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En myndighet i utveckling och förnyelse 

Förändringarna i migrationen med bland 
annat färre asylsökande har påverkat Mi-
grationsverkets verksamhet kraftigt de sen-
aste åren. Det har ställt oss inför kravet att 
ställa om till nya förutsättningar och forma 
en myndighet som är bättre rustad att bed-
riva en effektiv verksamhet i ett mindre 
format. Ett viktigt syfte med det pågående 
förändringsarbetet är också att möta de 
framtida behov och möjligheter vi ser de 
kommande åren genom att med innovation 
och nytänkande modernisera myndigheten. 

Vår strategi för utveckling tar sikte på att 
myndigheten ska stärka förmågan att utföra 
sitt uppdrag med hög kvalitet och så enkelt 
och effektivt som möjligt. För att lyckas är 
det av central betydelse att vi kan ta tillvara den moderna teknikens möjligheter. 
Migrationsverket har påbörjat en digital transformation som kommer att prägla de 
kommande åren. Vi ser bland annat stora möjligheter att automatisera delar av vår 
administration och handläggning. Det är en omfattande förändring som kommer att 
beröra ledarskap, medarbetarskap, kompetens, organisation och lokalisering. 

Inom den operativa verksamheten behöver vi fortsatt fokusera på våra ärendeköer 
för att komma i fas så att de sökande kan få beslut inom den tid som de har rätt att 
förvänta sig. Enligt gällande prognos kommer vi att vara i fas 2023 så att vi i alla 
ärendeslag kan ge besked inom författningsstyrda tider. När det gäller ansökningar 
från asylsökande och arbetstagare räknar vi med att vara i mål redan i år. 

En viktig förutsättning för att vi ska kunna möta de växlande behov vi ser framöver 
är att öka flexibilitet i prövningsverksamheten. Det handlar om att personal inom 
prövningen i högre grad ska kunna hantera olika ärendeslag så att medarbetarnas 
kompetens hela tiden kan tas tillvara där behovet är som störst. 

I det här budgetunderlaget lämnar vi vår bedömning av hur resursbehovet kommer 
att utvecklas 2022-2024. Genom den omställning som myndigheten är inne i har vi 
på relativt kort tid minskat kostnaderna för den operativa verksamheten kraftigt. 
Som ett led i anpassningen ser vi också över funktionerna för bland annat stöd, 
samordning och administration, vilket innebär att myndigheten efterhand också 
sänker overheadkostnaderna. 

Sammantaget bedömer vi att en ansvarsfull budgetering leder till ett finansiellt 
överskott i slutet av budgetperioden i förhållande till den finansiering som tidigare 
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har föreslagits. En del av de medel som har budgeterats för 2023 och 2024 kan där-
med användas till andra ändamål i statsbudgeten, som förutsättningarna ser ut för 
närvarande. 

Med den finansiering vi föreslår är bedömningen att vi kan nå författningsstyrda ti-
der inom prövningen, genomföra uppdraget i övrigt och dessutom ta viktiga steg 
för att modernisera och ytterligare effektivisera myndigheten. 

I bedömningen av finansieringsbehovet har vi inte kunnat ta i beaktande kom-
mande förändringar i myndighetens uppdrag. Hur Migrationsverkets förutsätt-
ningar kommer att se ut beror i hög grad på migrationspolitikens utformning. Den 
nationella lagstiftningen är under förändring samtidigt som ett nytt gemensamt 
asyl- och migrationssystem tar form inom EU. Vi befinner oss dessutom i en 
världsomspännande pandemi som påverkar verksamheten och där det råder osäker-
het om när rörligheten över gränser kan normaliseras igen. Det är viktigt med en 
följsam finansiering som ger Migrationsverket förutsättningar att möta utveckl-
ingen inom området. 

Vi ser fram emot att i dialog med uppdragsgivaren och andra myndigheter och ak-
törer skapa bästa möjliga förutsättningar i genomförandet av vårt demokratiska 
uppdrag. Ambitionen med Migrationsverkets utvecklingsarbete är inte bara att söka 
nya lösningar som svar på myndighetens egna behov utan också att bidra till bättre 
samverkan och ökad nytta för samhället. 

 

Mikael Ribbenvik 
Generaldirektör  
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Sammanfattning 

• Migrationsverket arbetar aktivt för att minska antalet öppna ärenden vilket 
är en förutsättning för att korta handläggningstiderna. I år beräknas målet 
om författningsstyrda handläggningstider att nås för asylärenden och för 
arbetsmarknadsärenden. Inom anknytningsärenden beräknas handlägg-
ningstiderna komma ner till föreskrivna tidsramar under 2022 och inom 
medborgarskapsärenden under 2023. Med färre öppna ärenden ökar myn-
digheten förutsättningarna för att arbeta i en tidsatt process med fokus på 
handläggningstider. Eftersom antal och typ av inkommande ärenden varie-
rar och inte fördelas jämnt över tid så behöver myndigheten också skapa 
bättre förutsättningar för att utveckla och tillvarata kompetens för en ökad 
flexibilitet inom prövningsverksamheten. Medarbetare som arbetar med att 
pröva ansökningar behöver ha förmåga att kraftsamla inom de ärendeslag 
där behovet för tillfället är störst. 

• Migrationsverket genomför en digital transformation. En allt större andel 
av myndighetens verksamhet kommer att automatiseras och medarbetarna 
kommer i allt högre grad ägna sig åt de arbetsuppgifter som maskiner inte 
kan klara av. Under transformationen används ärendehanteringssystem pa-
rallellt vilket kan ha en temporär negativ påverkan på myndighetens pro-
duktivitet men när transformationen är genomförd bedöms myndigheten bli 
mer effektiv än tidigare. 

• Migrationsverket minskar nu overheadkostnaden då kostnaden för den ope-
rativa verksamheten har minskat kraftigt under senare år när myndigheten 
anpassar sig till att bli en mindre och mer effektiv myndighet. Minskningen 
finansierar delvis ökade kostnader för förvarsverksamheten samt myndig-
hetens ökade satsning på utveckling genom digitalisering och automatise-
ring men den minskar också myndighetens totala finansieringsbehov i slu-
tet av perioden. Myndigheten föreslår därför att beräknade anslag för 2023 
och 2024 minskas med 100 miljoner kronor respektive 150 miljoner kro-
nor. 

• Migrationsverkets ser att coronapandemins fortsatta effekt på myndighet-
ens ekonomi är svårbedömd. Det finns ett antal faktorer som har medfört 
ett lägre ekonomiskt utfall än prognosticerat med anledning av pandemin 
och det kan fortsätta även kommande år. Myndigheten ser dock att peri-
oden präglas av stor osäkerhet och att det även kan finnas faktorer som 
medför ökade kostnader. Den fleråriga planen för att så snabbt som möjligt 
och på ett kostnadseffektivt sätt nå författningsstyrda tider inom samtliga 
ärendeslag ses kontinuerligt över med syftet att nyttja befintliga resurser så 
effektivt som möjligt givet rådande omständigheter. 
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1. Uppdrag, mål och inriktningar 

1.1 Uppdrag 
Migrationsverket ska bidra till att uppnå målet för migration som riksdagen fastsla-
git; att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och 
som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, 
främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrat-
ionens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samar-
betet.1 

Migrationsverkets huvuduppdrag är att pröva ansökningar från människor som vill 
arbeta, studera, bo i Sverige och från dem som söker skydd här. Genom att göra 
detta på ett målgruppsanpassat, förutsebart, effektivt och rättssäkert sätt bidrar vi 
till att säkerställa en långsiktig hållbar migrationspolitik.2 

1.2 Mål och strategiska inriktningar 
Migrationsverkets långsiktiga målbild är att som expertmyndighet bidra med kun-
skap, fakta och analyser inom området. Vidare ska myndigheten värna asylrätten 
och vara en garant för att Sverige ska kunna erbjuda skydd åt människor som har 
rätt till det. Genom snabb, effektiv och rättssäker handläggning bidrar Migrations-
verket till ett mer konkurrenskraftigt Sverige. Målbilden anger inriktning samt ger 
vägledning och inspiration för planering och utveckling av myndighetens verksam-
het. 

