten att i vissa fall meddela ett återreseför-
bud och om möjligheten att överklaga ett sådant beslut. Bestämmelserna om 
återreseförbud kommer leda till en viss kostnadsökning för migrationsdomsto-
larna (SOU 2009:60 s. 192). Frågan om genomförande av återvändandedirektivet 
är för närvarande föremål för behandling i Regeringskansliet.  

4.4 Utredningar och rapporter 

4.4.1 Domstolsverkets rapport – Länsrättsutredningen 

I november 2007 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att utreda länsrätts-
organisationen och lämna förslag till en ny organisation med färre och större 
domstolar. Uppdraget redovisas i rapporten Länsrättsutredningen (Domstolsverkets 
rapportserie 2008:2). Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län och 
Länsrätten i Göteborg ingick inte i utredningen med hänsyn till att de nyligen 
hade omorganiserats och också blivit migrationsdomstolar. Utredningen berörde 
dock migrationsdomstolarna kort i rapporten (s. 52). 

Med hänvisning till uttalanden i förarbetena till migrationsdomstolsreformen 
(prop. 2004/05:170 s. 110) konstaterades det i rapporten att ett tungt vägande 
argument för att migrationsmålen endast skulle gå till de tre största länsrätterna 
var att domstolen måste vara av sådan storlek att migrationsmålen inte tog över-
handen och fråga i stället blev om en specialdomstol. Det anfördes även att om 
utredningens förslag om färre och större förvaltningsdomstolar genomfördes 
skulle domstolarna bli av sådan storlek att den risken märkbart minskar. Om för-
slagen genomfördes skulle domstolarna enligt utredningen bli väl rustade att 
möta förändringar i måltillströmningen och det i förarbetena angivna argumentet 
till varför målen endast skulle gå till de tre största domstolarna skulle därmed 
förlora det mesta av sin tyngd. 

I rapporten nämndes också att frågan om framtida mer bärkraftiga förvaltnings-
rätter skulle handlägga migrationsmålen hade diskuterats vid ett seminarium i 
november 2006 med länsrättslagmännen, kammarrättspresidenterna och Rege-
ringsrättens kanslichef. Den övervägande uppfattningen vid seminariet var att 
sådana mål på sikt borde föras till förvaltningsrätterna enligt vanliga principer 
men att frågan borde anstå. I det sammanhanget påtalades dock i rapporten att 
belastningen av migrationsmål på Länsrätten i Stockholms län var olyckligt stor. 
Det var därför enligt utredningen önskvärt att frågan om att inrätta en migrat-
ionsdomstol norr om Stockholm ånyo skulle övervägas.  

 

                                                 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemen-
samma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98, Celex 32008L0115).  
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4.4.2 Utvärderingsutredningen  

Regeringen gav i augusti 2007 en särskild utredare i uppdrag att utvärdera den 
nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden 
(dir. 2007:119 och 2008:149). Utredningen, som tog namnet Utvärderingsutred-
ningen, skulle klarlägga hur den nya ordningen uppfyllde de grundläggande krav 
om ökad rättsäkerhet och öppenhet i asylprocessen som ställdes upp vid dess in-
förande. Utvärderingsutredningen redovisade sina överväganden i slutbetänkan-
det Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56).  

En av de frågor Utvärderingsutredningen tittade närmare på var hur fördelning-
en av målen mellan migrationsdomstolarna fallit ut (SOU 2009:56 s. 439–443). 
Utredningen konstaterade att ett bestående problem sedan reformen genomför-
des var att fördelningen av mål procentuellt sett mellan de olika migrationsdom-
stolarna inte stämde överens med de ursprungligen förmodade nivåerna. Den 
konstaterade även att detta främst inneburit problem för migrationsdomstolen i 
Stockholm som hade kommit att bli mycket stor. Inom ramen för utredningsar-
betet uppkom därför frågan om möjligheten att åstadkomma en bättre balans i 
målsammansättningen vid migrationsdomstolen i Stockholm, t.ex. genom inrät-
tandet av en fjärde migrationsdomstol.  

Av olika anledningar, däribland behovet av ytterligare utredning och av att andra 
alternativ enligt utredningen först borde övervägas innan en fjärde migrations-
domstol föreslogs, lämnades inte något förslag om en ny domstol. De alternativ 
som enligt Utvärderingsutredningen borde prövas var dels möjligheten att lyfta 
bort en viss ärendetyp från domstolen i Stockholm, dels att utöka möjligheterna 
för migrationsdomstolarna att överlämna mål vill varandra. I fråga om det senare 
framhöll utredningen att det var angeläget att Migrationsdomstolsprojektets för-
slag om en lagändring med sådan innebörd genomfördes. Sammanfattningsvis 
gjorde Utvärderingsutredningen bedömningen att frågan om hur belastningen på 
migrationsdomstolen i Stockholm skulle hanteras borde utredas i särskild ord-
ning.  

4.4.3 Promemorian En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess  

I Promemorian En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17) anges att det i 
olika sammanhang påtalats att reglerna om överlämnande av mål från behörig 
förvaltningsdomstol bör förändras bl.a. för att kunna avlasta en domstol vid hög 
arbetsbelastning. I promemorian konstateras bl.a. att Domstolsverket föreslagit 
att det ska införas sådana regler när det gäller migrationsmål (s. 119).  

Beträffande frågan om möjligheten att kunna lämna över ett mål till en annan 
domstol uttalades vidare bl.a. följande i promemorian (s. 119–120). 

”Skälen för en förändring av överlämnandereglerna är framför allt att det skulle möjliggöra ett ef-
fektivare arbetssätt och en snabbare handläggning av målen. Att mål i förvaltningsdomstol kan 
avgöras så snabbt som möjligt är naturligtvis till fördel för såväl parterna som det allmänna. Sär-
skilt i mål i migrationsdomstol, där måltillströmningen kan variera kraftigt över tid och mellan 
domstolarna, skulle förbättrade möjligheter att överlämna mål i syfte att fördela arbetsbördan 
vara till fördel. Att uppnå en mer effektiv handläggning genom att förändra överlämnanderegler-
na är dock inte oproblematiskt. Den nuvarande ordningen skapar en god förutsebarhet i hante-
ringen för parterna. Även om förfarandet inom förvaltningsprocessen som huvudregel är skrift-
ligt, hålls muntliga förhandlingar i allt större utsträckning i förvaltningsdomstol. Därmed ökar 
behovet av tillgänglighet och relativ närhet till domstolen, vilket kan motverkas genom en för-
ändring av överlämnandereglerna. Att införa mer generösa regler att överlämna mål riskerar vi-
dare att sätta forumreglerna ur spel. 
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Det finns även flera frågor som behöver lösas på ett tillfredställande sätt om det ska vara aktuellt 
att överväga en förändring av överlämnandereglerna. Vilka måltyper bör omfattas och under 
vilka förutsättningar ska överlämnande få ske? När under handläggningen bör ett överlämnande 
kunna ske och bör ett mål kunna överlämnas mer än en gång? Det måste vidare övervägas hur 
prövningen ska utformas när denna rimligtvis bör innefatta en bedömning i det enskilda fallet av 
de vinster eller olägenheter för målets handläggning och parterna som ett överlämnade kan med-
föra.” 

Bland annat mot bakgrund av att förvaltningsrättsreformen helt nyligen hade ge-
nomförts och att den då pågående Målutredningen (se nedan) skulle analysera 
om det finns behov av särskilda åtgärder i organisatoriskt eller processuellt hän-
seende för att åstadkomma särskild snabbhet i domstolsförfarandet bedömdes 
det i promemorian att en förändring av de aktuella överlämnandebestämmelser-
na inte borde övervägas inom ramen för promemorian. Det anfördes dock att 
det i ett senare skede kan bli aktuellt att överväga någon förändring av dessa, 
t.ex. avseende överlämnande av mål mellan migrationsdomstolarna. 

4.4.4 Målutredningen  

I juni 2010 överlämnade Målutredningen betänkandet Mål och medel – särskilda åt-
gärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) till regeringen. Utredningen hade i 
uppdrag att analysera om det finns behov av särskilda åtgärder för vissa måltyper 
i organisatoriskt eller processuellt hänseende i syfte att åstadkomma särskild 
snabbhet eller särskild kompetens i domstolsförfarandet. I uppdraget ingick 
också att analysera om de särskilda åtgärder som redan gäller för ett antal målty-
per är ändamålsenliga eller om dessa bör tas bort eller förändras i något eller 
några avseenden (Dir. 2008:49 och 2009:113). Uppdraget omfattade alla målty-
per, dvs. även migrationsmål.  

Utredningen konstaterade att flera särskilda åtgärder gäller för migrationsmålen 
och att två av dessa är att målen handläggs inom ramen för särskilda domstolar 
och att målen är koncentrerade till tre av tolv förvaltningsrätter. Utredningen 
bedömde att det var tveksamt om dessa och övriga särskilda åtgärder som gäller 
för migrationsmålen är helt ändamålsenliga. Enligt utredningen fanns det emel-
lertid omständigheter som trots detta med styrka talar emot att, i varje fall inom 
en överskådlig framtid, genomföra några förändringar. Att ta bort koncentrat-
ionen av migrationsmålen och sprida målen till alla tolv förvaltningsrätterna 
skulle t.ex. enligt utredningen skapa ett överskott av domare i vissa domstolar 
men också ett behov av nyrekrytering av domare. Utredningen bedömde att 
detta rekryteringsbehov skulle vara svårt att möta (SOU 2010:44 s. 435–438).  

Att sprida migrationsmålen enbart till ytterligare en förvaltningsrätt berördes 
däremot inte av utredningen. Det nämndes dock att en av de experter som bi-
trätt utredningen, och som hade erfarenhet av handläggning av migrationsmål, 
ansåg att det fanns ett behov av mer flexibla forumregler för dessa mål. Detta ef-
tersom fördelningen av mål mellan de tre migrationsdomstolarna varierar över 
tid. Utredningens uppfattning var emellertid att flexiblare forumregler inte är ett 
ändamålsenligt sätt att för migrationsmålen uppnå särskild skyndsamhet eller sär-
skild kompetens. Det ansågs t.ex. ur principiell synvinkel tveksamt att införa åt-
gärder som syftar till att i stor utsträckning korrigera det resultat som de all-
männa forumreglerna ger. Enligt utredningen kunde det dock inte uteslutas att 
det av andra skäl finns anledning att vidta åtgärder för att åstadkomma en jäm-
nare fördelning av migrationsmål mellan migrationsdomstolarna (SOU 2010:44 
s. 385–386).   
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5 En fjärde migrationsdomstol norr om Stockholm  

Förslag: En ny migrationsdomstol ska avlasta migrationsdomstolen i Stock-
holm. Domsområdena för migrationsdomstolen i Malmö och för migrations-
domstolen i Göteborg ska inte förändras medan domsområdet för migrations-
domstolen i Stockholm ska minska i storlek. Den nya migrationsdomstolen ska 
placeras norr om Stockholm. 

5.1 Behov av avlastning  
När migrationsdomstolarna inrättades stod det redan från början klart att migrat-
ionsdomstolen i Stockholm skulle bli förhållandevis stor. Att domstolen tilldelats 
en stor procentuell andel mål och att måltillströmningen sedan 2008 legat på en 
hög nivå har emellertid lett till påfrestningar på domstolen. Det har bl.a. medfört 
balanser av migrationsmål och svårigheter att uppfylla de av regeringen satta 
verksamhetsmålen. Personalstyrkan vid migrationsdomstolen i Stockholm har 
även vuxit kraftigt sedan domstolen inrättades. Personalomsättningen har dock 
varit hög, framförallt när det gäller föredragande.  
 
Under 2007 utjämnade migrationsdomstolarna arbetsbördan inbördes genom att 
migrationsdomstolarna i Malmö och i Göteborg hjälpte till och avgjorde mål för 
migrationsdomstolen i Stockholms räkning. För att minska de stora balanserna 
av bl.a. avlägsnandemål hjälpte migrationsdomstolen i Malmö även till att avar-
beta balanserna vid migrationsdomstolen i Stockholm under 2010. I dessa fall 
har nämndemän från migrationsdomstolen i Stockholm deltagit när målen av-
gjorts i fullsutten rätt. Även om balanserna av mål minskade kraftigt under 2010 
återstod fortfarande en överbalans, dvs. en balans utöver normalt arbetande ba-
lans, vid årets slut. Det gällde särskilt mål om uppehållstillstånd utan samband 
med avvisning eller utvisning.  
 
Av statistik från första halvåret 2011 framgår att överbalansen vid migrations-
domstolen i Stockholm därefter endast minskat marginellt. I början av 2011 hade 
domstolen en ingående balans av avlägsnandemål om 3 023 mål och vid halvårs-
skiftet en utgående balans om 2 931 avlägsnandemål. För migrationsdomstolen i 
Malmö var motsvarande siffror 717 och 801 och för migrationsdomstolen i Gö-
teborg 1 068 och 667.  
 
Regeringens verksamhetsmål för migrationsdomstolarna var för år 2010 att me-
dianåldern för avgjorda migrationsmål inte bör överstiga fyra månader, varav av-
lägsnandemål inte bör överstiga fyra månader och verkställighetsmål inte bör 
överstiga en månad. Migrationsdomstolen i Malmö uppfyllde samtliga av dessa 
verksamhetsmål och migrationsdomstolen i Göteborg uppfyllde målen för verk-
ställighetsmål och totalt för migrationsmål. Migrationsdomstolen i Stockholm 
uppfyllde däremot endast verksamhetsmålet för verkställighetsmål.  
 
Mot denna bakgrund anser vi att migrationsdomstolen i Stockholm har ett stort 
behov av att avlastas mål medan övriga migrationsdomstolar inte har något, eller 
i vart fall ett mycket mindre, behov av att avlastas mål. Det innebär i sin tur att vi 
även anser att en fjärde migrationsdomstol bör avlasta migrationsdomstolen i 
Stockholm och inte migrationsdomstolarna i Malmö och Göteborg. På så sätt 
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kan handläggningstider kortas och effektiviteten ökas, vilket bör vara en av de 
viktigaste målsättningarna med att inrätta en ny migrationsdomstol.  

5.2 Alternativa vägar   
Att avlasta migrationsdomstolen i Stockholm kan åstadkommas på flera sätt. En-
ligt vår uppfattning finns det två huvudalternativ som bör diskuteras närmare.  
 
