
 REMISSYTTRANDE 1 (3) 

 

 

 

 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax  

Box 2302 

103 17 Stockholm 

 

Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00  08-14 98 89 

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se   Internet: www.kammarrattenistockholm.domstol.se 

 

 

 

 

 

Justitiedepartementet 

Enheten för processrätt och domstolsfrågor 

 

 

 

Promemorian Utökade möjligheter för migrationsdomstolarna att 

överlämna mål 

 

 

Inledning 
 

Kammarrätten välkomnar förslagen till utökade möjligheter för migrations-

domstolarna och Migrationsöverdomstolen att överlämna mål. Såsom lyfts fram 

i promemorian (s. 11 f.) kan det konstateras att migrationsdomstolarnas mål-

tillströmning av olika skäl har varierat, både över tid och mellan domstolarna, 

vilket har försvårat för dessa domstolar att planera sin verksamhet. Av naturliga 

skäl aktualiseras denna problematik i högre grad när antalet inkommande 

migrationsmål ökar kraftigt. Förslagen i promemorian kan leda till en ökad 

flexibilitet i systemet i denna del. Vidare ansluter sig kammarrätten till bedöm-

ningarna att behovet, både för den enskilde och för samhället i stort, av att få ett 

snabbt avgörande gör sig särskilt gällande i många typer av migrationsmål, samt 

att närhetsprincipen generellt sett kan sägas ha mindre betydelse i migrations-

mål. Enligt kammarrätten leder förslagen i promemorian sammanfattningsvis till 

förbättrade möjligheter för ett mer effektivt utnyttjande av den samlade kapaci-

teten hos berörda domstolar, vilket i sin tur bedöms förbättra förutsättningarna 

för att hålla rimliga handläggningstider i migrationsmål och övriga mål även vid 

den kraftiga ökning av måltillströmningen som förväntas under innevarande och 

kommande år. 

 

Nedan redovisas de synpunkter, tillägg och kommentarer som kammarrätten 

utifrån sina utgångspunkter har funnit skäl att presentera särskilt. Utöver vad 

som anges i detta yttrande har domstolen inte några synpunkter på de förslag 

som läggs fram i promemorian. 

 

Datum Diarienr 

2016-06-10 KST 2016/195 
  

Ert datum Ert diarienr 
2016-04-22 Ju2016/03251/DOM 
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Utökade möjligheter att överlämna migrationsmål (avsnitt 3.2 i 

promemorian) 
 

Kammarrätten tillstyrker förslaget. 

 

Utökade möjligheter att överlämna även andra mål än migrationsmål 

(avsnitt 3.3) 
 

Kammarrätten tillstyrker förslaget med följande synpunkter. 

 

Bestämmelsens placering 

 

När det gäller bestämmelsen som rör den permanenta lösning som föreslås träda 

i kraft år 2020 anförs i promemorian (s. 13) att den lagreglering som behövs inte 

riktar sig till förvaltningsrätterna generellt utan enbart till de förvaltningsrätter 

som också är migrationsdomstolar. I promemorian framförs att bestämmelsen 

därför bör inordnas bland övriga särskilda bestämmelser i utlänningslagen om 

migrationsdomstolarna och förfarandet i dessa och inte bland de generella 

överlämningsregler som återfinns i 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvalt-

ningsdomstolar. 

 

Något liknande resonemang förs dock inte kring den tillfälliga lösning som 

föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och som föreslås gälla även andra mål 

än migrationsmål (s. 4 f.). Det kan konstateras att även förvaltningsrätter som 

inte är migrationsdomstolar och kammarrätter som inte är Migrationsöver-

domstol kommer att beröras av denna lagreglering, i egenskap av mottagare av 

överlämnade mål som inte är migrationsmål. 

 

Mot bakgrund av detta bör det enligt kammarrättens mening närmare övervägas 

om den tillfälliga bestämmelsen bör införas i 8 a § (kammarrätterna) respektive 

i 14 § (förvaltningsrätterna) i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar istället 

för i utlänningslagen. 

 

Förordning med kompletterande bestämmelser 

 

Beträffande bestämmelsen som rör den föreslagna permanenta lösningen anförs 

i promemorian (s. 14) att det i förordning bör införas kompletterande bestäm-

melser om bl.a. samråd mellan migrationsdomstolarna inför ett överlämnande. 

Något liknande framförs inte explicit avseende den föreslagna tillfälliga 

lösningen. Kammarrätten anser att det även för den tillfälliga lösningen bör 

införas liknande kompletterande bestämmelser i förordning. 

 

Övervägning framöver 

 

Efter att denna tillfälliga reglering har utvärderats bör det övervägas om den ska 

göras permanent i måltyper där det likt migrationsmålen är stor variation i 

måltillströmningen och där närhet till domstolen generellt inte är av någon 

större vikt för den enskilde (se kammarrättens remissyttrande över betänkandet 



 REMISSYTTRANDE 3 (3) 

 

 

 

 

 

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål 

[SOU 2014:76], s. 5). 

 

Generella kommentarer i övrigt 
 

Kammarrätten tillstyrker således förslagen i promemorian med de synpunkter 

som har redovisats ovan. Det finns dock vissa frågor av mer generell natur som 

förslagen aktualiserar och som domstolen önskar lyfta fram, vilket görs nedan. 

 

Risken att migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen tappar i attrak-

tivitet rekryteringsmässigt m.m. om andelen migrationsmål vid dessa domstolar 

ökar efter överlämning av andra mål än migrationsmål är enligt kammarrätten 

liten, bl.a. mot bakgrund av att ett större intresse än tidigare kan märkas kring 

migrationsrättsliga frågor bland bl.a. sökande till utlysta tjänster samt att 

ökningen av antalet inkommande migrationsmål i nuläget bedöms vara tillfällig. 

 

Det bör i den fortsatta beredningen undersökas om det finns en risk att en 

överlämning av t.ex. mer komplicerade skattemål sker till domstolar där den 

djupare skattekompetensen kanske inte finns (denna fråga har bäring på även 

andra mål än skattemål). Det ska dock understrykas att kammarrätten bedömer 

även denna risk som relativt liten. Det är upp till den överlämnande domstolen 

att själv bedöma lämpligheten i en överlämning, inbegripet en bedömning av 

komplexiteten i vissa mål m.m. 

 

En fråga som kan belysas framöver är vidare om ett komplement till förslagen i 

promemorian kan vara att inrätta tillfälliga migrationsavdelningar på andra 

domstolar (det vill säga andra domstolar än migrationsdomstolar) där det finns 

arbetskraft som redan nu är tillgänglig att arbeta med migrationsmål eller där 

det är lätt att rekrytera sådana medarbetare. På dessa tillfälliga avdelningar 

skulle migrationsmål av enklare karaktär kunna avgöras. 

 

___________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, 

kanslichefen Tomas Keisu, lagmannen Magnus Ekman samt administrativa 

fiskalen Omar Bembli (föredragande). 
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