Bild 1. Migrationsverkets verksamhetsstrategi visualiseras i form av ett hus3 

 

                                                                 
1 Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
2 Verksamhetsstrategi (dnr. 1.1.3-2020-26892). 
3 Ibid. 
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1.2.1 Vägen framåt 
Med vägledning av fem strategiska inriktningar fokuserar Migrationsverket på att 
ständigt förbättra och utveckla arbetet att pröva ansökningar inom författningsstyrd 
tid. Myndighetens strategiska inriktningar är att utveckla medarbetarskapet, ledar-
skapet och kompetensen, utveckla tillgänglighet och service, utveckla digitali-
seringen, finnas på rätt plats samt utveckla organisationsstyrningen.4 Dessa inrikt-
ningar uttrycks bland annat i förutsättningsskapande mål och förflyttningar som 
myndigheten ska nå under ett verksamhetsår för att på sikt nå den långsiktiga mål-
bilden.5 

Medarbetarskap, ledarskap och kompetens 

Migrationsverkets medarbetarskap, ledarskap och kompetens ska utvecklas genom 
att vara en lärande och tillitsbaserad organisation. Utgångspunkten är att alla vill ta 
ansvar för myndighetens uppdrag och utveckling av verksamheten. Ansvarstagande 
i en tillåtande och kreativ miljö uppmuntras och mångfald genom att främja lika 
rättigheter och möjligheter eftersträvas. En långsiktig och hållbar kompetensför-
sörjning skapas utifrån en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats där medarbe-
tare är motiverade, trivs och vill stanna.6 

Ändamålsenlig tillgänglighet och service 

Migrationsverket ska ge service inom rätt tid, med rätt kvalitet och med ett gott be-
mötande oavsett kanal. Kontakten med Migrationsverket ska vara enkel och be-
griplig. Därför ska bland annat svarsstödet och enhetliga arbetssätt utvecklas. Digi-
tal service ska utgöra ett förstahandsval. Service och information ska vara likvär-
dig, enhetlig och målgruppsanpassad oavsett var i landet den ges.7 

Digitalisering 

Den digitala transformationen ska öka myndighetens förutsättningar att möta sam-
hällets krav på service, effektivitet och rättssäkerhet. Automatisering ska ske i sam-
klang med andra aktörer, så långt det är möjligt ur rättsliga och etiska perspektiv. 
Medarbetarna bidrar med den verksamhetskunskap och service som maskinerna 
inte klarar av.8 

På rätt plats 

Migrationsverkets kontor och tillfälliga bostäder för asylsökande ska lokaliseras så 
att utvecklingen mot ökad kvalitet, effektivitet samt service och tillgänglighet 
främjas. Den geografiska lokaliseringen ska samverka med ökad digitalisering och 
andra utvecklingsinsatser. Möjligheter till samordning och samlokalisering med 
andra offentliga aktörer ska tillvaratas. Lokaliseringen ska stödja kompetensför-
sörjning och god arbetsmiljö.9 

                                                                 
4 Verksamhetsstrategi (dnr. 1.1.3-2020-26892). 
5 Verksamhetsplan 2021 (dnr. 1.1.3-2021-456). 
6 Verksamhetsstrategi (dnr. 1.1.3-2020-26892), Kompetensplan 2021-2025 (dnr. 1.2.2.1-2021-2745). 
7 Ibid., Tillgänglighets- och serviceplan 2021-2025 (dnr. 1.2.2.1-2021-2573). 
8 Ibid., Utvecklingsplan 2019-2023 (dnr. 1.2.2.1-2019-5083). 
9 Ibid., Lokaliseringsplan 2019-2023 (dnr. 1.2.2.1-2019-24236), Lokaliseringsplan 2021-2025, del 2: 
administrativa lokaler (dnr. 1.2.2.1-2021-2810). 
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Organisationsstyrning 

Myndigheten ska utveckla sin organisatoriska struktur så att den är ändamålsenlig 
och ger förutsättningar för en hållbar utveckling. Ledningsförmågan ska stärkas yt-
terligare, genom att processer för planering, styrning och uppföljning med utgångs-
punkt i tillitsbaserad styrning utvecklas. Kontroll och uppföljning som leder till 
onödig administration ska undvikas. Planering, styrning och följning ska leda till 
ökad kostnadsmedvetenhet i hela organisationen liksom till ökad samverkan och 
helhetssyn.10 

2. Digital transformation 

2.1 Strategisk utveckling – ett långsiktigt perspektiv 
I budgetunderlaget för åren 2021-2023 tog Migrationsverket avstamp i en tidig be-
skrivning av myndighetens digitala transformation. Denna beskrivning kan nu ut-
vecklas inför kommande budgetår då myndigheten är inne i den första fasen av 
transformationen och arbetar med genomförande och planering av kommande fa-
ser. 

Ny teknik möjliggör alltmer automatisering vilket innebär förändring av de arbets-
uppgifter som utförs av medarbetare respektive maskiner. Den digitala transformat-
ionen vänder på perspektivet under handläggningen där maskinen traditionellt stöd-
jer medarbetaren, till att medarbetaren istället stödjer maskinen där tekniken inte 
räcker till. De nya digitala lösningarna ska möjliggöra ökad effektivitet via hög 
automatiseringsgrad med inslag av innovation, snarare än att bara förbättra och 
stödja traditionella metoder. 

För att nå önskvärd nytta av den digitala teknikens möjligheter behöver myndighet-
ens verksamheter förändras. Arbetsmetoder, styrstrukturer, processer och kultur be-
höver förnyas samtidigt som myndighetens syn på ledarskap och medarbetarskap 
följer med i transformationen. 

En framgångsrikt genomförd digital transformation kommer ha en hög intern och 
extern påverkan eftersom myndigheten uppdaterar sin IT-miljö på ett genomgående 
sätt. En ny IT-miljö kommer att skapa förutsättningar till minskade ledtider och 
ökad produktivitet samt ökad rättslig kvalitet som kommer våra sökande till godo. 

I takt med att antalet öppna och andelen äldre ärenden väntas minska framöver och 
författningsstyrda handläggningstider nås för alla ärendeslag under 2023 kommer 
det skapa mer gynnsamma förutsättningar för att forma en myndighet som fullt ut 
kan nyttja effekten av den digitala utvecklingen. 

 
  

                                                                 
10 Verksamhetsstrategi (dnr. 1.1.3-2020-26892). 
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Bild 2. Illustration av nyckelbegrepp inom Migrationsverkets digitala transformation 

 
Den digitala transformationen genomförs successivt enligt Migrationsverkets plan 
för genomförande av den digitala transformationen.11 Planen beskriver inriktning 
och ordning för när olika verksamhetsområden ska genomgå den huvudsakliga 
transformationen. 

En tidskrävande del av transformationen är att ersätta den centrala utlänningsdata-
basen som utgjort grunden för de tekniska applikationer som tagits fram sedan 
1990-talet. En alltför stor del av informationen är idag dokumentbaserad vilket gör 
det mycket svårt för ett system eller en algoritm att använda den. En betydande 
satsning kommer därför att genomföras 2021-2023 i syfte att etablera en ny platt-
form. En plattform är den struktur för databearbetning och dess funktioner som bil-
das genom en sammankoppling av maskinvara och programvara och hur den in-
formationen lagras. Den nya plattformen ska stödja både interna behov och behov 
som uppstår i samverkan med andra aktörer och integration i större digitala ekosy-
stem. Ett digitalt ekosystem är en digital och organisatorisk infrastruktur som möj-
liggör informations- och tjänsteflöden mellan delvis oberoende aktörer och som har 
egenskaper som möjliggör självorganisering, skalbarhet och hållbarhet över tid.12 
Säkerställandet av en hög informationskvalitet, informationssäkerhet och en behö-
righetsstyrning som garanterar integritet har hög prioritet i förändringsarbetet. 

Myndigheten kommer säkerställa att rätt typ av utveckling prioriteras under trans-
formationsperioden. Över tid kommer prioritetsordningen att förenklas då myndig-
heten gradvis kommer att ha slutfört den utveckling som påbörjats eller beslutats 
före den digitala transformationen inleddes 2021. Under 2021-2026 kommer beho-
vet av nyutveckling som inte har en direkt bäring för framdriften av den digitala 
transformationen att minska vartefter olika ärendeslag transformerats till den nya 

                                                                 
11 Beslut Gd/006/2021 (dnr 1.1.2-2021-1802). 
12 Expertgruppen för digitala investeringar, slutrapport (SOU 2018:72 s. 24). 
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plattformen. Genom bättre samplanering inom myndigheten ska prioriteringskon-
flikter minska. 