Ett första alternativ är att domsområdena för samtliga migrationsdomstolar görs 
om och att vissa län eller kommuner som ingår i det nuvarande domsområdet 
för migrationsdomstolen i Stockholm fördelas mellan migrationsdomstolen i 
Malmö och/eller migrationsdomstolen i Göteborg samt en ny migrationsdom-
stol. Enligt detta alternativ kan samtliga förvaltningsrätter som i dag inte är mi-
grationsdomstolar komma i fråga som migrationsdomstol. Det gäller även För-
valtningsrätten i Växjö, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Lin-
köping eller Förvaltningsrätten i Karlstad som är belägna i de nuvarande doms-
områdena för migrationsdomstolarna i Malmö och Göteborg.  
 
Ett andra alternativ är att endast minska det nuvarande domsområdet för migrat-
ionsdomstolen i Stockholm, till förmån för en ny migrationsdomstol som place-
ras på en förvaltningsrätt som ligger i det domsområdet. Enligt detta alternativ 
kan inte någon av de ovan nämnda förvaltningsrätterna komma i fråga som mi-
grationsdomstol, men väl Förvaltningsrätten i Uppsala, Förvaltningsrätten i 
Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå och Förvalt-
ningsrätten i Luleå.  
 
Ett argument som framhölls i motiven till migrationsdomstolsreformen för att 
migrationsmålen borde gå endast till de tre största länsrätterna var att domsto-
larna skulle vara av sådan storlek att migrationsmålen inte tog överhanden och 
därmed mer eller mindre fick karaktären av specialdomstol. En omständighet 
som talar för det första alternativet är att flera av de förvaltningsrätter som endast 
kan bli aktuella enligt det alternativet numera har en sådan storlek att de skulle 
kunna uppfylla det villkoret. Detta gäller särkilt Förvaltningsrätten i Jönköping 
och Förvaltningsrätten i Linköping. Även Förvaltningsrätten i Karlstad och För-
valtningsrätten Växjö är emellertid betydligt större än de tidigare länsrätterna på 
dessa orter. När förvaltningsrättsreformen genomfördes i februari 2010 fick 
samtliga dessa domstolar genom sammanläggningar utökade domkretsar och 
större målunderlag.  
 
När det gäller denna omständighet måste man emellertid ta hänsyn till dels var 
Migrationsverket har enheter för asyl- respektive tillståndsprövning, dels vissa 
geografiska förhållanden. Enligt uppgift från Migrationsverket har verket inte 
några enheter som prövar asyl- eller tillståndsfrågor belägna i Förvaltningsrätten i 
Jönköpings domkrets. Enligt Migrationsverket har även den tillståndsenhet som 
tidigare fanns i Karlstad avvecklats innevarande år. Det innebär att Förvaltnings-
rätten i Jönköping och Förvaltningsrätten i Karlstad, för det fall de skulle bli mi-
grationsdomstol, endast skulle överpröva beslut som fattats på Migrationsverkets 
enheter som är belägna på andra orter än domstolens kansliort. För Jönköpings 
del innebär det även att domstolen skulle överpröva beslut som fattats helt utan-
för domstolens nuvarande domkrets. Även om dessa domstolar storleksmässigt 
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skulle kunna vara lämpliga finns det alltså andra skäl som gör dem olämpliga 
som migrationsdomstol.  
 
I fråga om de geografiska förhållandena så sträcker sig domsområdet för migrat-
ionsdomstolen i Stockholm från Stockholms län till Norrbottens län. Att fördela 
ett eller flera län som finns norr om Stockholm mellan en eller flera förvaltnings-
rätter som ligger söder om Stockholm skulle leda till domkretsar som inte utgörs 
av något sammanhängande geografiskt område. Så skulle även kunna bli fallet 
om man gör förändringar avseende länen som ligger närmast Stockholms län. 
Om t.ex. mål från Södermanlands och Uppsalas län skulle prövas av en ny mi-
grationsdomstol med placering i Linköping eller Karlstad, skulle den nya dom-
stolen visserligen kunna få ett geografiskt sammanhängande domsområde. 
Domsområdet för migrationsdomstolen i Stockholm skulle med en sådan lös-
ning dock i stället antingen få bli delat i två geografiska områden eller få begrän-
sas enbart till Stockholms län. Ingen av dessa lösningar förordas emellertid av 
oss (när det gäller frågan om att begränsa domsområdet för migrationsdomsto-
len i Stockholm enbart till Stockholms och Södermanlands län återkommer vi 
mer utförligt till den i avsnitt 7.2). Även de geografiska förhållandena talar alltså 
mot det första alternativet. 
 
Till detta kommer att vi bedömer att det inte finns något större behov av att för-
ändra domsområdena för migrationsdomstolarna i Malmö och Göteborg. Rege-
ringen har vidare nyligen tagit ställning till att mål från Östergötlands län ska 
överprövas av migrationsdomstolen i Malmö och att viseringsmål ska överprö-
vas av migrationsdomstolen i Göteborg. Mot bakgrund av den korta tid som för-
flutit sedan Östergötlands län var föremål för prövning av regeringen, saknas det 
enligt vår uppfattning anledning att ytterligare överväga en förändring när det 
gäller det länet. Eftersom Förvaltningsrätten i Linköping ligger i Östergötlands 
län bör den domstolen inte bli migrationsdomstol.  
 
Det andra alternativet som vi beskrivit har även det vissa nackdelar. Den största är 
att flera av de förvaltningsrätter som kan bli aktuella enligt det alternativet är 
förhållandevis små och att det därför blir svårt att uppfylla målsättningen att mi-
grationsmålen inte ska bli dominerande på den domstol som väljs. När förvalt-
ningsrättsreformen genomfördes bytte Länsrätterna i Umeå och Luleå namn till 
förvaltningsrätter men i övrigt gjordes inte några förändringar avseende dessa 
domstolars domkretsar och målunderlag.  
 
En aspekt som däremot med styrka talar för det andra alternativet är att en för-
hållandevis stor andel av migrationsmålen härrör från norra Sverige. Migrations-
verket har asyl- respektive tillståndsenheter i t.ex. Uppsala, Gävle, Sundsvall, 
Umeå och Boden. Med hjälp av uppgifter från Migrationsverket om bl.a. antalet 
avslagsbeslut som fattas på dessa enheter har vi beräknat att mer än en fjärdedel 
av samtliga migrationsmål 2010 härrörde från länen norr om Stockholm. En stor 
andel av dessa mål kom från de allra nordligaste länen, dvs. Västerbottens och 
Norrbottens län (för en mer utförlig redogörelse när det gäller målunderlag, se 
avsnitt 6.1).  
 
Med hjälp av uppgifter från Migrationsverket har vi även beräknat att mer än 20 
procent av samliga asylsökanden bor i länen norr om Stockholm. Mer än hälften 
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av dessa personer (10 procent av samtliga asylsökande), är bosatta i Västerbot-
tens och Norrbottens län.  
 
Eftersom en fjärdedel av alla migrationsmål härrör från länen norr om Stock-
holm är det rimligt att placera en fjärde migrationsdomstol i norra Sverige i stäl-
let för i södra Sverige där det redan finns tre migrationsdomstolar.  
 
Ytterligare ett argument som med styrka talar för det andra alternativet är att den 
förändring av domstolsorganisationen som inrättandet av en ny migrationsdom-
stol kommer att innebära endast skulle beröra migrationsdomstolen i Stockholm 
och inte de övriga migrationsdomstolarna. Migrationsdomstolen i Stockholm har 
många anställda och en hög personalrörlighet. Det medger en stor flexibilitet i 
den domstolens organisation. Om man väljer det andra alternativet är det enligt 
vår bedömning betydligt lättare att undvika frågor om övertalighet, uppsägning 
eller förflyttning av ordinarie domare enligt 11 kap. 5 § tredje stycket regerings-
formen än om man väljer det första alternativet (se vidare avsnitt 8.3).  
 
Vid en samlad bedömning förordar vi det andra alternativet. Det innebär att vi 
föreslår att domsområdena för migrationsdomstolen i Malmö och för migrat-
ionsdomstolen i Göteborg inte ska förändras medan domsområdet för migrat-
ionsdomstolen i Stockholm ska minska i storlek. Vi föreslår också att den nya 
migrationsdomstolen ska placeras norr om Stockholm och bli en del av Förvalt-
ningsrätten i Uppsala, Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Härnö-
sand, Förvaltningsrätten i Umeå eller Förvaltningsrätten i Luleå.  
 
I nästa avsnitt kommer vi att redovisa den fördjupade kartläggning vi gjort avse-
ende målunderlag för en migrationsdomstol med placering norr om Stockholm 
och avseende de fem förvaltningsrätter som kan komma i fråga enligt alternativ 
två.  
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6 Kartläggning  

6.1 Målunderlag 
Av nedanstående tabell framgår antalet avslagsbeslut och överklaganden 2010 i 
asyl- och tillståndsärenden fördelade efter domkretsarna för Förvaltningsrätterna 
i Uppsala, Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. Migrationsverket har asyl- re-
spektive tillståndsenheter i bl.a. Uppsala, Gävle, Sundsvall, Umeå och Boden. 
Ort inom parentes anger var beslutet har fattats. I vissa rutor anges dock orter 
inom parentes som inte är belägna inom den angivna domkretsen. Det beror på 
att Migrationsverket gjort förändringar när det gäller asylärenden från och med 
den 1 september 2011. I fortsättsättningen kommer t.ex. inte några beslut i asylä-
renden att fattas i Märsta utan dessa ärenden kommer i stället att prövas i Boden. 
De avslagsbeslut som tidigare har fattas i Märsta har därför tagits upp under 
domkretsen för Förvaltningsrätten i Luleå.  

När det gäller beslut i verkställighetsärenden fattas de på Migrationsverkets för-
valtningsprocessenheter. Dessa enheter för även Migrationsverkets talan när 
verkets beslut överklagats till migrationsdomstol. Migrationsverket har tre för-
valtningsprocessenheter och dessa finns i Solna, Göteborg och Malmö. Enligt 
uppgift från Migrationsverket kommer verket att överväga att öppna ytterligare 
en förvaltningsprocessenhet för det fall en fjärde migrationsdomstol inrättas. För 
att ge en helhetsbild av målunderlaget för en fjärde migrationsdomstol har Mi-
grationsverket gjort en uppskattning av antalet överklagade beslut om verkstäl-
lighetshinder, om verket skulle pröva den typen av ärenden på någon annan ort 
än där de prövas i dag. Dessa överklaganden har förts upp under domkretsen för 
Förvaltningsrätten i Luleå.  

I detta sammanhang kan tilläggas att polismyndigheterna enligt uppgift från 
Rikskriminalpolisen, Centrala gränskontrollenheten, inte har några centrala pro-
cessenheter som för polismyndigheternas talan i migrationsdomstol på det sätt 
som Migrationsverket har. Varje polismyndighet handläggar alltså sina egna 
ärenden även gällande processföring.  

Uppgifterna i tabellen har inhämtats från Migrationsverket, förutom siffrorna i 
kolumnen "Beräknat antal mål". Dessa siffror har vi själva tagit fram genom att 
dela antalet överklagade beslut med 1,35. Detta är en vedertagen schablon som 
Domstolverket använder i förhållande till Migrationsverkets uppgifter om antalet 
överklaganden när bl.a. prognoser om kommande målutveckling ska tas fram. 
Bakgrunden till schablonen är att vissa mål kan avse flera överklagade beslut, 
t.ex. när en hel familj samtidigt överklagar sina avslagsbeslut.  

Det finns andra typer av beslut som är överklagbara men som inte finns med i 
tabellen. Dessa mål har vi bortsett från eftersom de i sammanhanget är så få. När 
det gäller förvar och andra tvångsmedel har det inte varit möjligt att få fram ex-
akta uppgifter om hur många sådana beslut som härrör från respektive domkrets. 
Med hjälp av statistik om antalet förvarsmål som överhuvudtaget handläggs av 
migrationsdomstolen i Stockholm och av uppgifter från Rikskriminalpolisen, 
Centrala gränskontrollenhet, har vi uppskattat antalet förvarsmål som härrör från 
norra Sverige till ungefär 200 mål.  
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Tabell 2 Målunderlag 

  Avslagsbeslut Beräknat antal  
överklaganden 

Beräk-
nat antal 
mål till 
domstol

Asyl tillstånd asyl till-
stånd

VUT 
§19 

Domkretsen för  
Förvaltningsrätten i  
Luleå (Norrbottens län) 

1 300 
(Boden) 

700 
(Boden) 

1 200 400 300 1 400

300 
(Märsta) 

150  
(Sthlm)  

  

Domkretsen för  
Förvaltningsrätten i  
Umeå (Västerbottens län) 

0 2 200 
(Umeå) 

0 1 200 0 900 

Domkretsen för  
Förvaltningsrätten i  
Härnösand (Jämtlands och 
Västernorrlands län) 

0 800 
(Sundsvall)

0 400 0 300 

Domkretsen för  
Förvaltningsrätten i  
Falun (Dalarnas och  
Gävleborgs län)  

1 900 
(Gävle) 

0 1 300 0 350 1 250

Domkretsen för  
Förvaltningsrätten i  
Uppsala (Uppsala och 
Västmanlands län,  
Norrtälje, Sigtuna och Upp-
lands Väsbys kommuner) 

1 200 
(Uppsala) 

600  
(Arlanda) 

1 700 
(Uppsala) 

2 200  
(Västerås) 

1 300 2 100 300 2 750

 
Uppgifterna i tabellen ska jämföras med att det kom in ungefär 23 600 mål till 
migrationsdomstolarna 2010. Av dessa kom ungefär 13 400 mål in till migrat-
ionsdomstolen i Stockholm.  
 
 Av tabellen är det möjligt att dra följande slutsatser. 
 
– mer än en fjärdedel av alla migrationsmål 2010 härrörde från länen norr om 
Stockholm, dvs. 6 800 mål (1 400 +900+300+1 250+2 750+200) / 23 600 mål 
=0,29  
 
– ungefär hälften av alla mål som kom in till migrationsdomstolen i Stockholm 
2010 härrörde från länen norr om Stockholm, dvs. 6 800 mål/13 400 mål =0,51 
  



   

  Rapport  24 (49) 
DATUM 

2011-09-12 
 

 
 

 

 

6.2 Förvaltningsrätterna  
Den kartläggning av förvaltningsrätterna i Uppsala, Falun, Härnösand, Umeå 
och Luleå som har gjorts har bl.a. avsett personal, organisation, inkomna mål, 
lokaler och kommunikationer. Uppgifterna har i dessa hänseenden främst in-
hämtats från respektive domstol men även från Advokatsamfundet, Migrations-
verket och Rikskriminalpolisen, Centrala gränskontrollenhet. När det gäller upp-
gifterna om rekrytering av domare har dessa inhämtats från Domarnämnden. En 
sammanfattande bedömning av möjligheterna att rekrytera ordinarie domare på 
orterna har även lämnats av Domarnämnden. Den redovisas i avsnitt 6.2.7.  
 
