
Verkställighetsärenden 2020
Inkomna ärenden Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt
Inkomna domstolsärenden från Kriminalvården 65 53 75 65 41 59 63 32 59 80 53 52 697
Inkomna ärenden från Migrationsverket 821 978 836 345 278 339 381 410 790 874 726 563 7341
Fattade beslut om polisavvisningar 878 742 577 294 307 379 577 426 581 535 521 2318 8135

Verkställda av- och utvisningsbeslut Totalt
Verkställda ärenden från domstol 61 51 61 18 24 31 62 33 48 49 43 34 515
Verkställda ärenden från Migrationsverket 430 374 412 211 172 140 151 166 337 304 374 339 3410
Verkställda polisavvisningar 878 742 577 294 307 330 583 408 533 435 630 1880 7597
Totalt 1368 1167 1050 523 503 501 796 607 918 788 1047 2253 11521

Öppna ärenden
Ärende överlämnade från Migrationsverket, öppna ärenden 17 680 17 904 17 859 17 520 17 299 17 164 17 065 16 944 17 071 17 239 17201 16994
varav efterlysta 11 721 11 937 12 168 12 023 11 853 11 680 11 579 11 341 11 446 11 479 11 489 11302

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.