Arbetet med den digitala transformationen bedöms pågå mellan åren 2021-2026 
och myndigheten uppskattar genomförandets utvecklingskostnad till 400-800 mil-
joner kronor. Den slutliga summan är osäker eftersom en så pass genomgripande 
strukturförändring av så många olika delar inte tidigare genomförts vid myndig-
heten. All etablering, förändrade arbetssätt, styrning och förändrad myndighetskul-
tur behöver synkroniseras under transformationen. Kostnaderna för transformation 
i verksamheten är inte medräknade då de är svåra att precisera i den tidiga fasen av 
den digitala transformationen. Även eventuella effekter av transformationen som 
rör produktiviteten är inte medräknade då det inte är möjligt att göra sådana beräk-
ningar i det här skedet. 

2.2 Planeringen av den digitala transformationen 2021-
2026 

Migrationsverkets planering av den digitala transformationen inleddes med att 
myndigheten tog fram en roadmap för digitalisering. Den övergick sedan i planen 
för genomförande av myndighetens digitala transformation som är fördelad i områ-
den som benämns transformationsblock. Antalet transformationsblock och antalet 
områden inom blocken kommer att revideras under pågående transformation för att 
uppnå mest förmånlig effekt av myndighetens utveckling. Planen beskriver vilka 
kostnader som uppstår, vilken tid och vilka resurser som behövs sett över flera år. 
Överblicken är central för att förstå vilken utveckling som ska genomföras till vilka 
investeringar så att beslutsfattare kan ha rätt förutsättningar att fatta beslut och om-
prioritera vid behov. 

De yttre planeringsramarna avseende tid, kostnad och resurser påverkas inte av en 
mer detaljerad indelning allt eftersom transformationen fortlöper. 

Bild 3. Illustration av steg som genomförs inom den digitala transformationen

 

• Under 2021 är fokus på att påbörja etableringen av den nya plattformen, att 
starta transformationen av medborgarskapshandläggningen och att mobili-
sera inför transformation av arbetstillståndshandläggningen. 
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• Under 2022 fortsätter etablering av plattformen samt transformationen av 
medborgarskap och arbetstillstånd. Under året påbörjas vidare mobilisering 
inför transformation av visumhantering, studerandeprocessen, EES-hante-
ring och stödprocesser. 

• Under 2023 avtar behovet av insatser för etablering av plattformen och 
transformation av flera block pågår parallellt som arbetstillståndsproces-
sen, visumhantering, studerandeprocessen, EES-hantering och stödproces-
ser. Samtidigt påbörjas mobilisering inför transformation av anknytnings-
processen, bidragshanteringen och ersättningsprocessen. 

• Under 2024 fortsätter transformationen av plattformen, anknytningsproces-
sen, stödprocesser och ersättningshanteringen. Under året påbörjas också 
transformationen av asylprocessen. 

• Under åren 2025-2026 kommer fokus skifta till att slutföra eller flytta 
eventuellt kvarvarande ärenden i gamla systemmiljöer för att kunna ge-
nomföra avveckling av dessa. Avveckling är en nyckelaktivitet för att 
kunna accelerera den kontinuerliga fortsatta transformationen med full ef-
fekt och myndigheten har då genomfört sin digitala transformering enligt 
plan. 

Majoriteten av resurser, tid och kostnader inom transformationen kommer gå till att 
skapa den nya digitala plattformen. 

2.3 Arkitektur som regel inom digitaliseringen  
En styrande arkitektur svarar på organisationen av komponenter och dess samman-
koppling av mjukvara och hårdvara, vilket kan vara komplicerat beroende på hur 
bra de är anpassade till varandra. Ju fler beroenden mellan olika komponenter desto 
mer kostsamt är det att underhålla. Arkitekturens betydelse är därför avgörande för 
att Migrationsverket ska lyckas genomföra den digitala transformationen utan att 
fortsätta bygga en teknisk skuld som tidigare har påverkat möjligheten att vara en 
mer kostnadseffektiv myndighet. 

Migrationsverkets principer för arkitektur innebär att arkitekturen är styrande och 
att myndigheten prioriterar långsiktig hållbarhet framför kortsiktig vinst. En hel-
hetssyn eftersträvas i all utveckling och ingen nyutveckling genomförs utan att ge-
nomföra motsvarande avveckling. Utvecklingens livscykelhantering har högt fokus 
och det prioriteras även på att säkerställa rätt typ av IT-försörjning genom att mini-
mera tekniska beroenden. 

Myndigheten fattade under 2020 ett strategiskt beslut om en arkitekturell målbild13 
med fyra fokusområden: verksamhetsindelning, information, samverkan och auto-
matisering. Konkreta förflyttningar inom fokusområdena är: 

                                                                 
13 Beslut DUA/113/2020 
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2.4 Livscykelhanteringen av myndighetens utveckling 
Livscykelhantering hanterar en produkt, normalt en IT-komponent och dess in-
formation, under produktens hela livscykel. En livscykel omfattar allt från idén, till 
utveckling och införande, till att produkten nedmonteras. I samband med den digi-
tala transformationen är det angeläget att inte bara nyutveckla, utan även att mi-
grera och avveckla i motsvarande omfattning. Då förväntningarna på IT-stöd för-
ändras genom en snabb teknikutveckling i hela samhället är enda sättet att hålla 
nere uppbyggnad av ny teknisk skuld att arbeta med kontinuerlig modernisering 
och avveckling. 

Under den digitala transformationen kommer Migrationsverket behöva hantera 
dubbla systemmiljöer, vilket innebär en temporär kostnadsökning i form av ökade 
förvaltningskostnader. Efter att transformationen är genomförd har den förvalt-
ningskostnad som är kopplad till äldre system med teknisk skuld upphört för av-
vecklade system och sannolikt minskat för uppdaterade system. 

I den digitala transformationen tas ett större antal nya IT-komponenter fram och för 
att dessa ska behålla en hög nivå av verksamhetsnytta behöver de förvaltas i till-
räcklig omfattning. Det är därför inte sannolikt att förvaltningskostnaden för myn-
digheten minskar över tid, utan tvärtom ökar. I gengäld förväntas investeringar i ny 
funktionalitet att bli lägre än vad som krävs i nuvarande miljö. 
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2.5 Ledarskapet är en förutsättning för genomförandet av 
den digitala transformationen 

Transformeringen kommer att påverka alla delar av Migrationsverkets verksamhet 
och en grundförutsättning för att detta ska lyckas är att ledarskapet kan stötta med-
arbetarna i förändringen. Myndigheten ser att ledarskapet innan, under och efter 
den digitala transformationen behöver ha ett större digitalt fokus. Cheferna ska vid 
genomförande av den digitala transformationen; 

• förstå digitaliseringen som fenomen utifrån den egna organisatoriska kon-
texten och se på vilket sätt digitaliseringen kan skapa värde i organisat-
ionen och för sökande, 

• identifiera vilka nya kompetenser som behöver utvecklas, 
• säkerställa kompetensomställningen, 
• analysera vilka beteenden som behöver förstärkas och vilka som behöver 

reduceras eller upphöra, och 
• inkludera medarbetare för att tillsammans åstadkomma det som eftersträ-

vas. 

2.6 Effekter inom planerad/pågående utveckling  
Migrationsverket behöver vid uppstarten 2021 ta hänsyn till två betydande variab-
ler; antalet kvarvarande äldre ärenden i väntan på beslut samt planerade effekter till 
följd av den utveckling som redan är beslutad och under genomförande. 

Medborgarskapsprövningen och arbetstillståndsprövningen är prioriterad i uppstar-
ten av den digitala transformationen. Under 2021 är myndighetens bedömning att 
produktiviteten kan komma att påverkas negativt då stort fokus behöver läggas på 
transformationsarbetet. Myndigheten kommer även behöva arbeta i dubbla pröv-
ningssystem tills avveckling kan ske och med bedömda störningar som följd. Ef-
fekter som rör produktiviteten är inte inräknade i budgetunderlaget och myndighet-
ens prognos då det inte är möjligt att göra sådana beräkningar i det här skedet. Po-
sitiva effekter gällande strukturerad information och ökad automatiseringsgrad be-
dömer Migrationsverket kommer att utfalla tidigast under 2022. 