Asylsökanden bor under den tid deras ansökan prövas antingen i s.k. anlägg-
ningsboende, ordnat av Migrationsverket och vanligtvis i vanliga lägenheter, eller 
i eget boende, t.ex. hos släktingar. Enligt Migrationsverket vistas asylsökande 
framförallt i områden där Migrationsverket redan är etablerat med prövnings- el-
ler mottagningsverksamhet. Under respektive förvaltningsrätt har vi angett vilka 
enheter Migrationsverket har inom respektive domkrets. Vi har även angett hur 
många asylsökande som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem på 
de orter där Migrationsverket har asylmottagningsenheter.  
 
När det gäller kartläggningen av tillgången till offentliga biträden, tolkar och 
översättare skiljer sig inte resultat åt mellan de fem förvaltningsrätterna i någon 
större omfattning varför dessa omständigheter redovisas samlat för alla domsto-
lar i avsnitt 6.2.6.  
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6.2.1 Förvaltningsrätten i Uppsala  

Domkrets 

Domkretsen består av Uppsala och Västmanlands län samt Norrtälje, Sigtuna 
och Upplands Väsbys kommuner. Invånarantalet i domkretsen uppgår till cirka 
717 000 personer.  

Personal 

Förvaltningsrätten i Uppsala har 62 anställda, varav en lagman, nio rådmän, tre 
fiskaler, 16 föredragande, 16 notarier, 10 domstolssekreterare, en arkivarie, fem 
administrativ personal samt en lokalvårdare. 

Rekrytering  

De senaste två åren har Domarnämnden behandlat två anställningsärenden som 
berört Förvaltningsrätten/Länsrätten i Uppsala. Det ena avsåg en tidsbegränsad 
anställning som lagman på den tidigare Länsrätten i Uppsala län och den andra 
avsåg ett ärende om anställning som rådman på Förvaltningsrätten i Uppsala. 
Det var sju sökande till tjänsten som lagman och enligt uppgift från Domar-
nämnden var flera av dessa väl kvalificerade. När det gäller rådmansärendet ut-
lystes två anställningar men tre rådmän kom sedermera att utnämnas. Konkur-
rensen om dessa rådmanstjänster var enligt Domarnämnden mycket hård. Elva 
av totalt tolv sökande i båda ärendena hade genomgått domarutbildning.  

Organisation 

Förvaltningsrätten består av fyra enheter. Dessa är den administrativa enheten, 
kanslienheten samt de två dömande enheterna; enhet 1 och enhet 2. De senare 
enheterna bemannas av ordinarie domare, fiskaler, notarier och föredraganden. 
Lagmannen deltar i dömandet på båda enheterna. För varje enhet finns det en 
ordinarie domare som är förordnad på viss tid som enhetschef. På enhet 1 är so-
cialförsäkringsmål fördelade och på enhet 2 är skattemål fördelade. Övriga mål 
fördelas mellan enheterna efter samråd mellan domarna och lagmannen.  

Den administrativa enheten består av en chefsadministratör, administratör, bibli-
otekarie, telefonist samt lokalvårdare. Kansliet består av domstolssekreterare 
samt en arkivarie och förestås av chefen för kansliet. Förvaltningsrätten i Upp-
sala och Uppsala tingsrätt har vissa gemensamma funktioner så som serviceen-
het, biblioteket, lokalvård och IT-stöd.  

Inkomna mål m.m. 

Domstolen har ett årligt målinflöde på cirka 6 900 mål. År 2010 klarade förvalt-
ningsrätten inte av regeringens verksamhetsmål om att huvuddelen (75 %) av 
målen inte bör ta längre tid än sex månader att avgöra. Domstolens resultat var 
7,6 månader. Kostnaden för att avgöra ett mål vid domstolen var 6 360 kronor 
2010. Den genomsnittliga kostnaden för förvaltningsrätterna var 6 093 kronor.  

Lokaler 
Förvaltningsrätten och Uppsala tingsrätt är samlokaliserade i ett centralt kvarter 
mittemot stadshuset och med cirka fem minuters promenad till buss- och järn-
vägstation. Kvarteret är byggt 1974 och innehåller kontor, butiker, parkeringsga-
rage och biograf. Domstolsverket hyr i dag cirka 7 700 kvm kontor och det finns 
cirka 9 400 kvm kontor totalt inom fastigheten. Domstolsverket har nyligen av-
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slutat en utökning av lokalerna då Länsrätten i Uppsala län och Länsrätten i 
Västmanlands län bildade Förvaltningsrätten i Uppsala. I dag finns cirka 140 ar-
betsplatser inom lokalerna och 15 stycken förhandlingssalar (tio brottmålssalar, 
fem tvistemålsalar) med tillhörande utrymme för allmänna delar. Det finns goda 
möjligheter att inom befintlig fastighet rymma den expansion som skulle vara 
nödvändig. Enligt uppgift från hyresvärden kommer denne inom kort att få va-
kanser inom fastigheten och en utökning av lokalytan skulle därför kunna ske 
både snabbt och enkelt. 

Övrigt  

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. Antalet invånare växer ständigt och sta-
den har snart 200 000 invånare. Uppsala har en god arbetsmarknad med en sti-
gande sysselsättningsgrad. I Uppsala finns universitet med juristutbildning och 
regionsjukhus. På juristutbildningen erbjuds en fördjupningskurs i mänskliga rät-
tigheter, humanitär rätt och asylrätt som motsvarar 30 högskolepoäng. Kommu-
nikationerna med flyg, tåg och buss är väl utvecklade. Arlanda ligger nära och 
vägnätet med E4 och Riksvägarna 55, 72 och 77 är bra utbyggt. 
 
Migrationsverket har enheter i Västerås (tillståndsprövning), Uppsala (asyl- och 
tillståndsprövning), Arlanda (asylprövning) och Märsta (förvar). Verket har även 
en asylmottagningsenhet i Västerås. Drygt 700 asylsökande är inskrivna i Migrat-
ionsverkets mottagningssystem i Västerås.  
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6.2.2 Förvaltningsrätten i Falun  

Domkrets 

Domkretsen består av Dalarnas och Gävleborgs län med ett sammanlagt invåna-
rantal om cirka 553 000 personer. 

Personal 

Förvaltningsrätten i Falun har 50 anställda varav en lagman, åtta rådmän, tre fi-
skaler, 12 föredragande, 11 notarier, 11 domstolssekreterare och 4 administrativ 
personal. 

Rekrytering 

De senaste två åren har Domarnämnden behandlat två rådmansanställningar 
som berört förvaltningsrätten. Antalet sökande till tjänsterna var fyra respektive 
fem och antalet sökande som kom på förslag var tre respektive fyra. Båda tjäns-
terna blev tillsatta och konkurrensen mellan sökandena har av Domarnämnden 
betecknats som god. Tre av totalt nio sökande till dessa tjänster hade genomgått 
domarutbildning.  

Organisation 

Domstolens dömande verksamhet är indelad i två enheter, Enhet 1 och Enhet 2. 
Den förra är specialiserad på socialförsäkringsmål och den senare på skattemål. 
Varje enhet leds av en enhetschef som är rådman och som har personalansvar 
för de domstolssekreterare, notarier och föredragande som arbetar på enheten. 
Lagmannen har personalansvar för domarna som dock är knutna till någon av 
enheterna. Såväl lagmannen som enhetscheferna deltar i den dömande verksam-
heten.  

Förvaltningsrätten har även en administrativ enhet som består av chefsadminist-
ratören och två administratörer som sköter förvaltningsrättens personaladminist-
rativa och ekonomiska uppgifter. Enheten har ett nära samarbete med administ-
rationen vid Falu tingsrätt, och de båda domstolarna har vissa gemensamma 
funktioner så som bibliotek, telefonväxel, reception, vaktmästeri och lokalvård. 

Inkomna mål m.m. 

Domstolen har ett årligt målinflöde på cirka 5 900 mål. År 2010 klarade förvalt-
ningsrätten inte av regeringens verksamhetsmål om att huvuddelen (75 %) av 
målen inte bör ta längre tid än sex månader att avgöra. Domstolens resultat var 
8,6 månader. Kostnaden för att avgöra ett mål vid domstolen var 7 467 kronor 
2010. Den genomsnittliga kostnaden för förvaltningsrätterna var 6 093 kronor.  

Lokaler  

Förvaltningsrätten är samlokaliserad med Falu tingsrätt i en nyss tillbyggd bygg-
nad (2010) med en total area på cirka 5 250 kvm på Kullen, strax utanför Falu 
stadskärna. Gångavstånd till stadskärnan, tillika kommunikationscentra, är cirka 
tio minuter. Anläggningen inrymmer i dag en kanslidel om cirka 97 personer 
fördelad med 51 personer på förvaltningsrätten och 46 personer på tingsrätten. I 
byggnaden finns också tolv salar, varav tre stycken är förberedelserum, med till-
hörande ytor för allmänheten. För att klara ett ytterligare ytbehov och ytterligare 
en sal med tillhörande sekundärutrymmen krävs tillbyggnader, som eventuellt 
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skulle kunna utföras i sydost, på nuvarande parkeringsyta. Denna nya byggnad 
ryms dock inte inom nuvarande detaljplan.  

Övrigt  

Falu kommun har cirka 56 000 invånare. Avståndet till grannstaden Borlänge är 
endast omkring 20 km och i Borlänge kommun bor ungefär 49 000 personer. 
Bland större arbetsgivare i kommunerna kan för Falun nämnas Falu lasarett, 
Grycksbo Paper, högskolan Dalarna, Scania och länsstyrelsen och för Borlänge 
SSAB, Stora Enso och Trafikverket. I Borlänge finns Dala Airport som har flyg-
förbindelser med bl.a. Stockholm, Göteborg och Malmö. Falun har direkta järn-
vägsförbindelser med bl.a. Arlanda-Stockholm och med Örebro, Västerås och 
Gävle.  

Migrationsverket har en asylprövningsenhet och en förvarsenhet i Gävle. Verket 
har även asylmottagningsenheter i Hedemora och Söderhamn. Ungefär 800 re-
spektive 1 000 asylsökande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i 
Hedemora respektive Söderhamn.  
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6.2.3 Förvaltningsrätten i Härnösand   

Domkrets 

Domkretsen består av Jämtlands och Västernorrlands län med ett sammanlagt 
invånarantal om cirka 370 000 personer.  

Personal 

Förvaltningsrätten i Härnösand har 37 anställda, varav en lagman, fyra rådmän, 
en tf rådman fram tills årsskiftet, två fiskaler, tolv föredragande, sex notarier, åtta 
domstolssekreterare och tre administrativ personal.  

Rekrytering 

De senaste två åren har Domarnämnden behandlat två rådmansanställningar 
som berört förvaltningsrätten. Antalet sökande till tjänsterna var enligt uppgift 
från Domarnämnden fyra respektive fem och antalet sökande som kom på för-
slag var tre respektive fyra. Båda tjänsterna blev tillsatta och konkurrensen mel-
lan sökandena har av Domarnämnden betecknats som god. Fem av totalt nio 
sökande till dessa tjänster hade genomgått domarutbildning.  

Organisation 

I april 2010 införde förvaltningsrätten en ny arbetsorganisation där domarna är 
organiserade i grupper och beredningsorganisationen i två enheter. Beredningen 
på enheterna samordnas av en samordnare (föredragande) och en biträdande 
samordnare. Föredragandena är specialiserade på Enhet 1, som handlägger 
skattemål och socialförsäkringsmål. Enhet 2 handlägger förtursmål och övriga 
mål, även där är föredragandena specialiserade på vissa måltyper. Domstolssek-
reterarna är organiserade i ett allkansli. Administrationen är gemensam för för-
valtningsrätten och Ångermanlands tingsrätt.  

Inkomna mål m.m. 

Domstolen har ett årligt målinflöde på cirka 3 800 mål. År 2010 klarade förvalt-
ningsrätten inte av regeringens verksamhetsmål om att huvuddelen (75 %) av 
målen inte bör ta längre tid än sex månader att avgöra. Domstolens resultat var 
10,0 månader. Kostnaden för att avgöra ett mål vid domstolen var 6 171 kro-
nor2010. Den genomsnittliga kostnaden för förvaltningsrätterna var 6 093 kro-
nor.  

Lokaler 

Förvaltningsrätten och Ångermanlands tingsrätt är lokaliserade i en centralt belä-
gen fastighet med närhet till kommunikationer och övrig service. Fastigheten 
uppfördes 1981. Domstolsverket är största hyresgäst med ungefär 3 000 kvm 
men fastigheten rymmer även två andra hyresgäster, varav den ena är Överkla-
gandenämnden för studiestöd. Domstolsverket har nyligen avslutat en om- och 
tillbyggnad med anledning av att länsrätterna slogs samman och blev förvalt-
ningsrätter 2010. Lokalerna består av kanslidelar med cirka 70 arbetsplatser och 
fem förhandlingssalar med allmänna ytor. För att klara av ytterligare ytbehov 
krävs ännu en om- och tillbyggnad och förutsättningarna för det bedöms vara 
goda.    



   

  Rapport  30 (49) 
DATUM 

2011-09-12 
 

 
 

 

 

Övrigt 

I Härnösand kommun bor ungefär 25 000 personer. Kommunen är tillsammans 
med Timrå, Sundsvall, Ånge, Nodanstigs och Hudiksvalls kommuner en del av 
Sundsvallsregionen. Regionen samarbetar för starkare hållbar tillväxt och för en 
gemensam arbets- och boenderegion. Regionen har cirka 200 000 invånare på 
pendlingsavstånd och stark tillväxt inom industri och handel. I Härnösand finns 
Överklagandenämnden för studiestöd och regionkontor för Kriminalvården. 
Även SIDA har verksamhet i Härnösand liksom Skatteverket som har en stor 
enhet för bouppteckningar och äktenskapsregister. Mittuniversitetet finns även i 
staden. 

