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Skrivelse angående Migrationsverkets hantering av förordnanden av 
advokater som offentliga biträden, m.m. 

Advokatsamfundet vill inom ramen för vår fortsatta dialog uppmärksamma 

Migrationsverket på ett antal anmärkningsvärda synpunkter och som inkommit från ett 

stort antal advokater. 

Vid tidigare möten med er har Advokatsamfundet ifrågasatt att Migrationsverkets 

tjänstemän ställer detaljerade frågor kring varför sökanden önskar ett visst biträde, 

vilket uppfattats som ett ifrågasättande av det fria advokat- och biträdesvalet och av 

hur den enskilde advokaten tidigare utfört sina uppdrag. Vid det senaste mötet i juni 

2021 konstaterades att inga ytterligare synpunkter av denna typ hade inkommit och att 

problematiken kring sådana ifrågasättanden därför sannolikt hade minskat. Tyvärr har 

Advokatsamfundet nu återigen konstaterat en betydande ökning av liknande 

synpunkter. Klienter vittnar enligt våra ledamöter om att de rättssökande känner sig 

ifrågasatta och uttrycker oro över om de gjort fel eller om den önskade advokaten inte 

är lämplig. 

Advokatsamfundet har även mottagit ett flertal synpunkter rörande att 

Migrationsverkets tjänstemän har upplyst sökande om att vissa advokater inte är 

lämpliga, i vissa fall utan motivering. Ofta har det varit fråga om att advokaten har fler 

förordnanden än det antal som Migrationsverket anser är lämpligt. Tjänstemän har 

även informerat klienter om antalet förordnanden som en advokat har, vilket kan bli 

problematiskt med beaktande av diskretions- och tystnadsplikten. Många advokater 

vittnar dessutom om att klienten inte fått ett skriftligt beslut när dennes önskan om ett 

specifikt biträde avslagits. 

Enligt advokater har Migrationsverket även ex officio gått in på advokaters personkort 

och ändrat markeringen från "Tillgänglig för nya förordnanden" till "Tillgänglig bara 
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om begärd", vilket sedan i vissa fall inte varit möjligt för advokaten att ändra tillbaka. 

En sådan förändring kan få stora konsekvenser för den som vill ha uppdrag som 

offentligt biträde, särskilt för en advokat som huvudsakligen arbetar med 

migrationsrätt. Det får dessutom anses särskilt anmärkningsvärt att Migrationsverket 

inte kommunicerat den egenhändigt gjorda ändringen med advokaterna i fråga. 

Vidare har advokater uppgett att klienter berättat att tjänstemän kryssat i att klienten 

godtar annat biträde, trots att klienten inte tillfrågats eller uppgett att den inte godtar 

annat biträde. Klienter har även beskrivit att tjänstemän i stor utsträckning på eget 

bevåg har gjort personliga utlåtanden kring vilka advokater de anser är bra och som bör 

väljas. 

Det är ytterst advokaterna själva som, med beaktande av god advokatsed, måste ta 

ställning till hur många förordnanden de har möjlighet att ta. Det är naturligt att 

förordnanden är olika tidskrävande, varför det endast är advokaten som har en 

fullständig helhetsbild och uppfattning av sin arbetsbörda. Advokatsamfundet har 

förståelse för att Migrationsverket har utredningsansvaret i asylärenden och vill 

säkerställa rimliga handläggningstider. Detta intresse måste dock alltid vägas mot det 

fria advokat- och biträdesvalet, liksom mot advokaters praktiska förutsättningar att 

fortsätta verka som biträden i migrationsrättsliga ärenden. 

Ett exempel på ovan problematik är meddelandet nedan, som en klient mottagit av en 

handläggare på Migrationsverket när denne önskat en specifik advokat. 

"Du har önskat X som offentligt biträde. Vi måste informera dig om att vi anser att han inte är lämplig 

eftersom han har väldigt många klienter och du kommer inte att kunna träffa honom. När det blir 

dags för din utredning, kommer han att skicka någon annan istället eftersom han har många andra 

klienter också. Jag undrar därför om du har något annat önskemål eller om Migrationsverket kan 

förordna en advokat till dig. Vi har väldigt många duktiga advokater som också kommer att vara 

närvarande under dina utredningar med Migrationsverket och som kommer att se till att ge dig det 

stödet och den hjälpen som du befinner i ditt ärende. 

Men om du trots detta vill ha X, måste vi informera dig om att vi kommer att fatta beslut om att avslå 

honom då vi anser att han inte är lämplig och då kommer det att dröja ytterligare innan du får en tid 

för en asylutredning. 

Vänligen svara på detta mej] snarast så att vi kan boka in en utredning till dig." 

Advokatsamfundet finner ovan formuleringar helt oacceptabla och utgör ett 

förhållningssätt som omgående måste upphöra. 