Transformationseffekter för medborgarskapsprövning och arbetstillståndsprövning 
är att prövningen kan baseras på ny informationsstruktur och får en digital ärende-
modell. Den digitala ärendemodellen ersätter i delar och på sikt helt dagens cen-
trala utlänningsdatabas som haft sin utgångspunkt i fysiska pappersdossierer. 

Transformationen av den digitala plattformen skapar förutsättningar för en långsik-
tigt effektiv och digital verksamhetsutveckling. Det innebär att definiera metoder 
om mönster för informations- och verksamhetsarkitektur som kan tillämpas i takt 
med att olika kärnprocesser och verksamhetsområden transformeras för att skapa 
och bibehålla informationskvalitet. Den digitala plattformen utgörs alltså av ett 
flertal förmågor som är gemensamma och centrala för att kunna fungera som stöd 
för flertalet verksamhetsområden: 



 

 

15 

B U D G E T U N D E R L AG  2 0 2 2 - 2 0 2 4  Migrationsverket  

• Införande av ny ärendemodell – som tar utgångspunkt i en digital ärende-
handläggning i en distribuerad arkitektur med hög grad av automatisering. 

• Införande av ny personmodell – gör det möjligt att hålla relationer som är 
maskintolkningsbara, stöder automatisering och fungerar i en distribuerad 
arkitektur. 

• Införande av ett centralt diarieregister – den distribuerade arkitekturen be-
höver kompletteras med ett centralt myndighetsöverskridande diarieregis-
ter innehållande metadata. 

• Färdigställande av containerplattform – då de IT-lösningar som byggs ska 
köras i containermiljöer istället för traditionella fysiska/virtuella servrar. 

• Införande av strömningsplattform – utgör kittet i den nya moderna händel-
sedrivna arkitekturen för att nå ökad agilitet och flexibilitet. 

• Införande av en ny anslutningsmetod för statistik och analys – dagens sta-
tistik- och analysplattform ska kunna ta emot information till datalagret via 
strömningsplattformen. 

• Införande av en ny process för e-arkivering – ska kunna utföras i en distri-
buerad arkitektur för att kunna ta emot information via strömningsplattfor-
men.  

• Införande av ny behörighetshantering – förbättra åtgärder kring åtkomst-
kontroll för information. 

 
Vidare kommer plattformen att ge förutsättningar för mer effektiv digital samver-
kan med andra myndigheter och intressenter. Migrationsverket skapar förutsätt-
ningar för att verifiera i vilken utsträckning utvecklingsverksamheten är effektiv ur 
såväl kostnadshänseende som tid samt från behov till genomförd förändring. 

Förväntad ökad kostnadseffektivitet inom pågående utveckling 

• Digitalisering av överklagandeärenden som innebär en mer rättssäker ären-
deprocess genom digitalt utbyte som minskar ledtider i processen samt 
ökar kvaliteten i handläggningen. 

• Ökad produktivitet inom anknytningsärende, studerandeärenden, EES-
ärenden, visumärenden samt medborgarskapsärenden.  

• Andel kompletta tillståndsansökningar ska öka. 
• Digitaliserade och automatiserade HR-processer för ökad kostnadseffekti-

vitet och kvalitetssäkring. 

Förväntad höjd rättslig kvalitet inom pågående utveckling 

• Digitalisering av tolktjänster som innebär att felaktiga utbetalningar mini-
meras. 

• Ökad möjlighet till att fastställa identitet och eftersöka handlingar i åter-
vändandeärenden. 

• Säkrare identifiering av sökande genom nyttjande av biometriska uppgifter 
och skannade id-handlingar. 

• Avveckling av plattform från 1990-talet som skapat personberoende och 
utmaningar med kompetensförsörjning. 

• Digitalisering av till myndigheten inkomna allmänna handlingar rörande 
styrande och stödjande dokument. 
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Förväntad höjd servicegrad inom pågående utveckling 

• Digital kommunikation med offentliga biträden i alla ärendeslag. 

Förväntad minskning av ledtider inom pågående utveckling 

• Kortare handläggningstidtid från ansökan till beslut i viseringsärenden 
inom Schengenländerna. 

• Kortare ledtider i medborgarskapsärenden. 
• Ökad andel automatiskt fattade arbetstillståndsbeslut från ett nolläge till 

4 000 beslut 2021. 
• Minskade kompletteringar avseende handlingar från Försäkringskassan och 

Skatteverket vid handläggning av ansökan om förlängt uppehållstillstånd. 
• Ökad andel automatiskt fattade medborgarskapsbeslut. 
• Effektivisering av ersättningar till asylsökande och effektiviseringar av 

skyddsprocessen innebär automatisering av 20 manuella arbetsmoment för 
enhetlig och ökad effektiv handläggning. 

• Åtkomst till digital information om in- och utresor samt vistelsetid istället 
för manuell hantering. 

2.7 Uppföljning av den digitala transformationen 
Effekter av den digitala transformationen inom olika ärendeslag kommer mätas en-
hetligt utifrån kortare ledtider, kostnadseffektivitet, ökad rättslig kvalitet och ökad 
servicegrad. 

Effekter inom plattformsutvecklingen kommer mätas genom mängd strukturerad 
information, automatiseringsgrad, nivå av samverkan, ledtid och kostnad för ut-
veckling. 

2.8 Finansiering av myndighetens utveckling 
Migrationsverket avser finansiera utveckling genom förvaltningsanslag, lån i Riks-
gälden samt med externa medel efter ansökan till EU-fonder. Myndigheten har 
fortsatt ambitionen att nyttja externa medel i så hög grad som det är möjligt för att 
utveckla den egna verksamheten och då främst genom medel från Asyl-, migrat-
ions- och integrationsfonden, AMIF, och fonden för inre säkerhet, ISF. Från 2022 
är avsikten att utvecklingen i betydligt högre omfattning finansieras via anslag 1:8. 
Det gör det möjligt att öka investeringarna och ändå balansera avskrivningskostna-
derna inom anslaget. 

Det finns dock en risk att viss utveckling, till exempel förutsättningsskapande 
transformationsinsatser som inte har en direkt och tydlig effekt i verksamheten 
gentemot sökande eller intressenter, inte är ersättningsberättigad och behöver låne-
finansieras. 
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3. Författningsstyrda handläggningstider 

3.1 Handläggning i tid ökar behovet av flexibilitet 
Migrationsverket bedömer att målet om handläggning inom författningsstyrda ti-
der14 i asylärenden och i arbetsmarknadsärenden uppnås under 2021. För arbets-
marknadsärenden är dock bedömningen något mer osäker än tidigare mot bakgrund 
av utvecklingen inom ärendeslaget under 2020. För anknytningsärenden bedöms 
målet nås under 2022 och för medborgarskapsärenden under 2023. När beslut har 
fattats i de äldre ärendena och myndigheten i stor utsträckning arbetar med nyin-
komna ärenden kommer fokus vara att upprätthålla korta ledtider inom en tidsatt 
process, medan produktiviteten kommer att variera över tid beroende på hur antalet 
nyinkomna ärenden utvecklas under ett enskilt år. Med tidsatt process avses en 
sammanhållen och aktiv handläggning med så korta ledtider som möjligt mellan 
handläggningsåtgärder. 

I en tidsatt process, i motsats till när det finns öppna ärenden som väntar på hand-
läggning, behöver myndigheten i högre utsträckning ta hänsyn till variationer vad 
gäller antalet nya ärenden som inkommer. Vid planeringen behöver myndigheten ta 
hänsyn till en normal sökandevariation och dessa variationer behöver leda till vari-
ationer i ledtider, resurser eller produktivitet. Att hålla ledtider kommer vara över-
ordnat produktivitet. 

Att i planeringen ta hänsyn till antalet inkomna ärenden kräver också att myndig-
heten skapar en ökad flexibilitet inom prövningsverksamheten för att bättre anpassa 
resurser utifrån behov. Medarbetarnas kompetens breddas för att kunna utföra 
handläggningsåtgärder i fler ärendeslag som inte kan utföras digitalt. Det kan inne-
bära att medarbetarna i ökad grad varierar handläggningen inom processerna, som 
mellan förstagångs- och förlängningsärenden inom asylprövningen, men också 
mellan asylprövning och tillstånds- och medborgarskapsprövning. 