E4:an passerar Härnösand och förbinder staden med såväl Sundsvall som Umeå. 
Kommunikationerna inåt landet är även bra och det är enkelt att ta sig mellan 
Härnösand och Östersund. Genom Botniabanan har tågförbindelserna till och 
från Härnösand förbättrats och flera satsningar för järnvägar och vägar planeras i 
regionen som berör staden. Bland dessa kan nämnas E4 Sundsvall och Ådalsba-
nan. Midlanda flygplats ligger tre mil söder om Härnösand. Från flygplatsen 
finns direktflyg till bl.a. Skellefteå, Luleå och Stockholm.  

Migrationsverket har en tillståndsenhet och en asylmottagningsenhet inom för-
valtningsrätten i Härnösands domkrets. Båda finns i Sundsvall. Drygt 1 100 asyl-
sökande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Sundsvall.  
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6.2.4 Förvaltningsrätten i Umeå  

Domkrets 

Domkretsen består av Västerbottens län med ett invånarantal om cirka 259 000 
personer.  

Personal 

Förvaltningsrätten i Umeå har 23 anställda, varav en lagman, två rådmän, en fi-
skal, nio föredragande, tre notarier, sex domstolssekreterare och en administrativ 
personal. 

Rekrytering 

De senaste två åren har Domarnämnden behandlat två anställningsärenden som 
berört förvaltningsrätten/länsrätten i Umeå. Det ena avsåg en anställning som 
lagman på den tidigare Länsrätten i Umeå och den andra avsåg ett ärende om an-
ställning som rådman på Förvaltningsrätten i Umeå. Det var fem sökande till 
tjänsten som lagman och fyra sökande till tjänsten som rådman. I båda fallen 
kom tre sökande på förslag. Enligt uppgift från Domarnämnden var konkurren-
sen i båda ärendena hård. Åtta av totalt nio sökande till dessa tjänster hade ge-
nomgått domarutbildning.  

Organisation 

För den dömande verksamheten finns två arbetsgrupper som var och en, under 
lagmannens överinseende, leds av en rådman. I varje grupp ingår två domare, 
notarier och föredragande. Grupperna kallas Förtursgruppen (F) samt Skatte- 
och Socialförsäkringsgruppen (SoS). Lagmannen tilldelas mål från båda grupper-
na. Inom ramen för en tredje grupp, Psykiatri- och upphandlingsgruppen (PU), 
som leds av den rådman som inte är ansvarig för antingen F- eller SoS-gruppen 
hanteras de mål som alla domare, inklusive lagmannen, dömer i, nämligen psyki-
atri- och upphandlingsmålen. Förvaltningsrättens föredragande är var och en 
specialiserade på minst en målgrupp. Domarna är specialiserade så att de var 
sjätte månad byter mellan F- och SoS-gruppen. Administrativa frågor hanteras av 
lagmannen och chefsadministratören. Vissa administrativa uppgifter fullgörs 
dock på kansliet.  

Inkomna mål m.m. 

Domstolen har ett årligt målinflöde på cirka 2 600 mål. År 2010 klarade förvalt-
ningsrätten inte av regeringens verksamhetsmål om att huvuddelen (75 %) av 
målen inte bör ta längre tid än sex månader att avgöra. Domstolens resultat var 
7,7 månader. Kostnaden för att avgöra ett mål vid domstolen 2010 var 6 219 
kronor. Den genomsnittliga kostnaden för förvaltningsrätterna var 6 093 kronor. 

Lokaler  

Förvaltningsrätten är samlokaliserad med Umeå tingsrätt i en byggnad. För till-
fället pågår en tillbyggnad, som kommer att vara klar i slutet av 2011. Lokalerna 
ligger strategiskt till i Umeå med ett gångavstånd till de allra mest centrala delarna 
och huvudkommunikationerna på cirka tio minuter. Anläggningen inrymmer i 
dag en kanslidel om cirka 79 personer, fördelad med 23 personer på förvalt-
ningsrätten och 56 personer på tingsrätten. Här kommer efter tillbyggnaden att 
finns nio salar, varav tre stycken är förberedelserum, med tillhörande ytor för 
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allmänheten. För att klara ett ytterligare ytbehov och ytterligare en sal med tillhö-
rande sekundärutrymmen krävs tillbyggnad. Denna skulle eventuellt kunna 
sammanlänkas i norr på nuvarande parkeringsyta, mot befintlig och nu senast 
tillbyggda huskropp. Denna nya byggnad ryms inom gällande detaljplan.  

Övrigt  

Umeå är norra Sveriges mest befolkningsrika kommun och växer ständigt. Där 
bor ungefär 115 000 personer. I Umeå finns universitet med design- konst- och 
handelshögskolor samt universitetssjukhus. Universitetet har juristutbildning 
som bl.a. erbjuder fördjupningskurser i ämnet mänskliga rättigheter. I Umeå 
finns även Polishögskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet. Där finns också 
hovrätt, förvaltningsrätt, hyres- och arrendenämnd och tingsrätt. Den sist 
nämnda domstolen är även Mark- och miljödomstol. Brottsoffermyndigheten, 
Socialstyrelsens tillsynsenhet för Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län och en av Arbetsmiljöverkets avdelningar för inspektioner finns 
även i Umeå.    

Såväl E4:an som E12:an går genom Umeå och förbinder staden med bl.a. 
Härnösand, Lycksele, Skellefteå och Luleå. Riksväg 92 samt länsvägarna 363 och 
364 har även sin början i Luleå. Umeå flygplats ligger fyra kilometer från Umeå 
centrum. Tre olika flygbolag trafikerar flygplatsen och direktflyg finns till bl.a. 
Stockholm, Östersund och Kiruna. När det gäller tågförbindelser binds Umeå 
samman med Stambanan norrifrån genom Umeåbanan, en sidobana från Vännäs 
till Holmsund. Söderifrån ansluter den nybyggda Botniabanan. Den 15 augusti 
2011 startade tågtrafik mellan Umeå och Lycksele.  
 
Migrationsverket har en tillståndsenhet och en asylmottagningsenhet i Umeå. Yt-
terligare asylmottagningsenheter finns i Vilhelmina och Skellefteå. Ungefär 1 400 
asylsökande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Skellefteå.  
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6.2.5 Förvaltningsrätten i Luleå  

Domkrets 

Domkretsen består av Norrbottens län med ett invånarantal om cirka 249 000 
personer.  

Personal 

Förvaltningsrätten i Luleå har 28 anställda varav en lagman, fyra rådmän, åtta fö-
redragande, fem notarier, sex domstolssekreterare och fyra administrativ perso-
nal. 

Rekrytering 

De senaste två åren har Domarnämnden behandlat två anställningsärenden som 
berört förvaltningsrätten. Det ena avsåg en anställning som lagman och den 
andra avsåg ett ärende om anställning som rådman. Det var två sökande till 
tjänsten som lagman och både dessa rangordnades av Domarnämnden. Det var 
fyra sökande till anställningen som rådman men endast en av dessa fördes upp 
på förslag. I detta ärende ansåg Domarnämnden beträffande de tre som inte 
rangordnades att en hade för kort erfarenhet efter assessorsförordnandet för att 
komma i fråga medan de två övriga inte bedömdes ha styrkt sin lämplighet för 
anställning som rådman. I rådmansärendet hade en av totalt fyra sökande ge-
nomgått domarutbildning. I lagmansärendet hade båda sökandena genomgått 
domarutbildning.  

Organisation 
Domstolen är organiserad i en dömande enhet samt en administrativ enhet. I 
den dömande enheten ingår en särskild beredningsfunktion, enhet B. Den består 
av beredningssamordnare, föredragande och notarier. Till den dömande enheten 
finns även knuten en sekreterarfunktion som består av domstolssekreterare som 
bl.a. sköter registrering, lottning och skriftväxling. På den administrativa enheten 
tjänstgör en kanslichef, två administratörer, en domstolssekreterare samt två ex-
peditionsvakter. Administrationen är gemensam med Luleå tingsrätt och ansva-
rar för ekonomi, IT, vaktmästeri, reception och telefonväxel, förhandlingssalar 
samt personaladministration och därtill hörande frågor.  

Inkomna mål m.m. 

Domstolen har ett årligt målinflöde på cirka 2 700 mål. År 2010 uppnådde för-
valtningsrätten regeringens verksamhetsmål om att huvuddelen (75 %) av målen 
inte bör ta längre tid än sex månader att avgöra. Domstolens resultat var 6,0 må-
nader. Kostnaden för att avgöra ett mål vid domstolen 2010 var 6 751 kronor. 
Den genomsnittliga kostnaden för förvaltningsrätterna var 6 093 kronor.  

Lokaler 

Förvaltningsrätten och Luleå tingsrätt är samlokaliserade och finns centralt be-
lägna i staden med närhet till kommunikationer och även övrig service. Kvarteret 
är byggt 1978 och en omfattande ombyggnad genomfördes 2005. Fastigheten 
rymmer totalt cirka 20 300 kvm varav kontor är cirka 19 900 kvm. I fastigheten 
finns förutom domstolarna även myndigheter som Polis, Åklagare, Kriminalvård 
och Kronofogden. Domstolsverket hyr i dag cirka 3 600 kvm och på denna yta 
finns det cirka 70 arbetsplatser och sju förhandlingssalar med tillhörande all-
männa utrymmen. Inom fastigheten är det möjligt att genom omflyttningar av 
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hyresgäster finna erforderliga ytor. Hyresvärd har ett stort bestånd fastigheter på 
orten och en utökning av lokalytan bör av det skälet vara möjlig. 

Övrigt  

I Luleå kommun bor ungefär 74 000 personer. Luleåregionen, inklusive grann-
kommunerna, har cirka 168 000 invånare. Luleå är länscentrum i Norrbottens 
län som utgör omkring en fjärdedel av Sveriges yta. Staden har en av landets 
större hamnar och är också metallurgiskt centrum med stor stålindustri. Luleå 
tekniska universitet har omkring 14 000 studenter på fyra orter. Universitetet er-
bjuder bl.a. en rättsvetenskaplig utbildning som består av kurser i huvudområdet 
rättsvetenskap samt tillvalskurser i psykologi, sociologi, statsvetenskap och eko-
nomi. I anslutning till universitetet finns en företagspark med cirka 100 företag. 
Sunderby sjukhus är både lokalsjukhus och länssjukhus.  
 
E4:an förbinder Umeå med Skellefteå och Haparanda. Riksväg 97 börjar i Luleå 
och förbinder staden med bl.a. Boden som ligger ungefär fyra mil bort. Luleå 
Airport (Kallax flygplats) är belägen en knapp mil från Luleå centrum. Flyg finns 
bl.a. till Stockholm, Kiruna, Umeå, Sundsvall och Göteborg. I fråga om tågför-
bindelser finns direktåg till bl.a. Gällivare och Kiruna samt söderut till Umeå och 
Stockholm.    
 
Migrationsverket har en tillståndsenhet, en asylprövningsenhet och en asylmot-
tagningsenhet i Boden. Antalet anställda är ungefär 100 personer. Ytterligare en 
asylmottagningsenhet finns i Kiruna. Ungefär 1 300 respektive 1 000 asylsökande 
är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Boden respektive Kiruna. 
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6.2.6 Tillgång till offentliga biträden, tolkar och översättare  

Enligt uppgift från såväl Advokatsamfundet som från lagmännen på de aktuella 
förvaltningsrätterna är tillgången på offentliga biträden tämligen god i samtliga 
domkretsar. Denna bild har även bekräftats av Migrationsverket som uppgett att 
verket inte har haft några problem att förordna offentliga biträden i norra Sve-
rige. När det t.ex. gäller asylprövningsenheten i Boden har tillgången på biträden 
i eller i närheten av Boden visat sig motsvara verksamhetens behov.  

Migrationsverket utser i regel offentliga biträden på den ort där ansökan prövas 
eller i dess närhet. Det är alltså inte sökandens boendeort som i första hand är 
avgörande, om inte sökanden själv framfört ett önskemål om en viss advokat el-
ler biträdande jurist från hemorten. Vid en senare prövning i domstol kvarstår 
det offentliga biträdet. Eftersom det inte är domstolarna som i första hand för-
ordnar de offentliga biträdena, och eftersom Migrationsverket i dag inte har 
några svårigheter att anlita offentliga biträden, bedömer vi att det inte kommer 
att uppstå några problem att få tag på tillräckligt många och kompetenta offent-
liga biträden oavsett vilken av de fem orterna som väljs.  
 
När det gäller tolkar är domstolarna bundna av ett statligt ramavtal för tolkför-
medlingstjänster som styr vilken tolkförmedling som ska användas. Eftersom 
detta avtal gäller samtliga domstolar har domstolarna ofta lika enkelt, eller i vissa 
fall lika svårt, att få tag på kvalificerade tolkar. Merparten av tolkarna finns dock i 
storstadsregionerna och särskilt i Stockholm. Förvaltningsrätterna i Falun, 
Härnösand, Umeå och Luleå har samtliga uppgett att de i vissa fall har svårt att 
få tag på tolkar men att situationerna i princip alltid kan lösas genom att en tolk 
är närvarande per telefon eller via videolänk. Även Migrationsverket har uppgett 
att verkets ofta anlitar tolkar per telefon eller video. Vi bedömer att Uppsala har 
ett visst försteg när det gäller tillgången till tolkar men att övriga domstolar har 
en likvärdig situation i detta avseende.  
 

När det gäller översättare finns det enligt Migrationsverket en överkapacitet i 
landet som kan utnyttjas oavsett var en fjärde migrationsdomstol placeras. Vi de-
lar denna uppfattning.  

6.2.7 Ytterligare om rekryteringsmöjligheterna på respektive ort  

För att få en bild av rekryteringsmöjligheterna på de aktuella förvaltningsrätterna 
har vi bett Domarnämnden att uttala sig om möjligheterna att anställa 7–10 råd-
män på någon av de fem domstolar vi tittat närmare på. Domarnämnden har 
konstaterat att en sådan omfattande rekrytering är svår att genomföra nästan var 
som helst i Sverige, i vart fall om den ska utföras i ett sammanhang. Domar-
nämnden har även betonat att underlaget för nämndens bedömning har varit be-
gränsat, men att några tendenser ändå kan spåras.  

Med utgångspunkt i de anställningsärenden som redovisats under respektive 
domstol i avsnitt 6.2.1–6.2.5 har domarnämnden delat in orterna i tre grupper, 
med i fallande ordning goda rekryteringsmöjligheter.  

1) Umeå och Uppsala 

2) Falun och Härnösand 

3) Luleå 
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Domarnämnden har påtalat att uppdelningen är ganska grov och det finns en del 
särskilda aspekter som antagligen påverkar utfallet, t.ex. att lagmansärenden ty-
piskt sett lockar mer kvalificerade sökande och i vissa fall även fler. 