2/4 



Vid tidigare möten mellan Advokatsamfundet och Migrationsverket har även frågan om 

kortare handläggningstider, och den konkurrens om biträdesuppdrag som 

Migrationsverket beskriver att detta resulterat i, diskuterats. Migrationsverket har 

tidigare uppgett att detta ställer högre krav på advokaternas tillgänglighet. 

Advokatsamfundet har fått uppgifter om att Migrationsverkets interna riktlinjer 

numera innebär att om ett biträde inte har möjlighet att närvara på utredning m.m. 

inom cirka två månader, så avslås ansökan. 

Advokater upplever dock en inkonsekvent tillämpning och uppger att vissa tjänstemän 

anser att det krävs att en advokat är tillgänglig inom två veckor för att en ansökan inte 

ska avslås. Enligt information som en advokat fått av en tjänsteman på 

Migrationsverket, beror detta på nyanställningar och ett behov av att snabbt få igång 

utredningar. 

Advokatsamfundet oroas över dessa uppgifter om inkonsekvent tillämpning av interna 

riktlinjer, vilket påverkar såväl förutsägbarheten, advokaters möjligheter att ta 

uppdrag, som de rättssökandes rätt till rättssäker prövning av sitt ärende. Att en 

advokat specialiserad inom migrationsrätt regelmässigt skulle vara tillgänglig för en 

utredning inom två veckor är osannolikt. Advokatsamfundet uppmanar därför 

Migrationsverket att säkerställa en enhetlig tillämpning av eventuella interna riktlinjer 

samt att dessa riktlinjer bör innebära en realistisk avvägning mellan 

handläggningstider och advokaters praktiska arbetsförutsättningar. 

Advokatsamfundet ställer sig även frågande till hur Migrationsverket resonerar kring 

denna nya praxis i förhållande till de principer som kommer till uttryck i MIG 2017:21. 

Advokatsamfundet konstaterar att det inte kommit någon ny vägledning från 

Migrationsöverdomstolen beträffande de frågor som då aktualiserades, och undrar 

även här hur Migrationsverket resonerat när man i sin handbok angett att MIG 2017:21 

inte längre kan ligga till grund för att föreslaget biträde förordnas. 

Advokatsamfundet har även mottagit uppgifter från advokater som upplever att 

Migrationsverket inte tar hänsyn till den faktiska tidsåtgången vid genomgång av 

protokoll från asylutredningar. I stället synes bedömningen bygga på någon sorts 

schablonersättning, oavsett hur omfattande material som måste gås igenom och läsas 

upp för klienten. Advokater anser inte att Migrationsverket fullt ut beaktar att 

uppläsningen av protokollet görs med hjälp av tolk samt att klientens synpunkter 
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behöver nedtecknas, vilket förlänger tiden för uppläsning. Det är bekymmersamt att 

advokater inte får en adekvat ersättning för det arbete som lagts ner, och 

Advokatsamfundet uppmanar Migrationsverket att säkerställa att ersättning beviljas på 

ett rättvist och förutsägbart sätt, som återspeglar den faktiskt nedlagda tiden. 

slutligen har Advokatsamfundet uppmärksammats på att det inte längre går att ladda 

upp överklaganden via Migrationsverkets biträdessida, något som vi förstått tidigare 

varit möjligt. Överklaganden behöver nu skickas brevledes. Advokater beskriver detta 

som en klar försämring och en återgång i utvecklingen, och upplever inte att 

Migrationsverket tillräckligt tydligt informerat om denna förändring. Om biträden inte 

informerats om att de inte längre kan skicka in överklaganden via portalen, är risken 

att överklagandefrister missas med hänsyn till postgången. Advokatsamfundet oroas 

över de risker detta medför för klienters rätt till en rättslig prövning. 

På samma tema efterfrågar Advokatsamfundet generellt att advokater informeras när 

viktiga förändringar sker i Migrationsverkets arbetssätt. Exempelvis har 

Migrationsverket, enligt uppgifter Advokatsamfundet tagit del av, numera en ny skärpt 

rutin beträffande beviljande av anstånd med att inkomma med inlaga efter 

asylutredningen. En advokat har från en handläggare fått information om att man 

sedan årsskiftet infört en regel om att en inlaga ska vara inskickad inom två veckor från 

asylutredningen. Tidigare började fristen räknas från det att protokollet 

kommunicerats med biträdet, vilket inte sällan sker flera dagar efter att 

asylutredningen genomförts. Att sådana rutinförändringar införs, men sedan inte 

kommuniceras försvårar advokaternas arbete, men gör det även svårare för 

Migrationsverket att rent praktiskt säkerställa att de nya rutinerna efterföljs. 

Mot bakgrund av ovan är det Advokatsamfundets förhoppning att åtgärder omgående 

vidtas från Migrationsverkets sida för att förbättra dagens ohållbara situation. 

Kopia till: 

Migrationskollegierna i Malmö, Stockholm och Västra Sverige 
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