
Inkomna ärenden 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inkomna domstolsärenden från Kriminalvården 774 788 833 675 681 639 608

Inkomna ärenden från Migrationsverket 12 261 12964 11500 10846 8232 8343 10529

Fattade beslut om polisavvisningar 853 1017 993 1377 2939 Ej komplett 9582

Verkställda av- och utvisningsbeslut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Verkställda ärenden från domstol 616 671 663 640 648 717 649

Verkställda ärenden från Migrationsverket 5754 5114 4165 3414 3728 4165 4064

Verkställda polisavvisningar 644 740 993 1227 2886 7595 9364

Totalt 7014 6525 5821 5281 7267 12477 14077

Öpnna ärenden (per den 31 december 2018) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ärende överlämnade från Migrationsverket, öppna ärenden 19 543 21743 21038 21084 18311 17020 17515

varav efterlysta 11739 12437 9179 13368 12606 12235 12044

Statistiken är en sammanställning av siffror som har rapporterats in från polisregionerna via polisens ärendehanteringssystem. En stor del av 
statistiksammanställningen sker manuellt. Detta gör att det kan finnas kvalitetsbrister. 

Kategoriförklaring:
Inkomna domstolsärenden från Kriminalvården: Antal ärenden rörande utvisade på grund av brott där polisen ansvarar för verkställigheten.
Inkomna ärenden från Migrationsverket: Antal ärenden rörande personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och som Migrationsverket 
har överlämnat till polisen för verkställighet då det bedömts att tvång behövs, eller personen i fråga har avvikit. Gruppen domineras av de som tidigare sökt 
asyl men kan även innehålla personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl.
Fattade beslut om polisavvisningar: Antal polisbeslut om avvisning, dessa kan Polismyndigheten besluta om vid gränsen såväl som inne på territoriet.

Verkställda ärenden från domstol: Antal verkställda ärenden rörande utvisade på grund av brott.
Verkställda ärenden från Migrationsverket: Antal verkställda ärenden rörande personer som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och som 
Migrationsverket har överlämnat till polisen.
Verkställda polisavvisningar: Antal verkställda beslut om avvisning fattade av Polismyndigheten. 

Ärenden överlämnade från Migrationsverket, öpnna 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. Siffran är en ögonblicksbild per den 31 december för 
respektive år.
varav efterlysta: Antalet ärenden som är överlämnade från Migrationsverket där personen är efterlyst för verkställighet det vill säga avviken. 