Luleå utmärker sig enligt Domarnämnden i negativ riktning i dels det att antalet 
sökande till anställningarna där varit lägst, dels att konkurrensen – i vart fall i 
rådmansärendet – nog får betecknas som svagare än på övriga orter. Domar-
nämnden har betonat att det är vanskligt att göra kvalitativa bedömningar mellan 
olika anställningsärenden, men har även konstaterat att det enda ärende av de nu 
aktuella där Domarnämnden uttryckligen angett att sökande inte styrkt sin lämp-
lighet avsåg rådmansärendet i Luleå, där det också förekom endast en domarut-
bildad sökande. 

Falun och Härnösand formar enligt Domarnämnden en mittgrupp med lika 
många sökande till de aktuella anställningarna och där ett normalt antal sökande 
förts upp på förslag. Konkurrensen i ärendena får betecknas som god. 

I en tätgrupp finns Umeå och Uppsala enligt Domarnämnden. Den omständig-
heten att ett av de två ärendena på respektive ort avsett lagmansanställning för-
vrider måhända bilden enligt Domarnämnden i det att dessa ärenden har speci-
ella förutsättningar och särskilt i Uppsala lockat många väl kvalificerade sökande. 
Även beträffande rådmansärendet i Uppsala kan dock konstateras att konkurren-
sen var mycket hård. Även i ärendena i Umeå var konkurrensen hård och på 
dessa två orter var antalet domarutbildade som sökte det klart högsta. 

Mot bakgrund av det föregående skulle en lokalisering av en ny migrationsdom-
stol i Luleå sannolikt enligt Domarnämnden ge de svåraste rekryteringsförutsätt-
ningarna medan en lokalisering i Umeå eller Uppsala skulle var den mest fördel-
aktiga. En lokalisering i Uppsala skulle dessutom ge de bästa förutsättningarna 
för inpendling från närliggande orter. 

Domarnämnden gjorde även den reflektionen att en lokalisering i Umeå eller 
Uppsala, bägge säten för universitet med juristutbildning, borde ge de bästa för-
utsättningarna för att rekrytera annan juristpersonal (notarier och föredragande). 

Domarnämnden har avslutningsvis påtalat att nämnden översiktligt även grans-
kat de anställningsärenden som nämnden under motsvarande tid handlagt avse-
ende tingsrätterna på de aktuella orterna (och därtill även Sundsvalls tingsrätt). 
Den företagna genomgången förändrade enligt Domarnämnden inte den be-
dömning som nämnden gjort i det föregående.  

När det gäller rekryteringsmöjligheterna på respektive ort har vi även varit i kon-
takt med Notariekansliet på Domstolsverket som administrerar alla notariean-
ställningar. Kansliet för inte någon löpande statistik över antagningspoängen till 
olika domstolar. Enligt kansliet kan antagningspoängen till en domstol variera 
kraftigt från ett antagningsförfarande till ett annat beroende på vilka som ansö-
ker om notarieanställning. Generellt är det dock tydligt enligt kansliet att antag-
ningspoängen är högst i storstäderna och på de orter som ligger i närheten av 
dessa. Det är också tydligt att antagningspoängen är högre på de orter där det 
finns juristutbildning än på andra orter. Ofta vill man bo kvar på den ort där 
man studerat och konkurrensen om notarieplatserna på studieorterna är därför 
förhållandevis hård.  
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7 Överväganden  

Förslag: En fjärde migrationsdomstol ska placeras i Umeå. Domsområdet för 
migrationsdomstolen ska bli Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och 
Norrbottens län.  

 

7.1 Allmänna utgångspunkter  
Placeringen och dimensioneringen av en fjärde migrationsdomstol styrs av en 
rad olika faktorer. En grundläggande omständighet att ta hänsyn till är möjlighet-
en att kunna rekrytera och behålla skicklig personal. Detta har samtliga myndig-
heter som vi varit i kontakt med varit ense om. Under senare år har svårigheter-
na att rekrytera domare och föredraganden till Sveriges Domstolar emellertid 
ökat. Antalet sökande i ärenden om tillsättande av domare minskar och det hän-
der att tillsättningsärendena får avbrytas för att det helt enkelt saknas sökande el-
ler tillräckligt kvalificerade sökande till de tjänster som utlysts. De kommande 
stora pensionsavgångarna inom domstolarna och statsförvaltningen i övrigt 
kommer att leda till att konkurrensen om arbetskraften ökar. För att göra det 
möjligt att rekrytera och behålla lämplig personal är det alltså enligt vår mening 
väsentligt ett en ny domstol placeras på en ort som attraherar den personal som 
behövs.  
 
När det gäller rekrytering och dimensioneringen av en ny migrationsdomstol är 
det vidare viktigt att komma ihåg att handläggningen av migrationsmål kräver 
kunskaper som är specifika för denna måltyp. Kunskap om såväl utlännings- och 
folkrätt som förhållanden i andra länder är nödvändig. I förarbetena till migrat-
ionsdomstolsreformen angavs i denna fråga bl.a. följande (prop. 2004/05:170 
s.136-137).  
 
"Kännedom om förhållanden i andra länder är av största betydelse för bedömningen av 
utlänningsärenden. I asylärenden krävs kännedom om de politiska förhållandena i det 
land där sökanden uppger att han eller hon riskerar förföljelse. Det räcker dock inte 
med kunskap om olika politiska partier och om vilken typ av politisk aktivitet eller till-
hörighet till etnisk eller religiös grupp som kan föranleda förföljelse från regimen eller 
från andra grupper i samhället. För en riktig bedömning av trovärdigheten krävs ofta 
också faktakunskaper om landet och dess geografi, kommunikationer med andra länder 
m.m. För bedömning inte bara av asylärenden utan också av t.ex. ansökningar om famil-
jeåterförening är det vidare många gånger av stort värde med kunskap om sådana för-
hållanden i hemlandet som t.ex. hur man ingår äktenskap, vem som får ansvar för bar-
nen om föräldrarna avlider, hur man ser på tid och avstånd." 
 
Till detta kommer att informationen ofta behöver vara dagsaktuell eftersom för-
ändringar i politiska och andra förhållanden i de berörda länderna kan ske 
snabbt.  
 
Av stor betydelse för var en ny migrationsdomstol placeras och vilket domsom-
råde domstolen ska få är alltså att målunderlaget för domstolen blir så stort att 
det är möjligt att bygga upp den kompetens som behövs. Eftersom antalet mi-
grationsmål kan variera kraftigt över tiden bör domstolen även ha en sådan stor-
lek att den kan hantera en ojämn måltillströmning. Frågan om hur många do-
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mare som krävs för att det ska finnas utrymme för specialisering har tidigare be-
rörts av bl.a. Länsrättsutredningen (Domstolsverkets rapportserie 2008:2 s. 32). 
Den kom fram till att en domstol bör ha omkring 50 årsarbetskrafter (ungefär 10 
domare med vardera tre handläggare samt kansli och administrativ personal). En 
sådan domstol är även så stor att organisationen som regel klarar av att hantera 
semestrar, sjudom, utbildning och frånvaro av annan anledning utan att de i 
nämnvärd grad påverkar verksamheten. Även vi anser att detta är ett lämpligt 
riktvärde.  
 
En annan aspekt som måste beaktas vid placering av en ny domstol är närheten 
för parterna, liksom goda kommunikationer. Var de asylsökande är bosatta och 
var de förvarstagna utlänningarna är placerade har alltså betydelse men även var 
polismyndigheterna och Migrationsverkets enheter finns.  
 
Eftersom en stor del av migrationsmålen avgörs utan en muntlig förhandling är 
närheten för parterna emellertid enligt vår uppfattning inte lika viktig som för 
t.ex. de allmänna domstolarna som har betydligt fler muntliga förhandlingar. Det 
hålls muntligt förhandling endast i 20–25 procent av asylmålen och bara i 1 pro-
cent av tillstånds- och verkställighetsmålen. Det har inte varit möjligt att få fram 
motsvarande siffror när det gäller förvarsmål men det torde vara förhållandevis 
vanligt med muntliga förhandlingar i de målen. Enligt uppgift från Rikskriminal-
polisen, Centrala gränskontrollenheten, har polismyndigheterna i Uppsala, Da-
larna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten varit närvarande 
vid 55 muntliga förhandlingar i förvarsmål i migrationsdomstolen i Stockholm 
2010. Detta kan jämföras med att domstolen samma år avgjorde ungefär 40 för-
varsmål på handlingarna där samma polismyndigheter var part.  
 
I regel är vidare de muntliga förhandlingarna i migrationsmålen förhållandevis 
korta. De pågår en till två timmar och det är ovanligt med förhandlingar som på-
går mer än en dag. Detta gör att det är möjligt för migrationsdomstolarna att 
sätta ut flera muntliga förhandlingar samma dag och att samordna förhandling-
arna så att t.ex. Migrationsverket, polismyndigheterna och offentliga biträden 
endast behöver infinna sig vid en förhandlingsdag i stället för vid flera. Centrala 
gränskontrollenheten har framhållit att en bra samordning skulle innebära att po-
lismyndigheternas arbete underlättas samt att avståndet mellan polismyndighet-
erna och en ny domstol får mindre betydelse.  
  
Behovet av närhet till en domstol har även minskat i och med den förbättrade 
tekniken, med möjlighet för parter, ombud och tolkar att närvara via bl.a. video-
länk. Det förs inte någon statistik om hur vanligt det är med närvaro genom ljud- 
och bildupptagning i migrationsmål men enligt uppgift från migrationsdomsto-
len i Stockholm förekommer det allt oftare att framförallt tolkar, men även par-
ter, är närvarande via videolänk eller per telefon. Centrala gränskontrollenheten 
har uppgett att polismyndigheterna 2010 var närvarande per telefon i 25 av ovan 
nämnda 55 förvarsmål där muntlig förhandling hölls. I detta sammanhang kan 
även noteras att den s.k. Förvarsutredningen nyligen föreslagit att Migrationsver-
ket ska utrusta samtliga Förvarsenheter med videokonferensutrustning (SOU 
2011:17 s. 187–189). Migrationsverket har uppgett att verket i dag har videokon-
ferensutrustning i bl.a. Boden (fyra stycken).  
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När det gäller betydelsen av möjligheten att närvara genom ljud- och bildöverfö-
ring vill vi emellertid nämna att Migrationsverket har anfört att det pågår en ut-
veckling på området men att det är för tidigt att säga i vilken utsträckning video-
teknik kan komma att användas i utlänningsmål. Än så länge får tekniken enligt 
Migrationsverket endast ses som ett möjligt komplement till personlig inställelse. 
Rikskriminalpolisen, Centrala gränskontrollenheten, har däremot uttryckt att den 
hyser förhoppningar att möjligheterna för en polismyndighet att närvara som 
part vid en förhandling via videolänk i framtiden ska komma att öka.  

7.2 Alternativa lösningar   
Det finns många alternativa lösningar när det gäller placering och domsområdes-
indelning för en fjärde migrationsdomstol norr om Stockholm. Nedan följder en 
beskrivning av de lösningar vi övervägt närmare.  
 
Ett alternativ som vi undersökt har varit att bryta ut de nuvarande domkretsarna 
för förvaltningsrätterna i Uppsala, Falun, Härnösand, Umeå och Luleå ur doms-
området för migrationsdomstolen i Stockholm för att bilda ett nytt domsområde 
för en fjärde migrationsdomstol. Målunderlaget för den nya domstolen skulle i så 
fall bli ungefär 6 800 mål.  
 
Detta alternativ har vi emellertid valt att inte arbeta vidare med. Det kom in un-
gefär 13 400 migrationsmål till migrationsdomstolen i Stockholm 2010 och med 
en sådan lösning skulle migrationsdomstolen i Stockholm mer än halveras. Då 
har vi beaktat att beslut som fattas vid Migrationsverkets huvudkontor i Norr-
köping sedan den 1 juli 2011 överklagas till migrationsdomstolen i Malmö i stäl-
let för den i Stockholm. Uppskattningsvis handlar det om 1 700–1 800 till-
ståndsmål och 800–1 000 medborgarskapsmål per år som kommer att avlastas 
från migrationsdomstolen i Stockholm. Denna avlastning uppvägs dock till viss 
del av att Migrationsverkets handläggning av Dublinärenden från och med den 1 
september 2011 har koncentrerats till Stockholm. Det innebär att Stockholm 
kommer att få ett tillskott från domstolarna i Malmö och Göteborg på uppskatt-
ningsvis 600 mål per år.  
 
Att minska målunderlaget för migrationsdomstolen i Stockholm med 6 800 mål 
skulle få omfattande personalkonsekvenser. Vi har beräknat att mer än 100 an-
ställda, varav omkring 25 ordinarie domare, sannolikt skulle beröras. Förflyttning 
av domare enligt regeringsformen och uppsägning av övrig personal skulle med 
stor sannolikhet inte kunna gå att undvika. Rekryteringsbehovet på den nya 
domstolen skulle även bli mycket stort. För att en sådan stor förändring skulle 
vara ändamålsenlig krävs att det finns ett motsvarande behov av förändringen. 
Vi har bedömt att den målmängd som kommer in till migrationsdomstolen i 
Stockholm bör reduceras men inte i den omfattning som nu nämnts.  
 
Att vi valt att inte gå vidare med den nämnda lösningen innebär även att vi inte 
kommer att föreslå att Förvaltningsrätten i Uppsala ska bli migrationsdomstol. 
Förvaltningsrätten i Uppsala har visserligen fler fördelar. Ur rekryteringssyn-
punkt har den ett klart försteg med närheten till Stockholm och Uppsala univer-
sitet med juristutbildning. Det finns även en god tillgång på offentliga biträden 
och tolkar i Uppsala och dess närhet. Domstolen är därtill förhållandevis stor 
och kan därför anses väl rustad för en ny måltyp och en ökad måltillströmning. 
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Eftersom Uppsala och Västmanlands län, som är domkrets för Förvaltningsrät-
ten i Uppsala, förbinder Dalarnas län med Stockholms och Södermanlands län 
innebär emellertid de geografiska förhållandena att alla alternativ som inkluderar 
Förvaltningsrätten i Uppsala kommer att leda till att samtliga fem ovan nämnda 
domkretsar bör brytas ut ur domsområdet för migrationsdomstolen i Stockholm. 
Domsområdet för migrationsdomstolen i Stockholm skulle annars få delas upp i 
två geografiska områden som inte hänger samman, vilket vore olämpligt. Föru-
tom att migrationsdomstolen i Stockholm skulle halveras i storlek med en sådan 
lösning skulle Förvaltningsrätten i Uppsala dessutom mer än fördubblas. Antalet 
migrationsdomare skulle t.ex. bli mer än dubbelt så många som det nuvarande 
antalet domare på förvaltningsrätten. Som nämnts tidigare kan vi inte förorda en 
sådan stor förändring. Den är varken nödvändig eller bra för någon av de två 
domstolarna.  
 
