
Verkställighetsärenden
Inkomna ärenden Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt
Inkomna domstolsärenden från Kriminalvården 87 60 76 44 51 46 47 61 47 65 38 652 1274
Inkomna ärenden från Migrationsverket 923 772 985 853 841 677 865 784 954 1076 760 719 10209
Fattade beslut om polisavvisningar 587 538 637 730 775 874 807 866 741 810 671 826 8862

Verkställda av- och utvisningsbeslut Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt
Verkställda ärenden från domstol 73 57 56 23 44 56 42 49 41 31 52 561 1085
Verkställda ärenden från Migrationsverket 429 283 374 283 348 270 337 280 365 412 299 318 3998
Verkställda polisavvisningar 745 506 592 676 859 881 881 884 803 774 680 826 9107
Totalt 1247 846 1022 982 1251 1207 1260 1213 1209 1217 1031 1705 14190

Öppna ärenden Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Ärende överlämnade från Migrationsverket, öppna ärenden 17484 17491 17302 17304 17375 17305 17223 17140 17259 17554 17743 17706
varav efterlysta 12242 11982 11801 11597 11596 11515 11375 11263 11375 11741 11790 11818

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.

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.

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, öppna ärenden: 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.