Säsongsvariationer inom ärendeslag, såsom studerandeärenden, är något som myn-
digheten redan idag behöver planera för. Utvecklingen under perioden präglas 
alltjämt av den pågående coronapandemin där effekterna på längre sikt än ett 
halvår är mycket svårbedömda. Det återspeglas bland annat i prognosintervallet för 
antalet asylsökande, samtidigt som antalet inkomna ärenden inom de flesta ärende-
slag också påverkas. Detta sätter verksamhetsplaneringen på prov och ställer krav 
på myndighetens flexibilitet. 

                                                                 
14 Ärendet ska avgöras inom angiven tid efter det att ansökan lämnats in:  
- 90 dagar för studerandeärenden, förstagångsansökan och förlängningsansökan, enligt 4 a kap. 1 § utlän-
ningsförordningen (SFS 2006:97), 
- 4 månader för arbetsmarknadsärenden, förstagångsansökan och förlängningsansökan, enligt 4 kap. 21 b § 
utlänningsförordningen (SFS 2006:97),  
- 6 månader för medborgarskapsärenden och anknytningsärenden, förlängningsansökan, enligt 12 § förvalt-
ningslagen (SFS 2017:900),  
- 6 månader för asylärenden enligt 8 kap. 10 § utlänningsförordningen (SFS 2006:97) och 9 månader om det 
finns särskilda skäl, och 
- 9 månader för anknytningsärenden, förstagångsansökan, enligt 4 kap. 21 a § utlänningsförordningen (SFS 
2006:97). 
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Ny lagstiftning inom migrationsområdet ställer också krav på myndigheten att an-
passa prövningsverksamheten utifrån det nya regelverket. Det kan innebära en på-
verkan på produktiviteten inom vissa ärendeslag under en övergångsperiod när 
myndigheten anpassar handläggningen till ny lagstiftning samtidigt som en fortsatt 
hög rättslig kvalitet ska värnas. 

Diagram 1. Utfall 2018-2020 och prognos av utvecklingen 2021-2024 för öppna ären-
den inom prövningsverksamheten (P1-21) 

 

4. Ekonomi 

Migrationsverkets prognos från februari 2021 (P1-21)15 och budgetunderlaget 
2022-2024 baseras på att den tillfälliga lagens bestämmelser gäller under hela pro-
gnosperioden, fram till slutet av 2024, vilket innebär minskat behov av medel på 
1:1-anslaget med 100 miljoner 2022 respektive 150 miljoner per år 2023 och 2024. 
Tabeller och beräkningar i detta avsnitt baseras på föreslagen tilldelning för Mi-
grationsverket, Domstolsverket och migrationsdomstolarna. 

Tabell 1. Behov av medel 2022-2024 i förhållande till föreslagen tilldelning (tkr) 

 

                                                                 
15 Verksamhets- och utgiftsprognos, februari 2021 (dnr. 1.1.3-2021-425). 

Anslag som disponeras av Migrationsverket (tkr) Behov
Ökat behov av medel (+) / minskat behov av medel (-) 2021 2022 2023 2024
Utgiftsområde 8 Migration - 162 618 - 209 420 - 965 538 - 938 129 
1:1 Migrationsverket + 0 - 100 000 - 250 000 - 300 000 
1:2 Ersättningar och bostadskostnader - 49 869 - 60 001 - 459 876 - 469 876 
1:3 Migrationspolitiska åtgärder - 2 900 - 4 900 - 5 900 - 5 900 
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden - 90 647 - 66 817 - 47 985 - 47 701 
1:7 Utresor för avvisade och utvisade - 19 202 - 9 202 - 12 202 - 15 202 
1:8 Från EU-budgeten f inansierade insatser för asylsökande och f lyktingar + 0 + 31 500 - 189 575 - 99 450 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering - 786 640 - 1 217 891 - 1 544 747 - 1 578 747 
1:2 Kommunersättningar vid f lyktingmottagande - 786 640 - 1 217 891 - 1 544 747 - 1 578 747 
Totalt anslagsfinansierat - 949 258 - 1 427 311 - 2 510 285 - 2 516 876 

Migrationsverkets förslag
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Jämförelsen i tabellen ovan visar differensen mellan Migrationsverkets behov och 
föreslagen tilldelning enligt budgetpropositionen (prop. 2020/21:1), exklusive an-
slagskredit. 

4.1 Kostnader för overhead 

Minskningen av overhead-kostnaderna bidrar till ett ekonomiskt överskott 

De senaste åren har Migrationsverket anpassat verksamheten i takt med att antalet 
sökande minskat och nyligen har beslut fattats om att lämna ett antal verksamhets-
orter. Vid årsskiftet slutfördes en större organisationsförändring där antalet reg-
ioner minskade från sex till tre och avdelningarna inom huvudkontoret blev färre. 
Syftet är att skapa en mindre och mer effektiv myndighet, där den digitala utveckl-
ingen är central. 

Migrationsverkets aktiva arbete med att minska overhead-kostnaderna beräknas bi-
dra till ett överskott av medel på förvaltningsanslaget för åren 2023-2024. Myndig-
heten föreslår därför att de beräknande anslagen minskas med 100 miljoner kronor 
för år 2023 och med 150 miljoner kronor för år 2024, se avsnitt 4.2.1 för mer in-
formation. 

En sänkt anslagsnivå under kommande år medför dock mindre marginaler och där-
med minskad förmåga för myndigheten att ta sig an nya ofinansierade uppdrag 
inom befintlig ram. Eventuella beslut om nya uppdrag eller större ansvarsområde 
under kommande år behöver finansieras fullt ut. 

Även stödfunktioner påverkas av inflöden och balanser 

Antalet medarbetare på Migrationsverket ökade i takt med att antalet asylsökande 
ökade under 2014 och främst under 2015. Ökningen skedde inte bara inom den 
operativa verksamheten. Även myndighetens huvudkontor och regionala stödfunkt-
ioner behövde bemannas för att exempelvis stödja arbetet med att rekrytera mer 
personal och att anskaffa nya administrativa lokaler och boenden. De senaste åren 
har Migrationsverket återigen minskat i storlek till följd av minskade behov på 
grund av ett lägre antal inkomna ansökningar, ett minskat antal öppna ärenden och 
ett minskat antal inskrivna i mottagningen. Som en naturlig följd av detta behöver 
stödfunktionerna minska för att myndigheten ska ha en kostnadseffektiv balans 
mellan operativ verksamhet och stödverksamhet. 

Minskade overhead-kostnader bidrar till en effektivare verksamhet 

Under hösten 2019 inledde Migrationsverket en analys av hur overhead-kostna-
derna på myndigheten utvecklats historiskt, definierat som indirekta eller sekun-
dära kostnader som inte ingår i kärnverksamheten. Fokus för analysen var perso-
nalkostnader som utgör den största delen av förvaltningsanslaget. En av analysens 
slutsatser var att myndighetens overhead-kostnader behöver fortsätta minska för att 
bidra till en mer effektiv verksamhet. I detta arbete konstaterade myndigheten att 
det framförallt är kärnverksamhetens behov som ska vara styrande för huvudkon-
torets framtida dimensionering och inriktning. 
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Till följd av det minskade behovet och effektivitetskraven har avdelningar inom 
huvudkontoret och fristående funktioner varit restriktiva med att tillsätta vakanser 
sedan sommaren 2020. Sedan hösten 2020 råder också anställningsstopp för stora 
delar av myndighetens befattningar. För 2021 har en generell minskning av de eko-
nomiska ramarna för huvudkontor och fristående funktioner lagts ut med fem pro-
cent av personalbudgeten för 2020. 

Migrationsverkets planeringsprocess präglas idag av en större långsiktighet än för 
några år sedan och arbetet med att minska myndighetens overhead-kostnader har 
varit ett av flera huvudområden i den processen. De fortsatta minskningarna av 
kostnaderna för kommande år har motiverats av såväl uttryckliga effektivise-
ringskrav i budgetpropositionen som budgetlagens allmänna krav på effektivitet 
och hushållning. 

Arbetet har även motiverats av att minskningar av overheaden kan bidra till ett 
ekonomiskt utrymme för en bibehållen nivå på antalet förvarsplatser och eventuell 
finansiering av en framtida digital transformation. Konsekvenser av eventuella fort-
satta besparingar i statsförvaltningen med anledning av coronapandemin och de 
försämrade utsikterna för svensk ekonomi har också varit önskvärt att försöka 
mildra. 

Overhead-kostnaderna minskas genom ekonomistyrning 

Principen för minskningen av overhead har varit att neddragningen ska vara som 
störst där det finns en stor andel overhead; på huvudkontorets avdelningar och fri-
stående funktioner samt i operativ verksamhets kanslifunktioner och ledning. 