För att domsområdet för migrationsdomstolen i Stockholm inte ska delas upp i 
två geografiska områden är det i stället ett bättre alternativ att inrätta ett nytt 
domsområde i de nordligaste delarna av det nuvarande domsområdet för migrat-
ionsdomstolen i Stockholm. Med en sådan lösning kan följande fyra alternativ bli 
tänkbara. 
 

1) Förvaltningsrätten i Luleå blir migrationsdomstol med Norrbottens län 
som domsområde. Målunderlaget för domstolen skulle bli ungefär 1 450 
mål (1 400 mål från domkretsen för förvaltningsrätten + 50 förvarsmål). 
Omkring fyra rådmän, tolv handläggare (notarier och beredningsjurister), 
samt tre personer till kansli och administration skulle behöva anställas.  
 

2) Förvaltningsrätten i Luleå eller Umeå blir migrationsdomstol med Norr-
bottens och Västerbottens län som domsområde. Målunderlaget för 
domstolen skulle bli ungefär 2 400 mål (1 400 mål och 900 mål från 
domkretsen för respektive förvaltningsrätt + 100 förvarsmål). Omkring 8 
rådmän, 24 handläggare, samt 7 personer till kansli och administration 
skulle behöva anställas. 

 

3) Förvaltningsrätten i Luleå, Umeå eller Härnösand blir migrationsdomstol 
med Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, och Västernorrlands län 
som domsområde. Målunderlaget för domstolen skulle bli ungefär 2 700 
mål (1 400 mål, 900 mål och 300 mål från domkretsarna för respektive 
förvaltningsrätt + 100 förvarsmål). Omkring 9 rådmän, 27 handläggare, 
samt 7 personer till kansli och administration skulle behöva anställas. 

 

4) Förvaltningsrätten i Luleå, Umeå, Härnösand eller Falun blir migrations-
domstol med Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, 
Dalarnas och Gävleborgs län som domsområde. Målunderlaget för dom-
stolen skulle bli ungefär 3 950 mål (1 400 mål, 900 mål, 300 och 1 250 
mål från domkretsarna för respektive förvaltningsrätt + 100 förvarsmål). 
Omkring 13 rådmän, 36 handläggare, samt 10 personer till kansli och 
administration skulle behöva anställas.  
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Om man jämför alternativen anser vi att de vore klart olämpligt att inrätta en ny 
migrationsdomstol med ett målunderlag om endast 1 450 mål. En sådan domstol 
skulle bli alltför liten och sårbar och det skulle inte vara möjligt att bygga upp 
den kompetens på domstolen som behövs för att migrationsmålen ska kunna 
handläggas effektivt och rättsäkert. Migrationsdomstolen i Stockholm bör enligt 
vår bedömning även avlastas från fler mål än enbart 1 450 för att en tillräcklig 
förbättring när det gäller handläggningstider och balanser ska kunna ske. Det 
sagda innebär att vi inte förordar att Förvaltningsrätten i Luleå blir migrations-
domstol med enbart Norrbottens län som domsområde.  
 
Skillnaden vad gäller målunderlagen mellan alternativ två och tre är vidare inte så 
stor, medan alternativ fyra innebär en mycket större förändring. Det är tveksamt 
om personalsituationen på migrationsdomstolen i Stockholm skulle kunna lösas 
utan övertalighet eller förflyttningar om så mycket som 3 950 mål lyfts från 
domstolen. Detta särskilt efter den förändring avseende mål från Östergötlands 
län som nyligen trätt i kraft. Avstånden i det domsområde som skulle bli aktuellt 
enligt det fjärde alternativet skulle också enligt vår bedömning bli alltför stora, 
framförallt mot bakgrund av att kommunikationerna inom domsområdet i vissa 
fall inte är bra. Generellt är det lättare att ta sig till och från Stockholm från 
många av städerna i området än att resa inom området. Att ta sig mellan Norr-
botten, där en stor andel av de asylsökande bor, och Falun är t.ex. inte helt en-
kelt.  
 
Vi anser att det bästa alternativet är alternativ tre. En lagom stor avlastning på 
migrationsdomstolen i Stockholm skulle uppnås. Personalsituationen skulle en-
ligt uppgift från migrationsdomstolen i Stockholm även kunna lösas genom na-
turliga avgångar och normal personalrörlighet. Lite framförhållning kommer en-
ligt domstolen att behövas men under den tid det tar att minska personalstyrkan 
ges domstolen en möjlighet att snabbare arbeta ner sina balanser. Storleken på 
den nya migrationsdomstolen skulle även bli tillräckligt stor för att kunna fun-
gera väl och för att bygga upp den kompetens som behövs. Att vi valt alternativ 
tre i stället för alternativ två beror på att alternativ tre ger ett något större målun-
derlag, vilket mot bakgrund av förändringarna avseende Dublinärenden framstår 
som befogat. 
 
Frågan uppkommer då vilken av Förvaltningsrätterna i Härnösand, Umeå eller 
Luleå som bör väljas. Förvaltningsrätten i Härnösand är större än både Förvalt-
ningsrätten i Umeå och Luleå och migrationsmålen skulle inte bli lika domine-
rande vid den domstolen som vid de två andra. Även på Förvaltningsrätten i 
Härnösand skulle dock dessa mål bli klar dominerande, vilket de för övrigt skulle 
bli på samtliga fem förvaltningsrätter som kartlagts närmare (om inte antalet mål 
till migrationsdomstolen i Stockholm mer än halveras och i stället fördelas på två 
till tre nya migrationsdomstolar eller domsområdet för migrationsdomstolen i 
Stockholm delas upp på två geografiska områden). Vi har därför inte tillmätt ar-
gumentet att migrationsmålen inte ska bli dominerande på den förvaltningsrätt 
som väljs lika avgörande betydelse vid placeringen av en fjärde migrationsdom-
stol som man gjorde när de tre nuvarande migrationsdomstolarna inrättades. 
 
När det gäller Härnösand måste vidare beaktas att Migrationsverket inte har nå-
gon verksamhet över huvud taget i Härnösand och att den tillståndsenhet 
(Sundsvall) som finns inom den nuvarande domkretsen för domstolen är förhål-
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landevis liten. Målunderlaget från domkretsen är endast 300 mål. Till detta 
kommer att antalet asylsökande som bor i Västerbotten och Norrbotten är be-
tydligt fler än de som bor i närheten av Härnösand. Även avstånden och möjlig-
heterna att resa till domstolen talar alltså mot Förvaltningsrätten i Härnösand. 
Sammantaget anser vi att det egentliga valet står mellan Umeå och Luleå. 

7.3 Umeå eller Luleå?  
Det finns skäl som talar både för Umeå och Luleå som placeringsort för en 
fjärde migrationsdomstol. Som Migrationsverket har framhållit finns det starka 
verksamhetsskäl för verket som talar för att en fjärde migrationsdomstol inrättas 
i Luleå. Norr om Gävle prövas asylärenden enbart i Boden. Sedan lång tid till-
baka har Migrationsverket etablerat asyl- och tillståndsprövning på orten och det 
har varit möjligt att där rekrytera kvalificerad personal. Enheten i Boden är prio-
riterad i Migrationsverkets organisation och har från och med den 1 september 
2011 fått ytterligare ärenden att pröva. Det är viktigt att domstolen finns nära de 
orter där det finns asylprövning. Migrationsverket har i dag förvaltningsprocess-
enheter enbart på de orter där det också finns asylprövning och behovet av erfa-
renhetsutbyte mellan asylprövningen och förvaltningsprocessenheterna är stort. 
Det gäller t.ex. i frågor om beslutsmotiveringar, bevisvärdering och landinform-
ation. Om Umeå skulle väljas skulle det innebära att Migrationsverket skulle få 
behandla asylärenden på en ort där någon asylprövning i dag inte förekommer al-
ternativt få långa resor till domstolen.  
 
Dessa verksamhetsskäl för Migrationsverket måste emellertid ställas mot andra 
faktorer av betydelse. Vi vill betona att en mycket viktig fråga är möjligheterna 
att kunna rekrytera och behålla kunniga och skickliga medarbetare. Vi bedömer 
att rekryteringsmöjligheterna är väsentligt bättre i Umeå än i Luleå.  
 
Statskontoret har i rapporten Sammanslagna tingsrätter - en utvärdering (2007:9) pekat 
på att en ökad geografisk samordning är betydelsefull ur ett rekryteringsperspek-
tiv eftersom det ofta innebär att regionala rättscentra, där flera myndigheter är 
lokaliserade på samma ort, skapas. Detta leder enligt Statskontoret i sin tur till 
fler alternativa arbetsplatser, ökad personalrörlighet och större rekryteringsun-
derlag (s. 63–64). I Umeå finns förutom förvaltningsrätt och tingsrätt även hov-
rätt och hyres- och arrendenämnd. Umeå tingsrätt är dessutom Mark- och miljö-
domstol. I Umeå finns vidare Brottsoffermyndigheten, som har en stor andel ju-
rister anställda, Åklagarmyndighet, Kronofogdemyndighet och flera andra stora 
myndigheter. Koncentrationen av domstolar och myndigheter i Umeå gör att det 
enligt vår bedömning finns ett bredare rekryteringsunderlag i Umeå än i Luleå. 
Genom att placera en migrationsdomstol i Umeå blir det regionala rättscentru-
met i Umeå ännu större, vilket även skulle förstärka rekryteringsmöjligheterna 
för samtliga domstolar på orten.  
 

Till detta kommer att Umeå är en universitetsstad med juristutbildning och uni-
versitetssjukhus. Inte minst möjligheterna att rekrytera notarier och föredragan-
den påverkas positivt av detta faktum. Det kan t.ex. noterats att antagningspo-
ängen till notarieanställningar i Umeå generellt är mycket höga. Att Umeå är uni-
versitetsstad och i övrigt har en god arbetsmarknad gör även att det är lätt för 
medflyttande familjemedlemmar att etablera sig på orten. 
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Att Umeå har ett klart försteg när det gäller de nuvarande förhållandena på ar-
betsmarknaden för jurister bekräftas även av att konkurrensen om ordinarie do-
martjänster är betydligt hårdare i Umeå än i Luleå. Som vi redovisat tidigare har 
Domarnämnden utifrån rekryteringsförfarandena de två senaste åren på Förvalt-
ningsrätterna i Uppsala, Falun, Härnösand, Umeå och Luleå rangordnat var det 
enligt nämnden skulle vara svårast respektive lättast att anställa sju till tio råd-
män. Domarnämnden har bedömt att en lokalisering av en ny migrationsdomstol 
i Luleå sannolikt skulle ge de svåraste rekryteringsförutsättningarna medan en lo-
kalisering i Umeå eller Uppsala skulle var den mest fördelaktiga (för en fullstän-
dig redogörelse för Domarnämndens undersökning och bedömning, se avsnitt 
6.2.7). 
 
Det bör dock nämnas att meningarna om betydelsen av de nuvarande förhållan-
dena på arbetsmarknaden för rekryteringsfrågan i viss mån går isär. Migrations-
verket har anfört att dessa inte bör tillmätas alltför stor betydelse. Migrationsver-
ket har pekat på att det initialt kan bli svårt att rekrytera jurister till både en ny 
domstol och till Migrationsverket oavsett vilken ort som väljs. Att inrätta en 
fjärde migrationsdomstol bör därför enligt Migrationsverket ses i ett längre per-
spektiv. På sikt skapas enligt Migrationsverket en arbetsmarknad för jurister på 
den ort som väljs och det kommer att locka till sig jurister oavsett var domstolen 
placeras.  
 
Mot bakgrund av de rekryteringsproblem Sveriges Domstolar haft på senare år 
anser vi emellertid att det är klart olämpligt att lokalisera en ny migrationsdom-
stol till en ort där man redan från början kan se svårigheter att rekrytera perso-
nal. Att svårigheterna eventuellt kan lösas på sikt ändrar inte denna bedömning 
eftersom situationen riskerar att bli ohållbar om problemen efter en övergångs-
period visar sig vara bestående. Utgångspunkten bör alltså i stället vara att rekry-
teringsfrågan kan lösas både på kort och på lång sikt på den ort som väljs.  
 
Migrationsverket har vidare anfört att Luleå har fördelar framför Umeå även när 
det gäller tillgängligheten till domstolen för asylsökande och offentliga biträden. 
Migrationsverket har framhållit att sammanlagt 3 700 asylsökande är inskrivna i 
Migrationsverkets mottagningssystem i Boden (1 300), Kiruna (1 000) och Skell-
efteå (1 400). Det motsvarar mer än 10 procent av det totala antalet inskrivna 
asylsökande i landet. Migrationsverket har även framhållit att de offentliga biträ-
dena ofta utses på den ort där asylprövningen sker, vilket i detta fall är Boden. 
Eftersom Umeå ligger betydligt längre från Boden än Luleå skulle en placering i 
Umeå enligt Migrationsverket medföra onödigt långa resor både för de asylsö-
kande och för de offentliga biträdena. Det skulle i sin tur leda till högre kostna-
der, både för resor och, när det gäller de offentliga biträdena, för tidsspillan.  
 
Avstånden i Norrland är visserligen stora men i denna del måste man enligt vår 
uppfattning beakta att förfarandet i migrationsdomstolarna i huvudsak är skrift-
ligt. Enligt vårt förslag är det meningen att det ska komma in ungefär 2 700 mål 
per år till den nya domstolen. Av dessa kommer sannolik endast cirka 250 mål 
enligt våra beräkningar att avgöras efter en muntlig förhandling medan närmare 
2 450 sannolikt kommer att avgöras på handlingarna. Deltagande vid de muntliga 
förhandlingarna behöver heller inte alltid ske genom personlig närvaro. Utveckl-
ingen när det gäller närvaro via videolänk går framåt i migrationsdomstolarna 
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och vi bedömer att det inom en förhållandevis kort framtid kommer att vara be-
tydligt vanligare med sådan närvaro än i dag. 
 
