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Inkom Migrationsverket

Intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde

Använd denna blankett för att anmäla att du är intresserad av att få uppdrag som offentligt biträde för personer med 
ärenden hos Migrationsverket. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter. 

Skriv ut och skriv under blanketten. Skicka den tillsammans med eventuella bilagor till Migrationsverket, Box 2073, 
70002 Örebro. Du kan också skanna in underskrivet original och skicka den med e-post till registratur-
bitradesuppgifter@migrationsverket.se. 

När du har blivit registrerad får du via e-post en länk där du med Bank-ID kan logga in på migrationsverkets e-tjänst 
för biträden. Där får du tillgång till uppgifter i ärende du är förordnad, kommunicerade handlingar, bokningar, kalender 
m.m.

Mer information hittar du på migrationsverket.se/Andra aktörer/Offentliga biträden. 

OBS! Denna intresseanmälan behöver alltid kompletteras med blanketten Underlag för kompetensbedömning, OB35. 

1. Personuppgifter
Förnamn Efternamn 

Direkttelefonnummer Mobiltelefonnummer 

E-postadress Personnummer 

Har du ansvarsförsäkring? 

 Ja  Nej 

Är du ledamot av Sveriges advokatsamfund? 

 Ja  Nej 

Har du svensk juristexamen? 

 Ja* 

* Bifoga examensbevis

 Nej 

Kommentar 

2. Uppgifter om företaget
Organisationsnummer 

Företagsnamn 

E-postadress Telefonnummer 

Postadress 

Postnummer Ort 

Besöksadress 

Postnummer Ort 

Är företaget en advokatbyrå? 

 Ja  Nej 

Har företaget F-skattsedel? 

 Ja  Nej 

Kommentar 

mailto:registratur-bitradesuppgifter@migrationsverket.se
mailto:registratur-bitradesuppgifter@migrationsverket.se
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Offentliga-bitraden.html


3. Arbetsställe 

Migrationsverket förordnar biträden i närhet av prövningsort för ärendet eller i förekommande fall i närhet till där 
sökande bor. 

Ange därför var du har ditt arbetsställe eller dina arbetsställen. 

 Företagsadressen under ”Uppgifter om företaget” ovan är också mitt arbetsställe. 

3.2 Övriga arbetsställen 
Benämning arbetsställe 

Telefonnummer Faxnummer 

Postadress arbetsställe 

Postnummer Ort 

Besöksadress arbetsställe 

Postnummer Ort 

3.3 Övriga arbetsställen 
Benämning arbetsställe 

Telefonnummer Faxnummer 

Postadress arbetsställe 

Postnummer Ort 

Besöksadress arbetsställe 

Postnummer Ort 

 Jag önskar vara tillgänglig för att bli förordnad i jour- och förvarsärenden. Läs mer om förutsättningarna 

på migrationsverket.se/Andra aktörer/Offentliga biträden. 

4. Underskrift 

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

5. Person som har fyllt i blanketten (uppgiftslämnare) 

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 
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