Därför har de preliminära ekonomiska ramarna för dessa delar av verksamheten 
minskats med motsvarande 10 procent av personalkostnaderna per år under 2022-
2023. I några fall har undantag gjorts då minskningar är utlagda sedan tidigare eller 
då overheaden redan bedömts vara korrekt dimensionerad. 

Utöver personalkostnader utgör kostnaderna för administrativa lokaler en bety-
dande del av overhead-kostnaderna på förvaltningsanslaget. Enligt Migrationsver-
kets strategiska inriktning har myndigheten arbetat aktivt med att utreda vilka verk-
samhetsorter som ska vara kvar och vilka som ska avvecklas. I takt med att beslut 
fattas om att lämna fler orter minskas ramarna i planeringsarbetet med motsvarande 
med följden att overheaden minskar ytterligare. Detta kan således medföra att 
finansieringsbehovet under perioden 2022-2024 minskar ytterligare jämfört med 
det behov som redovisas i detta budgetunderlag. Migrationsverket kommer i sådant 
fall redovisa sådana förändringar i kommande prognoser och budgetunderlag. I slu-
tet av budgetperioden är Migrationsverket en mindre och mer effektiv myndighet 
som finns på färre verksamhetsorter. 

Den digitala transformationen komplicerar overhead-begreppet 

Den digitala transformationen kommer stå i fokus för myndigheten under åren som 
kommer. Detta utvecklingsarbete är viktigt för att myndigheten framöver ska 
kunna möta samhällets krav på service, effektivitet och rättssäkerhet. Följden av ar-
betet är att IT-kostnaderna kommer att öka eftersom ärendehandläggningen i högre 
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grad drivs framåt och lagras i en digital miljö i stället för genom fysiska arkiv och 
pappersdossier. På sikt rent av genom automatisering. Migrationsverket kommer 
att få ökade avskrivnings- och licenskostnader för de egenutvecklade eller anpas-
sade applikationer som krävs för att kunna avgöra ärenden och ge digitalt arbets- 
och stödverktyg till hela myndigheten. 

Det finns en effektiviseringsaspekt som behöver omhändertas när det digitala stö-
det till verksamheten utökas men kostnaderna kommer att öka på sikt eftersom om-
fattningen ökar. Kostnader för resurser i ärendehandläggningen i operativ verksam-
het kommer minska eftersom färre arbetsuppgifter kommer utföras manuellt. Sam-
mantaget innebär det en förskjutning av myndighetens kostnader från det som idag 
ses som kärnverksamhet till overhead. 

Som helhet ska den digitala transformationen skapa en ökad kvalitet och minska 
Migrationsverkets avtryck i statsbudgeten. Avsikten är att utvecklingen ska finan-
sieras genom förvaltningsanslag, lån i Riksgälden samt med externa medel efter an-
sökan till EU-fonder, med en ambition att nyttja externa medel i så hög grad som 
det är möjligt. 

4.2 Resursbehov 2021-2024 
Tabell 2. Översikt över budgetbehov för perioden 2022-2024 (tkr) 

 

  

Disponibla Prognos
Utfall exkl kredit P1-21 Behov

Anslag som disponeras av Migrationsverket (tkr) 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024
Utgiftsområde 8 Migration 8 275 604 7 986 600 7 749 507 7 728 916 7 318 914 6 971 784 6 999 193
1:1 Migrationsverket 4 343 096 4 515 929 4 441 454 4 420 863 4 253 531 4 028 644 3 978 644

Ap 1 Migrationsverket 1) 4 343 096 4 515 929 4 441 454 4 420 863 4 253 531 4 028 644 3 978 644
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 3 488 787 2 879 869 2 830 000 2 830 000 2 330 000 2 100 000 2 090 000

Ap 2 Ersättning till asylsökande, kommuner och 
regioner 2 913 782 2 200 000 2 150 000 2 150 000 1 750 000 1 600 000 1 600 000
Ap 3 Boende för asylsökande 575 006 679 869 680 000 680 000 580 000 500 000 490 000

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 724 12 000 9 100 9 100 7 100 6 100 6 100
Ap 4 Återvandringsförberedelser 1 691 2 000 2 000 2 000 3 000 4 000 4 000
Ap 5 Återvandringsbidrag 44 500 100 100 100 100 100
Ap 8 Anhörigresor 2 989 9 500 7 000 7 000 4 000 2 000 2 000

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 281 750 361 150 270 503 270 503 267 333 286 165 286 449
Ap 2 Migrationsverket 281 750 361 150 270 503 270 503 267 333 286 165 286 449

1:7 Utresor för avvisade och utvisade 24 816 62 202 43 000 43 000 53 000 50 000 47 000
Ap 1 Migrationsverket 24 816 62 202 43 000 43 000 53 000 50 000 47 000

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för 
asylsökande och flyktingar 132 430 155 450 155 450 155 450 407 950 500 875 591 000

Ap 1 Från EU-budgeten finansierade insatser för 
asylsökande och flyk tingar 132 430 137 950 137 950 137 950 367 950 460 875 551 000
Ap 2 Statlig medfinansiering 0 17 500 17 500 17 500 40 000 40 000 40 000

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering 6 334 476 6 154 640 5 306 000 5 368 000 4 519 000 4 266 000 4 232 000
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 6 334 476 6 154 640 5 306 000 5 368 000 4 519 000 4 266 000 4 232 000

Ap 1 Schablonersättning för mottagandet av 
nyanlända 3 765 079 2 893 300 2 420 000 2 450 000 2 070 000 2 040 000 2 050 000
Ap 2 Bidrag till kommuner med högt 
flyk tingmottagande 0 200 000 200 000 200 000 0 0 0
Ap 3 Ersättning för initialt ekonomisk t bistånd 80 000 80 810 57 000 62 000 54 000 57 000 58 000
Ap 4 Ersättning för ensamkommande barn och 
unga 59 115 1 752 040 1 500 000 1 500 000 1 250 000 1 050 000 1 000 000
Ap 5 Resor vid vidarebosättning 0 75 000 75 000 96 000 75 000 75 000 75 000
Ap 6 Hyreskostnader 2 003 724 56 400 54 000 60 000 50 000 44 000 44 000
Ap 12 Ersättning för ekonomisk t bistånd m.m. 0 248 650 225 000 225 000 245 000 255 000 270 000
Ap 14 Ersättning för vissa särsk ilda kostnader 197 579 175 000 175 000 175 000 120 000 85 000 75 000
Ap 15 Ersättning för stöd och service och hälso- 
och sjukvård 228 979 673 440 600 000 600 000 655 000 660 000 660 000

Totalt anslagsfinansierat 14 610 081 14 141 240 13 055 507 13 096 916 11 837 914 11 237 784 11 231 193
1) Disponibla medel 2021 justerade med positivt överföringsbelopp från 2020, 95 222 tkr.

Migrationsverkets förslag
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4.2.1 Anslag 1:1 Migrationsverket – förvaltningsanslag (UO 08) 
De senaste åren har Migrationsverket anpassat verksamheten i takt med att antalet 
asylsökande minskat och myndighetens uppdrag förändrats. För att lägga grunden 
till en mindre och mer effektiv myndighet har en genomgripande organisationsför-
ändring nyligen genomförts samtidigt som en ny omställningsprocess pågår och 
myndigheten lämnar flera verksamhetsorter. Den digitala transformationen som på-
går kommer också prägla myndigheten följande år. 

Ovanstående förändringar, tillsammans med osäkerheterna utifrån den pågående 
coronapandemin och den framtida migrationslagstiftningen, innebär att det beräk-
nade behovet rymmer fler osäkerheter än vanligt. 

Enligt Migrationsverkets senaste prognos från februari 2021 (P1-21) kommer myn-
digheten att vara i fas under 2023 så att myndigheten kan pröva ansökningar inom 
författningsstyrda tider i alla ärendeslag. För asylansökningar och arbetstillstånds-
ansökningar beräknar myndigheten att målet uppnås under 2021. 

Myndighetens prognos och budgetunderlaget baseras på att den tillfälliga lagens 
bestämmelser gäller under hela prognosperioden, fram till slutet av 2024. Om ny 
lagstiftning skulle beslutas i linje med den tillfälliga lagen så minskar Migrations-
verkets behov av medel på anslaget, vilket också har beskrivits i tidigare prognoser. 
För att inte riskera en underfinansiering av verksamheten utgår planeringsproces-
sen från en förlängning av den tillfälliga lagen. 

