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OB33 

Inkom Migrationsverket 

Anmälan om ändringar i intresseanmälan för uppdrag som 
offentligt biträde i asylärenden

Använd den här blanketten för att anmäla ändringar eller tillägg i de uppgifter som du tidigare har lämnat i blanketten 
”Intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde”. 

Det är viktigt att du fyller i personuppgifter samt alla uppgifter under den rubrik där du vill anmäla ändringar eller 
tillägg. Skicka sedan blanketten tillsammans med eventuella bilagor till Migrationsverket, Box 2073, 700 02 Örebro 
eller med mejl till registratur-bitradesuppgifter@migrationsverket.se. 

1. Personuppgifter 
Personnummer 

Förnamn Efternamn 

Kommentar 

 Jag vill inte bli förordnad som offentligt biträde framöver. 

 Jag vill tillfälligt inte bli förordnad i nya ärenden. 

 Jag vill bara bli förordnad om den sökande eller god man begär det. 

 Jag vill återigen bli förordnad i ärenden efter att ha haft ett uppehåll. 

 Jag vill ändra personuppgifter. (fyll i punkt 2) 

 Jag vill ändra uppgifter om företaget eller arbetsstället. (fyll i punkt 3) 

OBS! Glöm inte att fylla i punkt 4. 

2. Nya personuppgifter 
Personnummer 

Förnamn Efternamn 

Direkttelefonnummer Mobiltelefonnummer 

Mejladress 

Har du ansvarsförsäkring?  Ja  Nej 

Är du advokat?  Ja  Nej* 

* Bifoga examensbevis eller motsvarande, om du inte är advokat. 

Har du svensk juristexamen?  Ja  Nej 

Kommentar 

mailto:registratur-bitradesuppgifter@migrationsverket.se


3. Nya uppgifter om företaget eller arbetsstället 

3.1 Uppgifter om företaget 
Organisationsnummer 

Företagsnamn 

Telefonnummer Faxnummer 

Mejladress 

Postadress 

Postnummer Ort 

Besöksadress 

Postnummer Ort 

Är företaget en advokatbyrå?  Ja  Nej 

Har företaget F-skattsedel?  Ja  Nej 

Kommentar 

3.2 Arbetsställe 1 

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

 Nytt arbetsställe  Borttag av arbetsställe 

Benämning arbetsställe 

Telefonnummer Faxnummer 

Postadress arbetsställe 

Postnummer Ort 

Besöksadress arbetsställe 

Postnummer Ort 

Kommentar 



3.3 Arbetsställe 2 

 Nytt arbetsställe  Borttag av arbetsställe 

Benämning arbetsställe 

Telefonnummer Faxnummer 

Postadress arbetsställe 

Postnummer Ort 

Besöksadress arbetsställe 

Postnummer Ort 

Kommentar 

Om det inte finns tillräckligt utrymme på blanketten för dina ändringar eller tillägg kan du skicka med 
uppgifterna som en separat bilaga. 

4. Person som har fyllt i blanketten (uppgiftslämnare) 
Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Bifoga till exempel CV, examensbevis eller intyg om tingsmeritering. 
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