Det är vidare lika långt till Umeå från Skellefteå som det är till Luleå, dvs. unge-
fär 13 mil. Kommunikationerna mellan respektive orter är även lika goda. Av-
ståndet mellan Boden och Umeå är heller inte så stort att det inte är möjligt för 
ett offentligt biträde att resa mellan städerna i de förhållandevis få ärenden biträ-
det kommer att kallas till muntlig förhandling. Under hösten 2011 kommer det 
t.ex. att starta ett expresståg med tre dubbelturer per dag mellan orterna som tar 
tre timmar. För de offentliga biträden som reser från Kiruna finns en flyglinje 
mellan Kiruna och Umeå. Domstolen bör även kunna samordna förhandlingarna 
så att de offentliga biträdena har mer än en förhandling per resdag.  
 
När det gäller de asylsökande så reser de i dag oftast till Stockholm när de kallas 
till muntlig förhandling. Enligt uppgift från migrationsdomstolen i Stockholm 
bokas det huvudsakligen tågresor åt de asylsökande och endast en mindre andel 
bokas med flyg (max fem procent). I regel är flyg dyrare än tåg och eftersom de 
asylsökande oftast är sysslolösa och inte berättigade till någon ersättning för för-
lorad arbetsförtjänst bokas det senare. De asylsökande som är boende i eller i 
närheten av t.ex. Kiruna eller Boden skulle alltså få betydligt kortare tågresa till 
Umeå om migrationsdomstolen placeras där än vad de har i dag. 
 
Det kan tilläggas att de utlänningar som hålls i förvar ofta vistas i Gävle, där Mi-
grationsverket har en förvarsenhet, eller på kriminalvårdsanstalten och häktet 
Saltvik utanför Härnösand. Ur transsportsynpunkt är Umeå närmare dessa an-
läggningar än Luleå. Eftersom polismyndigheten i Stockholms län fattar många 
förvarsbeslut kommer dock en stor del av förvarsbesluten alltjämt att överklagas 
till migrationsdomstolen i Stockholm oavsett om en fjärde migrationsdomstol in-
rättas i Norrland eller inte.  
 
Sammantaget anser vi att det geografiska avståndet till en fjärde migrationsdom-
stol inte är av sådan betydelse att det bör ges företräde framför möjligheten att 
kunna rekrytera och behålla skicklig personal. Det viktigaste bör vara att migrat-
ionsmålen kan handläggas effektivt och rättssäkert och att den nya migrations-
domstolens verksamhet håller hög kvalitet. Vi bedömer att det finns bäst förut-
sättningar att skapa en sådan migrationsdomstol i Umeå.  

7.3.1 Förslag  
Mot bakgrund av vad vi anfört i föregående avsnitt föreslår vi att en fjärde mi-
grationsdomstol ska placeras i Umeå. Vi föreslår även att domsområdet för mi-
grationsdomstolen ska bli Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norr-
bottens län.  
 
En bild av föreslagen domsområdesindelning och placering av migrationsdom-
stolen bifogas, se bilaga 4.  
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7.4 Mer flexibla forumregler  

Bedömning: Förutsättningarna för flexiblare forumregler för migrationsmål 
bör utredas närmare.  

  

I vårt uppdrag har inte ingått att närmare utreda förutsättningarna för när ett mi-
grationsmål kan lämnas över till en annan migrationsdomstol. Under arbetets 
gång har denna fråga emellertid kommit upp eftersom den utredning vi gjort till 
stor del handlat om målfördelning mellan migrationsdomstolarna och behovet av 
förbättringar när det gäller detta.  
 
Som vi redovisat i avsnitt 4.4 har flera rapporter, promemorior och utredningar 
berört frågan. Den senaste torde varit Målutredningen som ansåg att möjligheten 
att i större omfattning överlämna mål från en domstol till en annan domstol inte 
är ett ändamålsenligt sätt att för migrationsmålen uppnå särskild skyndsamhet 
(SOU 2010:44). Domstolsverket delade inte denna uppfattning i sitt remissvar 
utan anförde att mer flexibla forumregler kan förväntas leda till sådana effektivi-
tetsvinster att det är värt att närmare utreda förutsättningarna för en sådan åtgärd 
(Remissyttrande, diarienummer 1687–2010). Även Förvaltningsrätterna i Stock-
holm, Malmö och Göteborg ansåg i sina remissvar att det bör införas flexiblare 
forumregler för migrationsmål (Remissyttranden diarienummer AD 2010-517, 
2010-384 respektive A 553-10). Förvaltningsrätten i Stockholm påtalade bl.a. att 
sådana regler inte behöver omfatta alla måltyper, utan endast de som är lämpliga. 
I vissa måltyper befinner sig t.ex. klagandena i sitt hemland och för dem är det 
egalt vilken domstol i Sverige som avgör målet.  
 
Svårigheten att få en jämn målfördelning mellan migrationsdomstolarna har visat 
sig vara ett bestående problem. Målfördelningen är bl.a. beroende av hur Migrat-
ionsverket väljer att organisera sin verksamhet. Nyligen har åtgärder vidtagits för 
att reducera målmängden till migrationsdomstolen i Stockholm. Beslut som fatt-
tas i Östergötlands län ska numera överklagas till migrationsdomstolen i Malmö i 
stället för den i Stockholm. Samtidigt som denna förändring genomförts har 
emellertid Migrationsverket gjort en intern förändring och koncentrerat alla 
Dublinärenden till Stockholm. Totalt sett kommer måltillströmningen till migrat-
ionsdomstolen i Stockholm därför alltjämt ligga kvar på en förhållandevis hög 
nivå. Vi bedömer att svårigheterna att få en jämn målfördelning mellan migrat-
ionsdomstolarna kommer att bestå även om en fjärde migrationsdomstol inrät-
tas.  
 

Det är av flera skäl viktigt att migrationsmål avgörs skyndsamt. För en enskild 
som väntar på besked om han eller hon ska få stanna i Sverige eller inte har ett 
snabbt avgörande stor betydelse. Långa handläggningstider innebär även mycket 
stora kostnader för samhället, inte minst för att de personer som under en längre 
tid än nödvändigt är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Vi vill 
återigen framhålla att flexiblare forumregler kan förväntas leda till stora effektivi-
tetsvinster. Vi anser att förutsättningarna för sådana regler snarast bör utredas 
närmare.   
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8 Konsekvenser av förslagen  

8.1 Ekonomiska konsekvenser  
En förändring av domstolsorganisationen av det slag som föreslås kommer bl.a. 
att leda till kortare handläggningstider. Vi bedömer därför att vårt förslag i ett 
längre perspektiv kommer att innebära att kostnaderna för migrationsmålen 
kommer att minska. Om förslaget genomförs kommer emellertid vissa över-
gångskostnader att uppkomma. Sammantaget kan dessa uppskattas till mellan 
16,5 miljoner kronor (13 miljoner + 650 000 + 2,8 miljoner) och 36 miljoner 
kronor (19,5 miljoner + 13 miljoner +650 000 + 2,8 miljoner ). Nedan följer en 
redovisning av dessa och vissa andra överväganden när det gäller konsekvenser.  

8.1.1 Kostnader för personal 
Tanken är att drygt 40 personer ska anställas på Förvaltningsrätten i Umeå me-
dan personalstyrkan på Förvaltningsrätten i Stockholm successivt ska minska i 
motsvarande omfattning. Det är svårt att bedöma exakt hur snabbt detta kan 
ske. Med hjälp av uppgifter från Förvaltningsrätten i Stockholm om normal per-
sonalrörlighet och förväntade pensionsavgångar har vi uppskattat att personal-
minskningen troligtvis kommer att ta ett år och att den i vart fall inte kommer att 
ta längre tid än två år. Av de uppgifter vi beaktat kan nämnas att det var 13 råd-
män som enligt Förvaltningsrätten i Stockholm sa upp sig från domstolen under 
2010 och att den siffran förväntas bli omkring 10 för innevarande år.  
 
Lönekostnaden för drygt 40 anställda är ungefär 26 miljoner kronor per år. Be-
räkningen är gjort utifrån antagandet att 9 av dessa är ordinarie domare, 27 är fö-
redragande/notarier och 7 är sekreterare/administrativ personal.  
 

Vi har uppskattat att de övergångsvisa merkostnaderna för löner kommer att 
vara mellan 13 miljoner kronor och 19,5 miljoner kronor det första året efter att 
en fjärde migrationsdomstol inrättas. Det andra året har vi uppskattat dem till 
mellan 0 kronor och 13 miljoner kronor. 

8.1.2 Kostnader för lokal och inredning    
Det kommer att behövas utökade lokalytor för Förvaltningsrätten i Umeå om 
domstolen blir migrationsdomstol. Förutom fler kontorsytrymmen behövs ytter-
ligare en förhandlingssal samt utökade utrymmen för allmänheten och nämnde-
män. Efter att en tillbyggnad är klar kommer hyreskostnaden för Förvaltnings-
rätten i Umeå att öka. Vi har uppskattat att den årliga hyreskostnaden efter ut-
byggnaden kommer att öka med ungefär 1,5 till 2 miljoner kronor. När det gäller 
denna kostnad kan man dock inte bara se på lokalsituationen i Umeå, utan man 
måste även beakta lokalsituation på Förvaltningsrätten i Stockholm. Den är i dag 
ansträngd och det finns med nuvarande personalstyrka och måltillströmning ett 
behov av ytterligare lokaler. Olika alternativ har övervägts, bl.a. en ombyggnad 
eller hyra av ytterligare lokaler.  
 
Om våra förslag genomförs kommer lokalsituationen i Stockholm att förbättras. 
Det är svårt att i nuläget bedöma om behovet av nya lokalytor helt kommer att 
försvinna eftersom den frågan är beroende av fler faktorer än enbart antalet in-
komna migrationsmål. Lokalbehovet kommer dock att minska och en jämförelse 
mellan vad nya lokaler skulle kosta i Stockholm och de hyreskostnader som 
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kommer att uppkomma i Umeå måste därför göras. Med beaktande av att hyres-
nivåerna i Stockholm är betydligt högre än i Umeå kan de båda kostnaderna 
minst förväntas ta ut varandra. Vi bedömer därför att de sammanlagda hyres-
kostnaderna efter att en fjärde migrationsdomstol inrättats i vart fall inte kom-
mer att öka.  
 

Vi har vidare uppskattat att det kommer att kosta mellan 2 och 3 miljoner kro-
nor att utrusta en ny förhandlingssal med möbler och teknisk utrustning. När det 
gäller inredning och teknisk utrustning till personalens arbetsrum handlar det om 
en kostnad på ungefär 2 miljoner kronor. Dessa kostnader avskrivs på flera år 
och den årliga kostnaden är därför väsentligt lägre. I denna del gör vi samma be-
dömning som ovan, dvs. att de sammanlagda kostnaderna för inventarier efter 
att en fjärde migrationsdomstol inrättats i vart fall inte kommer att bli högre än 
om man inte inrättar en fjärde migrationsdomstol.     

8.1.3 Utbildningskostnader  
När migrationsdomstolarna inrättades genomfördes omfattande utbildningsin-
satser för den personal som anställdes. Stora utbildningsinsatser kommer att vara 
nödvändiga även inför inrättandet av en fjärde migrationsdomstol. Enligt vår 
bedömning kommer dessa dock att vara enklare att genomföra än när migrat-
ionsdomstolsreformen genomfördes. I dag finns ordinarie domare som har arbe-
tat med att handlägga migrationsmål och som kan dela med sig av sina kunskap-
er och erfarenheter. Sedan flera år tillbaka erbjuder även Domstolsakademin ut-
bildningar i migrationsrätt. Den genomsnittliga utbildningskostnaden inför mi-
grationsdomstolsreformen var ungefär 13 000 kronor per person. Kostnaden för 
resor, övernattning och lärararvoden har stigit sedan dess. Vi har antagit att ut-
bildningskostnaden kommer att vara ungefär 15 000 kronor per person, vilket 
sammantaget blir ungefär 650 000 kronor.  

8.1.4 Förvaltningskostnader  

Vi har antagit att förvaltningskostnaderna för den nya migrationsdomstolen 
kommer att utgöra cirka 10 procent av den totala budgeten, vilket blir ungefär 
2,8 miljoner kronor per år. I förvaltningskostnader ingår bl.a. kostnader för drift. 
I takt med att Förvaltningsrätten i Stockholm minskar i storlek kommer förvalt-
ningskostnaderna på den domstolen att minska i motsvarande mån. Vi har upp-
skattat att den övergångsvisa merkostnaden för förvaltningskostnader kommer 
att uppgå till 2,8 miljoner kronor.  

8.2 Övrigt  
Konsekvenserna av våra förslag för Migrationsverket är beroende av om verket 
kommer att inrätta ytterligare en förvaltningsprocessenhet eller inte. För det fall 
en ny förvaltningsprocessenhet inrättas är konsekvenserna även beroende av om 
enheten inrättas i Umeå eller Luleå. Framförallt kostnaderna för resor påverkas 
men även andra kostnader kommer att uppstå för det fall en ny förvaltningspro-
cessenhet öppnas. Migrationsverket har uppgett att det är för tidigt att i nuläget 
göra några närmare ekonomiska beräkningar för verkets del.  
 
De enskilda som enligt nuvarande ordning får resa från Jämtlands, Västernorr-
lands, Västerbotten och Norrbottens län till migrationsdomstolen i Stockholm 
kommer att få betydligt närmare till en migrationsdomstol i Umeå. Resekostna-
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derna för denna grupp kommer därför att minska. De flesta offentliga biträden som 
reser till migrationsdomstolen i Stockholm tar flyget men en mindre andel åker 
tåg eller bil. Reskostnaderna för de som flyger är förhållandevis höga medan 
kostnaderna för ersättning för tidsspillan till denna grupp är förhållandevis låga. 
Om våra förslag genomförs kommer en del av de offentliga biträdena att få 
längre restid medan andra kommer att få kortare. Det är därför svårt att upp-
skatta kostnadsutvecklingen i fråga om offentliga biträden. På samma sätt är det 
svårt att uppskatta kostnadsutvecklingen när det gäller tolkar. Vår utgångspunkt 
är dock att de i stor utsträckning kommer att kunna vara närvarande per telefon 
eller via videolänk. Vi bedömer att kostnaderna för enskilda, offentliga biträden 
och tolkar i vart fall sammantaget inte kommer att öka.  
 