Utöver effekterna av lagstiftningen ser Migrationsverket ett överskott av anslag 
med 100 miljoner kronor för år 2023 och med 150 miljoner kronor för år 2024. Mi-
grationsverket föreslår att de beräknade anslagsmedlen minskas med motsvarande. 
Detta överskott har bland annat möjliggjorts genom en minskning av Migrations-
verkets overhead-kostnader, där såväl huvudkontor som regionala lednings- och 
stödfunktioner ingår. 

4.2.2 Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader (UO 08) 
Behovet på anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader är lägre än föreslagen 
ram, se tabell 2. 

Det sänkta behovet för anslagspost 1:2.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner 
och regioner beror främst på att antalet inskrivna i mottagningen blir lägre jämfört 
med tidigare antaganden samt sänkta antaganden avseende styckkostnader för flera 
ersättningstyper. 

När antalet inskrivna minskar under 2022-2024 (P1-21) minskar också behovet av 
tillfälliga bostäder inom anläggningsboende (ABO). Minskningen påverkar främst 
behovet av lägenheter (ABE), vilka fortsätter att avvecklas i samma omfattning 
som tidigare planerat. Andelen kollektiva anläggningar ökar något under perioden, 
vilket påverkar behovet av budgetmedel på anslagspost 3 Bostadskostnader, ef-
tersom kollektiva anläggningar har en högre bodygnskostnad än lägenheter. 
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Migrationsverket bedömer att bostadskostnaderna ökar 2022-2024. Behovet av me-
del ökar därför med 70 miljoner kronor 2022, 50 miljoner kronor 2023 och 40 mil-
joner kronor 2024. Bedömningen grundar sig på den ökande andelen kollektiva an-
läggningar tillsammans med att kostnaderna för tvister i domstol avseende skade-
stånd och återställning ökar på grund av att förhandling eller domslut i vissa mål 
flyttas fram. 

4.2.3 Anslag 1:3 Migrationspolitiska åtgärder (UO 08) 
Migrationsverket förutser ett gradvis ökande behov för anslagspost 1:3.4 Återvand-
ringsförberedelser. Anledningen är ett ökat behov av att implementera finansiellt 
större projekt avseende återvandringsförberedelser jämfört med tidigare år. För 
2022 ökar behovet från 2 miljoner kronor (tilldelad ram) till 3 miljoner kronor, för 
2023 från 2 miljoner kronor till 4 miljoner kronor och för 2024 från 2 miljoner kro-
nor till 4 miljoner kronor. 

För anslagspost 1:3.5 Återvandringsbidrag beräknar myndigheten att det blir färre 
ansökningar om bidrag på grund av prognosen om minskat antal asylsökande (P1-
21). Behovet av medel kommer därför inte överstiga 0,1 miljoner kronor per år 
2022-2024 att jämföra med tilldelad ram som är 0,5 miljoner kronor per år. 

Möjligheten att bevilja resebidrag inom ramen för anslagspost 1:3.8 Anhörigresor 
minskar under 2022-2024 på grund av prognosen om minskat antal asylsökande 
(P1-21). Ingår myndigheten samarbetsavtal med International Organization for Mi-
gration (IOM) ökar möjligheten att utnyttja tilldelad ram på 9,5 miljoner kronor, 
annars minskar behovet till 4 miljoner kronor 2022 och till 2 miljoner kronor per år 
2023-2024. 

4.2.4 Anslag 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål (UO 08) 
Migrationsverket utgår från beslutad tilldelning av medel till Domstolsverket och 
migrationsdomstolarna.16 

4.2.5 Anslag 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i 
utlänningsmål (UO 08) 

Migrationsverket utgår från beslutad tilldelning av medel till Domstolsverket och 
migrationsdomstolarna.17 

4.2.6 Anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden (UO 08) 
Migrationsverket bedömer att de tilldelade medlen är högre än myndighetens be-
hov under hela perioden 2022-2024. Anslagsförbrukningen förväntas vara 80 till 
85 procent av tilldelade medel under perioden. 

4.2.7 Anslag 1:7 Utresor för avvisade och utvisade (UO 08) 
Den föreslagna tilldelningen för 2022-2024 överstiger det beräknade behovet på 
anslagspost 1:7.1 Utresor för avvisade och utvisade. Utresorna beräknas bli färre 

                                                                 
16 Budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1). 
17 Ibid. 
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2022-2024 på grund av färre asylsökande (P1-21) och Migrationsverket bedömer  
därför att hela anslaget inte kommer att utnyttjas. 

Migrationsverket bedömer att ett i stort sett fullt utnyttjande av det finansiella vill-
koret om 21 miljoner kronor som får användas för åtgärder som enligt avtal med 
svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlän-
ningars återvändande, kan ske när ett nytt avtal med IOM tecknats. Nuvarande av-
tal löper ut 31 mars 2021. 

Myndigheten bedömer att hela ramen om 7 miljoner kronor som kan användas i 
samband med övervakning av tvångsvist återvändande blir svår att utnyttja på kort 
sikt på grund att antalet återvändanderesor som är aktuella för att övervaka bedöms 
minska mot bakgrund av coronapandemins effekter. Utnyttjandet av ramen på 
längre sikt är mer svårbedömt. 

4.2.8 Anslag 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för 
asylsökande och flyktingar (UO 08) 

Migrationsverket föreslår att tilldelningen av medel för anslagspost 1:8 Från EU-
budgeten finansierade insatser för asylsökande justeras åren 2022-2024 för att 
jämna ut utlysningstakten under programperioden. 

För år 2022 föreslår Migrationsverket en ökning av anslaget med 32 miljoner kro-
nor. Från år 2022 kommer två fondprogram att löpa parallellt vilket också kräver 
dubbla IT-system. Den främsta anledningen till behovet är att öka den statliga med-
finansieringen. Vidare ser myndigheten behov av att öka tilldelningen avseende 
den statliga medfinansieringen även för åren efter 2022. Syftet med statlig medfi-
nansiering är delvis att attrahera stödmottagare att arbeta med insatser inom priori-
terade områden i det nationella programmet. Detta görs dels genom att höja medfi-
nansieringsgraden till interna projekt och andra prioriterade åtgärder och dels för 
att finansiera kostnader som inte täcks av TA-medel (Technical Assistance), men 
som är nödvändiga för att ha en fungerande fondförvaltning. Genom ökat stöd kan 
myndigheten ge gynnsamma förutsättningar för tidigt start av större projekt, vilket 
möjliggör ett högt nyttjande av fonden. 

För att möjliggöra större resursutnyttjande av anslaget föreslår Migrationsverket att 
anslaget inte delas upp på två anslagsposter. På så sätt möjliggörs att onyttjade me-
del inom nationell medfinansiering kan användas till projektmedfinansiering. 

För åren 2023 och framåt ser Migrationsverket behov av att jämna ut utlysningstak-
ten under programperioden av den nya fonden. Därför föreslår myndigheten en 
sänkt tilldelning av anslaget under 2023 jämfört med tidigare antaganden. Anled-
ningen till detta förklaras bland annat av att det fortsatt finns en osäkerhet kring tid-
punkten för beslut av det nya fondprogrammet på EU-nivå. Vilket i sin tur innebär 
att den totala budgettilldelningen till det nationella programmet inte är fastställd. 
Myndigheten har inlett ett samarbete med Tillväxtverket gällande förvaltningssy-
stemet för det nya fondprogrammet. Det är dock oklart när systemet kan tas i bruk. 
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4.2.9 Anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande (UO 13) 
Under 2020 överfördes knappt 3 600 kvotflyktingar till Sverige, vilket var under 
planeringen och målet om 5 000 överföringar. Anledningen till detta var att arbetet 
fick pausas helt under en längre period på grund av coronapandemin. I Migrations-
verkets prognos från februari 2021 (P1-21) är vidarebosättningen i nivå med upp-
draget på 5 000 överföringar under 2021.18 Den 11 februari 2021 beslutade rege-
ringen om att Migrationsverket under året ska överföra de 1 401 personer som 
skulle överförts inom ramen för flyktingkvoten 2020.19 Det innebär att uppdraget 
avseende vidarebosättning utökas till totalt 6 400 överföringar för 2021. I detta 
budgetunderlag justeras således beräkningarna utifrån tilläggsuppdraget. Se även 
bilaga 1. 

