
Verkställighetsärenden
Inkomna ärenden Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt

Inkomna domstolsärenden från Kriminalvården 74 51 50 68 46 39 47 50 46 49 46 42 608

Inkomna ärenden från Migrationsverket 848 1022 1023 883 940 859 782 734 797 931 933 777 10529

Fattade beslut om polisavvisningar 1437 970 686 1063 564 779 683 972 560 646 533 689 9582

Verkställda av- och utvisningsbeslut Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt

Verkställda ärenden från domstol 37 41 69 54 52 89 55 65 21 59 58 49 649

Verkställda ärenden från Migrationsverket 328 287 477 361 312 334 349 325 283 353 378 277 4064

Verkställda polisavvisningar 1331 957 695 1068 525 914 743 931 421 676 423 680 9364

Totalt 1696 1285 1241 1483 889 1337 1147 1321 725 1088 859 1006 14077

Utgående balans Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Ärende överlämnade från Migrationsverket, utgående balans 17175 17562 17386 17205 17405 17404 17445 17274 17338 17464 17576 17515

varav efterlysta 12195 12445 12409 12530 12469 12451 12328 12218 12157 12100 12375 12044

Polismyndigheten sammanställer månadsvis statistik över genomförda inre utlänningskontroller, de återinförda inre gränskontrollerna och verkställigheter. Polismyndighetens statistikredovisning innehåller brister 

då systemen för statistikuttag inte till fullo är digitalt utvecklade. Ett långsiktigt utvecklingsarbete med att bättre kvalitetssäkra statistiken pågår och myndigheten har ett uppdrag från regeringen att förbättra 

arbetet med statistikredovisning.

Vänligen notera att siffrorna innehåller flera felkällor och används av polisen med stor försiktighet, framförallt statistiken avseende inre utlänningskontroller och polisavvisningar. Detta innebär att uppgifterna inte 

är jämförbara och det går inte att säga om t.ex. antalet inre utlänningskontroller ökat eller minskat. Var också medveten om att justeringar och rättelser i efterhand kan leda till att tidigare redovisade siffror inte 

längre är relevanta vilket kan försvåra jämförelser. För Polisregion Syd kan siffrorna för inre utlänningskontroller också inbegripa personer som stoppats i de återinförda gränskontrollerna vid gräns mot Danmark 

och Tyskland.

Polisen som verkställande myndighet av avvisning och utvisningsbeslut

Polismyndigheten verkställer Migrationsverkets överlämnade beslut om avvisning eller utvisning, beslut från Domstolen samt de egna besluten om avvisning (polisavvisningar). Båda avvisning och utvisning 

innebär ett beslut om att en person ska lämna Sverige. Skillnaden på avvisning och utvisning handlar främst om tiden. Direkt vid gräns och inom tre månader från registrerad ankomst till Sverige handlar det om 

avvisning, efter tre månader blir det en utvisning. 

Förklaring till Polismyndighetens statistik över antal verkställda beslut utifrån kategori

Ärenden från domstol: Avser beslut där personen har dömts till utvisning på grund av brott. Denna redovisning avser alltså inte beslut som har överlämnats från Migrationsverket.

Ärenden från Migrationsverket: Avser beslut där personen har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och där Migrationsverket har överlämnat utvisningsbeslutet till polisen för verkställighet. Kategorin 

inkluderar båda asylärenden och personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl. Migrationsverket får lämna över beslut om av- eller utvisning då det kan antas att tvång behövs för att verkställa beslutet eller 

för att personen håller sig undan – det vill säga har avvikit.

Polisavvisningar: Avser myndighetens egna fattade beslut om avvisning. Polisens beslut om avvisning kan tas i samband med en gränskontroll och det visar sig att personen inte har rätt att resa in i Sverige, eller 

vid en inre utlänningskontroll och det visar sig att personen som påträffas inte har rätt att vistas i landet.

Ärenden överlämnade från Migrationsverket, utgående balans: Antalet öppna (dvs. inte avslutade) ärenden rörande personer som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och som Migrationsverket har 

överlämnat till polisen för verkställighet

varav efterlysta: Det antal av siffran ovan, som är efterlysta, dvs. avvikna.