När det gäller nämndemän kan nämnas att antalet nämndemän vid Förvaltnings-
rätten i Umeå kommer att behöva utökas väsentligt om domstolen blir migrat-
ionsdomstol. Av 16 kap. 2 § UtlL framgår att en nämndeman i en migrations-
domstol ska vara nämndeman i den förvaltningsrätt som är migrationsdomstol. 
Eftersom domkretsen för Förvaltningsrätten i Umeå är Västerbottens län kom-
mer nämndemännen enbart utses från det länet. Detta har betydelse för bl.a. re-
sekostnader. Det är Kammarrätten i Sundsvall som kommer att få fastställa hur 
många nämndemän Förvaltningsrätten i Umeå ska ha efter förändringen, dock 
på förslag av den senare (se 3 § förordningen [1983:382] om antalet nämndemän 
i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna).  

8.3 Personalkonsekvenser  
En del av Förvaltningsrätten i Stockholms verksamhet ska föras över till För-
valtningsrätten i Umeå. När det gäller personalkonsekvenser måste man därför ta 
ställning till om förändringen är en övergång av verksamhet enligt 6 § b lagen 
(1982:80) om anställningsskydd (LAS). Övergång av verksamhet innebär bl.a. att 
de anställdas rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal som 
gäller vid tidpunkten för övergången övergår från den gamla arbetsgivaren till 
den nya.  
 
Vid bedömningen av om det är fråga om övergång av verksamhet ska en hel-
hetsbedömning göras av samtliga omständigheter. Av stor betydelse i detta fall är 
att Förvaltningsrätten i Stockholm inte är organisterad på ett sådant sätt att det 
går att fastställa vilka anställda som är knutna till just den verksamhet som ska 
föras över till Förvaltningsrätten i Umeå. Det finns t.ex. inga domare eller hand-
läggare som enbart arbetar med överklaganden som härrör från de län som vi fö-
reslagit ska bilda den nya migrationsdomstolens domsområde. Vi bedömer där-
för att det inte kommer att bli fråga om en övergång av verksamhet i LAS:s me-
ning. Några erbjudanden om s.k. verksamhetsövergång kommer därmed inte att 
ges.  
 
I fråga om övriga personalkonsekvenser bedömer vi, som vi även tidigare berört, 
att förändringen på Förvaltningsrätten i Stockholm kan ske utan att det uppstår 
övertalighet. Personalomsättningen är av den storleken att personalstyrkan inom 
ett till två år kommer att minska i den omfattning som vi räknar med, antingen 
genom pensionsavgångar eller genom att personalen får andra anställningar. Det 
gäller samtliga personalkategorier. 
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8.4 Arbetsmiljöaspekter 
Inför en viktigare förändring av verksamheten krävs det att en riskbedömning 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete görs. 
Förslaget att inrätta och bygga upp ytterligare en migrationsdomstol är en sådan 
viktig förändring.  
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1 Grundläggande information 

1.1 Syfte  
Syftet med projektet är att ta fram ett förslag till inrättande och geografisk place-
ring av en fjärde migrationsdomstol.  

1.2 Bakgrund 
Migrationsdomstolarna inrättades den 31 mars 2006 då en ny utlänningslag med 
en ny instans- och processordning trädde i kraft. Reformen innebar att över-
prövningen av Migrationsverkets beslut sker vid de inrättade migrationsdomsto-
larna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Migrationsdomstolarnas avgöranden 
får överklagas till Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm, som 
är sista instans.  

Verksamheten vid migrationsdomstolarna har nu bedrivits under fem års tid. 
Vid den ursprungliga dimensioneringen antogs migrationsdomstolarna i första 
instans få in knappt 18 000 migrationsmål per år. År 2010 kom det till migrat-
ionsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö in totalt 23 600 migrat-
ionsmål. Fördelningen av migrationsmålen mellan migrationsdomstolarna är 
ojämn. Även om antalet mål varierar har t.ex. migrationsdomstolen i Stockholm 
för samtliga verksamhetsår fått en större procentuell andel migrationsmål än be-
räknat. Cirka 60 procent av samtliga migrationsmål handläggs vid migrations-
domstolen i Stockholm, medan övriga migrationsmål är relativt jämnt fördelade 
mellan domstolarna i Göteborg och Malmö.  

Regeringen beslutade den 14 april 2011 att ge Domstolsverket i uppdrag att 
lämna förslag till inrättande och geografisk placering av ytterligare en migrat-
ionsdomstol. Domstolsverket ska även lämna de författningsförslag och förslag i 
övrigt som uppdraget föranleder samt redovisa de ekonomiska konsekvenserna 
av förslagen.  

2 Projektets omfattning 

2.1 Projektets mål 
Målet med projektet är att ta fram en rapport som   

1. innehåller en kartläggning av målunderlag för en fjärde migrationsdom-
stol. 

2. belyser förutsättningar att rekrytera lämplig personal och att anlita tol-
kar/översättare och offentliga biträden. 

3. beskriver möjligheterna att ge migrationsdomstolen ändamålsenliga loka-
ler. 

4. beskriver konsekvenser för personal, enskilda, tolkar/översättare, offent-
liga biträden, polismyndigheter och Migrationsverket.  

5. innehåller ett förslag till geografisk placering och dimensionering av en 
fjärde migrationsdomstol samt förslag till vilket geografiskt område som 
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ska ingå i domstolens domsområde. Författningsförslag och de förslag i 
övrigt som uppdraget föranleder ska även lämnas.    

6. redovisar de ekonomiska konsekvenserna av förslagen.  

7. redovisar eventuella synpunkter på förslagen som kan ha framkommit 
under arbetets gång.   

2.2 Projektets prioritering 
Uppdraget ska enligt regeringens beslut redovisas senast den 1 december 2011. 
Om prioritering mellan tid, resultat och resurser behöver göras bör fokus ligga 
på att tidplanen uppfylls samt att resultatet följer den målsättning som är satt. 

 

2.3 Projektets framgångsfaktorer 
• Kontinuerlig dialog och uppföljning med berörda domstolschefer. 

• Tydlig kommunikation och information under processen. 

• Kontinuerlig samverkan med Migrationsverket och andra myndigheter.    

2.4 Projektleverans 
Efter godkännande av generaldirektören ska en slutrapport lämnas till regeringen 
senast den 1 december 2011. 

2.5 Beroenden till och från projektet 
Projektet är i vissa fall beroende av information från Migrationsverket och andra 
myndigheter samt av lagmän på de domstolar som ska ingå i utredningen. 

2.6 Projektets avgränsningar 
Projektet ska bedrivas utifrån följande utgångspunkter.  

• Domsområdena för migrationsdomstolarna i Göteborg och Malmö ska 
inte förändras medan domsområdet för migrationsdomstolen i Stock-
holm ska minskas så att den domstolen avlastas från mål.  

• Den nya migrationsdomstolen ska placeras norr om Stockholm och bli 
en del av Förvaltningsrätten i Uppsala, Falun, Härnösand, Umeå eller 
Luleå.     

• De totala kostnaderna för migrationsdomstolarna ska inte öka, utan in-
rättandet av en fjärde migrationsdomstol ska endast leda till att vissa 

Resultat 

Tid Resurser 

X 
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övergångskostnader uppkommer. Detta innebär att migrationsdomstolen 
i Stockholm på sikt ska minska i storlek. 

Utgångspunkterna kan komma att förändras om det under arbetets gång fram-
kommer omständigheter som gör att de bör omvärderas.    

2.7 Projektets förutsättningar 
Slutrapporten skrivs av Domstolsverket. Berörda myndigheter, domstolar och 
organisationer ska dock genom ett remissförfarande ges möjlighet att lämna syn-
punkter på rapporten innan den lämnas över till regeringen. 

3 Projektets genomförande 

3.1 Metod   
 Projektgruppen ska träffas regelbundet. Det dagliga arbetet ska i huvudsak bed-
rivas av projektledaren. Avstämning med styrgruppen ska ske löpande.    

Arbetet ska ske i samråd med berörda myndigheter och domstolar. Inhämtande 
av information ska bland annat ske genom möten med lagmännen på de förvalt-
ningsrätter som ska ingå i utredningen. Samråd ska ske med Migrationsverket, 
Rikspolisstyrelsen, Domarnämnden och Advokatsamfundet. De fackliga organi-
sationerna ska kontinuerligt informeras om arbetet i projektet.    

3.2 Rapporteringsrutiner 
Information och kommunikation är viktig på alla nivåer i Domstolsverket, på 
berörda domstolar och myndigheter och med de fackliga organisationerna. In-
formation om projektet ska även finnas på nätet.   

3.3 Dokumenthantering 
Dokumenten kommer att lagras på: G:\Gemensam på 
DV\Projekt\Organisationsprojekt\ Regeringsuppdrag notarier  
m.m.\Migrationsdomstol regeringsuppdrag  

Stratsys ska användas som verktyg för planering och uppföljning.  

4 Projektplanering 

4.1 Tids- och aktivitetsplan 
En slutrapport ska skrivas och lämnas över till regeringen. Milstolparna är Inle-
dande kartläggning, Utarbetande av rapport och Överlämnande av rapport till 
regeringen.  

 

För detaljerad tids- och aktivitetsplan, se bilaga 1.   
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Milstolpe 1 – Inledande kartläggning 

De områden projektet behöver hämta in uppgifter från är bland annat följande: 

 

Målunderlag  

Kartläggning av målunderlaget för en fjärde migrationsdomstol med placering 
norr om Stockholm. Kartläggningen ska även avse Migrationsverkets organisat-
ion i norra Sverige.  

 

Personal 

Personalläget på de förvaltningsrätter där en ny migrationsdomstol kan bildas. 
Kartläggningen avser personalen på Förvaltningsrätterna i Uppsala, Falun, 
Härnösand, Umeå och Luleå. 

Beskriva konsekvenser för personalen när verksamhet flyttas från migrations-
domstolen i Stockholm till en ny migrationsdomstol. Belysa behovet av förebyg-
gande arbetsmiljöarbete vid en ändring i verksamheten liksom behovet av att en 
riskbedömning görs inför genomförandet av förslagen.  

Kartlägga förutsättningar att rekrytera lämplig personal och ange den tidsåtgång 
som behövs för att hantera hela rekryteringsprocessen.   

 

Anlitande av tolkar m.fl. 

Kartläggning av möjligheter att anlita tokar/översättare och offentliga biträden 
på de orter som nämnts ovan. Även beskriva konsekvenser för dessa aktörer vid 
en placering av en migrationsdomstol på de nämnda orterna.    

 

Lokaler 

Inventering av lokaler vid aktuella domstolar, inklusive beskrivning av kostnader 
och kontraktstider. Belysa förutsättningar att ge en ny migrationsdomstol ända-
målsenliga lokaler på de angivna orterna.  

 

Ekonomi 

Beräkna och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av förslagen.  

 

Identifiering av andra områden 

Belysa konsekvenser för enskilda, polismyndigheter och Migrationsverket vid en 
placering av en migrationsdomstol på de angivna orterna.  
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Milstolpe 2 – Utarbetande av slutrapport 

Månaderna innan rapporten ska vara inlämnad utarbetas ett utkast till slutrap-
port. Berörda myndigheter och domstolar ges därefter möjlighet att lämna syn-
punkter på rapporten innan den slutliga versionen av rapporten utarbetas.  

 

Milstolpe 3 – Överlämnande av rapport till regeringen 

Under veckorna 44–45 utarbetas den slutliga versionen av rapporten. Vecka 46 
hålls ett möte med styrgruppen rörande innehållet i rapporten. Ett utkast till 
rapport skickas ut till generaldirektören veckan före. 

4.2 Milstolpar 
Id Milstolpebenämning Klar Externt bero-

ende 
Kommentar 

MS1 Inledande kartläggning 11-06-15 Migrationsverket Arbetet med detta är 
redan inlett 

MS2 Utarbetande av  

utkast till slutrapport  

11-08-31   

MS3 Överlämnande av  

rapport till regeringen 

11-12-01   

 

4.3 Beslutspunkter 
Id Beslutspunkt Senast Ansvarig 

BP1 Beslut projektplan 11-05-23 Styrgrupp 

BP2 Beslut utkast till slutrapport  11-09-09 GD 

BP3 Beslut slutrapport 11-11-22 GD 

 

5 Projektbudget 
Inte aktuellt.  

6 Projektorganisation 

6.1 Organisation och roller 
Projektorganisationen består av en projektledare från Juridiska avdelningen. Pro-
jektdeltagare bestående av personer från Enheten för analys, Enheten för lokal-
försörjning och Enheten för kompetensutveckling.  

Anna Hjort Ööpik är projektledare och ansvarar bland annat för att kalla till och 
leda möten samt ställa samman utkast till rapport och utarbeta den slutliga vers-
ionen av rapporten. Dessutom ansvarar hon för att samråd sker med aktuella 
myndigheter och domstolar och för att de fackliga organisationerna hålls infor-
merade.   
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Elizabeth Thoor ansvarar för personalfrågor i projektet. Jan Lindgren och Åsa 
Saltin ansvarar för ekonomifrågor och Kjell-Åke Nilsson ansvarar för lokalför-
sörjningsfrågor.  

I styrgruppen ingår avdelningscheferna Ann Härelind och Karin Nacke, lagman-
nen Ingvar Paulsson och internkonsulten Elizabeth Thoor.  

6.2 Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen säkras genom den kompetens som finns inom projekt-
gruppen och styrgruppen.   

7 Kvalitetssäkring 
På grund av att projektet ska bedrivas under en begränsad tid kommer kvalitets-
säkringen i första hand att ske genom diskussioner vid möten. 

Möten av olika slag, exempelvis styrgruppsmöten, kommer att användas som av-
stämningstillfällen. 

7.1 Säkerhet 
Varje deltagare har att bedöma om det material som hon eller han har tillgång till 
kan spridas. Vid tveksamheter kontaktas projektledaren som vid behov lyfter 
frågan till styrgruppen. 

7.2 Versionshantering 
I samband med justeringar av dokument bör den ursprungliga versionen 
sparas i mappen Arkiv under: G:\Gemensam på 
DV\Projekt\Organisationsprojekt\Regringsuppdrag notarier 
m.m.\Migrationsdomstol regeringsuppdrag  

Varje ny version får ett nytt versionsnummer och ändringar markeras ge-
nom funktionen Spåra ändringar. 

Stratsys ska användas som verktyg för uppföljning. 

7.3 Förändringshantering 
Förändringsbehov som har betydelse för regeringsuppdragets slutförande hante-
ras av styrgruppen. Förändringar som ryms inom projektplanen hanteras av pro-
jektledaren. 

8 Riskhantering 
Inte aktuellt. 

9 Projektavslutning 
Projektet avslutas med överlämnandet till regeringen av den slutrapport som ut-
arbetats av Domstolsverket och då all projektdokumentation är arkiverad på be-
stämd plats.  
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