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REGERINGEN 2011-04-14 Ju2011/3078/DOM 

Justitiedepartementet Domstolsverket 

551 81 Jönköping 

Uppdrag till Domstolsverket angående migrationsdomstolarnas organisation 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Domstolsverket 1 uppdrag att lämna förslag till 
Inrättande och geografisk placering av ytterligare en migrationsdomstol. 

Domstolsverket ska lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som 
uppdraget föranleder. Verket ska vidare redovisa de ekonomiska 
konsekvenserna av de förslag som lämnas. 

Uppdraget ska redovisas rill regeringen (Justitiedepartementet) senast 
den 1 december 2011. 

Bakgrund 

Migrationsdomstolarna inrättades den 31 mars 2006 då en ny 
utlänningslag med en ny instans- och processordning trädde 1 kraft. 
Syftet med reformen var att uppnå en ökad öppenhet och rättssäkerhet 1 
asylprocessen genom att låta överprövningen ske 1 domstol. Reformen 
Innebar att överprövningen av Migrationsverkets beslut sker vid de 
inrättade migrarionsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att 
prövningen knöts till de tre största allmänna förvaltningsdomstolarna 
motiverades av behovet av flexibilitet och av att den nya måltypen Inte 
blir helt dominerande vid de aktuella förvahnlngsrätterna, så att de 
därmed mer eller mindre får karaktären av specialdomstol (prop. 
2004/05:170 s. 110). Migrarionsdomstolarnas avgöranden får överklagas 
till Migrarionsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm, som är 
sista Instans. Vid överklagande till Migrationsöverdomstolen krävs 
prövningstillstånd. 

Migrationsmåien är totalt sett en av de största målkategorierna vid de 
allmänna förvaltningsdomstolarna. Flertalet migrationsmål ska 
handläggas med förtur. Pä grund av omständigheter i omvärlden kan 
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såväl antalet mål som förutsättningarna för prövningen variera i stor 
utsträckning och 1 snabb takt. 

Regeringen har den 3 mars 2011 Ingätt en ramöverenskommelse med 
Miljöpartiet de gröna om migratlonspolitlk. Regeringen och Miljöpartiet 
är överens om bi.a. att en fjärde migrationsdomstol bör inrättas i syfte att 
korta handläggningstidema och stärka rättssäkerheten. 

Skälen för regeringens beslut 

Migrationsdomstolarnas organisation ska vara långsiktigt hållbar och 
skapa goda förutsättningar för en rättssäker, öppen och effektiv 
asylprocess 1 alla led. 

Verksamheten vid migrationsdomstolarna har nu bedrivits under fem års 
tid. Vid den ursprungliga dimensioneringen antogs migrations
domstolarna i första Instans få in knappt 18 000 migrationsmål per år. År 
2010 kom det till migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö in totalt 23 600 migrationsmål. Enligt Domstolsverkets 
prognoser för åren framöver kommer måltillströmningen att öka. 

Fördelningen av migrationsmåien mellan migrationsdomstolarna är 
ojämn. Även om antalet mäl varierar har t.ex. migrationsdomstolen i 
Stockholm för samtliga verksamhetsår fått en större procentuell andel 
migrationsmål än beräknat. Cirka 60 procent av samtliga migrationsmål 
handläggs vid migrationsdomstolen i Stockholm, medan övriga 
migrationsmål är relativt jämnt fördelade mellan domstolarna 1 Göteborg 
och Malmö. Andelen migrationsmål vid migrationsdomstolen 1 
Stockholm motsvarar närmare en tredjedel av det totala antalet 
inkommande mål vid Förvaltningsrätten 1 Stockholm och sysselsätter 
cirka hälften av domstolens domare. 

Den ojämna fördelningen mellan migrarionsdomstolarna rillsammans 
med en större måltillströmning än förväntat, medför att antalet 
migrarionsdomstolar behöver utökas. Domstolsverket ges därför i 
uppdrag att lämna förslag om inrättande och geografisk placering av 
ytterligare en migrationsdomstol. 

Domstolsverket ska lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som 
uppdraget föranleder. Verket ska vidare redovisa de ekonomiska 



konsekvenserna av de förslag som lämnas. Samråd ska ske med 
Migrationsverket. 

På regeringens vägnar 

Tobias Billström 

Jenny Kvarnholt 

Kopia till 
Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten 1 Stockholm 
Förvaltningsrätterna 
Migrationsverket 


