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  Skrivelse 

2020-04-06 

 Diarienummer 

3.1.6-2020-9843 

 

 Sveriges Advokatsamfund 

Box 27321 

102 54 Stockholm 

 
Angående Migrationsverkets hantering av förskottsbetalningar m.m. 

 

Rättsenheten har fått i uppdrag att besvara den skrivelse som Migrationsverket 

mottog den 27 mars 2020 från Sveriges Advokatsamfund gällande situationen för 

många av samfundets medlemmar.  

 

Migrationsverket har stor förståelse för den oro som uttrycks i skrivelsen gällande 

små advokatfirmors ekonomiska situation. Migrationsverket arbetar för tillfället 

enligt den rutin som tagits fram om förskottsbetalningar (Kvalitetschefens Instruktion 

om standard för hantering av begäran om förskott på kostnadsräkning I 36/2016).  

Av standarden framgår att förskott normalt beviljas om ersättning inte kan antas bli 

fastställd inom sex månader och arbetet omfattar mer än 8 timmar. Som tidigare kan 

förskott också beviljas för mindre belopp i de fall en lång tid återstår till den slutliga 

prövningen. Bedömningen av om ersättning inte kan antas fastställas inom sex 

månader respektive mycket lång tid, löper från den dag begäran om förskott kom in 

till verket. Det offentliga biträdet kan enligt MIG 2016:28 även ha rätt till förskott för 

tidsspillan och utlägg vid bedömning av förskott. Migrationsverket fattar beslut 

rörande begäran om förskott inom sju dagar efter att en begäran om förskott kommit 

in till verket. Utbetalning av ersättning ska vara det offentliga biträdet tillhanda inom 

sju dagar efter beslut om bifall.   

 

När det gäller situationen som beskrivs i samband med muntliga utredningar kan 

Migrationsverket informera om att generaldirektören beslutade den 27 mars 2020 att 

pausa muntliga utredningar som sker på plats under 14 dagar. Anledningen till 

pausen är att operativ verksamhet ska ges möjlighet att identifiera, planera och 

genomföra åtgärder som medför att utredningarna kan återupptas med ökad säkerhet 

den 14 april 2020. Syftet i stort är att medverka till att minska smittspridningen i 

samhället, samt för att öka säkerheten för våra medarbetare, sökande, referenter, 

biträden, gode män och tolkar.  

 

Vad gäller specifikt Region Stockholm så har regionen under mars följt 

utvecklingen noga och vidtagit ett antal åtgärder för att minska 

smittspridningsrisk vid Nationellt Service Center i Sundbyberg. Det började 

med att antalet besökare begränsades med Folkhälsomyndighetens 500-

personersgräns som riktmärke den 12 mars 2020. Åtgärden förstärktes den 

27 mars 2020 till en begränsning som innebär att högst 50 personer vistas 

samtidigt i vänthallen. Andra åtgärder som vidtagits är att sätta upp 
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informationsaffischer på samtliga språk som Folkhälsomyndigheten 

tillhandahållit, jämte nåt ytterligare av särskild relevans för 

Migrationsverkets besökare. Avståndsmarkeringar har gjorts på golv, stolar 

och nedstängning av lekrum har skett. Handsprit har monterats på väggar 

vid entréer och information om handtvätt i ord och bild satts upp på 

toaletterna. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Eva Rimsten 

verksjurist 

Rättsenheten 
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