Migrationsverket bedömer som tidigare att vidarebosättningsarbetet kan fortskrida 
under 2021 trots rådande pandemiläge, bland annat mot bakgrund av högt antal 
överföringar per månad under hösten 2020. Bedömningen förutsätter dock att: 

• UNHCR fortsatt kan presentera tillräckligt många ärenden. 
• Delegationsresor kan återupptas snarast alternativt att Migrationsverket i 

en  rättsutredning kommer fram till att videoutredningar kan användas för 
att utreda personer utomlands. 

• Pandemin inte medför ett internationellt flygstopp eller att överföringsar-
betet tillfällig avbryts som under mars-juli 2020. 

Beräkningarna avseende behov av medel för anslag 1:2 utgiftsområde 13 baseras 
på att antalet vidarebosättningar ökar med 1 400 personer i enlighet med regering-
ens beslut. Det finns fortsatt osäkerhet kring tidpunkten för när personerna förvän-
tas kommunmottas vilket i sin tur innebär att de ekonomiska beräkningarna kan 
komma att justeras under året. För de flesta anslagsposterna på detta anslag styrs 
medelsbehovet av förordningar och totalt på anslaget är behovet lägre än föresla-
gen tilldelning, se tabell 1. 

För anslagspost 14, Ersättning för vissa särskilda kostnader bedömer dock Migrat-
ionsverket att behovet är högre än nuvarande tilldelning. Föreslagen tilldelning av 
medel är 60 miljoner kronor årligen 2022 och 2023. Vilket kan jämföras med 230 
miljoner kronor 2020 och 175 miljoner kronor 2021. Migrationsverket föreslår en 
ökning av anslaget med mellan 60 och 25 miljoner kronor per år för 2022-2024, se 
tabell 2. Om inte mer medel tillförs anslagsposten kommer Migrationsverket likt 
tidigare år med stor sannolikhet att behöva avslå ansökningar på grund av brist på 
medel. 

Under 2020 inkom ansökningar från kommunerna på cirka 370 miljoner kronor 
varav 270 miljoner kronor skulle beviljats om det funnits medel. 2020 betalade Mi-
grationsverket ut ersättning för 100 procent av prioriteringsgrupp 1 och 2 samt 55 
procent för prioriteringsgrupp 3. För prioriteringsgrupp 4 har inga medel kunnat 
beviljas. 

  
                                                                 
18 Vidarebosättning m.m. för budgetåret 2021, Ju2020/04810, (dnr.1.1.2-2020-33629). 
19 Uppdrag till Migrationsverket, Ju2021/00609, (dnr.1.1.2-2021-3217). 
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4.3 Investeringar i anläggningstillgångar 
Migrationsverkets behov av lånemedel för 2021 och planeringsperioden minskar 
åter i förhållande till beräkningar i föregående budgetunderlag. Myndigheten inle-
der investeringar i en digital transformation 2021. Den totala investeringsnivån för-
väntas vara oförändrad i förhållande till den tidigare etablerade nivån, men beräk-
nas att från 2022 i betydligt högre omfattning finansieras via anslag 1:8. Det gör 
det möjligt att höja investeringarna och ändå balansera avskrivningskostnaderna 
inom anslaget. Investeringar i förbättringar på andras lokaler avtar till följd av att 
myndighetens verksamhet och bemanning minskar. Vissa investeringar i anpass-
ningar till mindre lokaler förväntas under perioden. De tidigare förväntade omfat-
tande investeringarna i förvarslokaler har åter skjutits fram i tiden och reducerats i 
och med att projekten blivit tydligare och en större andel av projekten finansieras 
genom hyrestillägg. Även en investering i ett nytt datacenter har förändrats till att 
bli en hyrd lokal med anpassningar. 

Tabell 3. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 2020-2024 (tkr) 

 
 
Tabell 4. Verksamhetsinvesteringar 2020-2024 (tkr) 

 
 
  

2020 2021 2022 2023 2024
Utfall Prognos Beräkn Beräkn Beräkn

IB lån i Riksgäldskontoret 527 640 461 405 656 576 765 426 817 462
Nyupplåning (+) 1) 128 206 392 401 355 732 324 875 247 600
Amorteringar (-) -194 441 -197 230 -246 882 -272 839 -274 827

UB lån i Riksgäldskontoret 461 405 656 576 765 426 817 462 790 235
Beslutad/föreslagen låneram 1 273 000 993 000 766 000 818 000 791 000
Ränteutgifter -25 3 283 3 827 4 087 3 951

Utgiftsområde 8 anslag 1:1 194 416 200 513 250 709 276 926 278 778
1) IB och UB innehåller upptagna lån och ännu ej upptagna lån. Posten Ännu ej upptagna lån har minskat med 4 993 
tkr under perioden. Detta påverkar förhållandet mellan IB och UB och nyupplåning 2020 visar det faktiska behovet 
istället för faktiskt upptagna lån. 

Finansiering av räntor och avskrivningar

 2020 2021 2022 2023 2024
Utfall Prognos Beräkn Beräkn Beräkn

Datasystem, rättigheter m.m. 137 644 146 790 160 387 135 040 135 040

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar 37 404 257 511 253 985 238 795 168 800

Summa verksamhetsinvesteringar 175 048 404 301 414 372 373 835 303 840

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 134 687 392 401 355 732 324 875 247 600
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag 1:8 (efter medgivande av regeringen) 1) 36 099 8 925 43 980 36 720 42 180
Anslag 1:1 (efter medgivande av regeringen) 1) 4 262 2 975 14 660 12 240 14 060

Summa finansiering 175 048 404 301 414 372 373 835 303 840
1) Anslag efter medgivande av regeringen enligt regleringsbrev fördelar sig med med högst 25 procent på anslag 1:1 och minst 75 
procent på anslag 1:8 (AMIF).

Immateriella investeringar

Finansiering 

Materiella investeringar
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Tabell 5. Särskild information om verksamhetsinvesteringar 2020-2024 (tkr) 

 

4.4 Avgifter mot inkomsttitel 
Migrationsverket bedömer att avgiftsintäkterna under perioden fram till och med 
2024 kommer nå en något högre grad av kostnadstäckning i medborgarskaps- och 
tillståndsärenden. 

Det ekonomiska målet för avgiftsbelagd verksamhet är kostnadstäckning i 70 pro-
cent för ärenden om svenskt medborgarskap, 45 procent för passärenden (främ-
lingspass och resedokument), 65 procent för arbetstillståndsärenden, 80 procent för 
studerandeärenden och 15 procent för anknytningsärenden.20 Myndigheten bedö-
mer att nivåerna av kostnadstäckning inte kan nås under perioden. Medelvärdet un-
der perioden är 66 procent för medborgarskapsärenden, 35 procent för passärenden, 
46 procent för arbetstillståndsärenden, 57 procent för studerandeärenden och 10 
procent för anknytningsärenden. 

Myndighetens ambition är att nå angiven kostnadstäckning genom att minska kost-
naderna. Att uppnå angiven kostnadstäckning bedöms dock som svårt på grund av 
avgiftsnivåerna och att avgiftsintäkten respektive ärendets kostnad oftast uppstår 
under olika år. Avgiftsintäkterna uppstår vid ansökan medan kostnaderna uppstår 
först när ärendet avgörs. Myndigheten har för tillfället inte nått målet om handlägg-
ning inom författningsstyrda tider och har därmed öppna ärenden som väntar på att 
                                                                 
20 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Migrationsverket (dnr. 1.1.1.1-2020-33605). 

Totalt Ack utfall
2021 

Prognos
2022 

Beräkn
2023 

Beräkn
2024 

Beräkn

Digitalisering av skyddsprocessen         168 481         118 566           16 315             2 800           13 300           17 500 
Digitalisering av handläggning inom 
ersättningshanteringen         146 771         109 325           16 446           10 500           10 500                    - 

Digitala servicetjänster           95 422           51 939           13 483           10 000           10 000           10 000 
Digitalisering av tillståndsprocessen         289 649         210 783           16 935           20 631           23 800           17 500 
Digitalisering av medborgarskapsprocessen           26 860           12 860           10 000             4 000                    -                    - 
EU:s viseringspolitik           67 701           11 169           24 120           26 812             5 600                    - 
Digitalt samarbete med andra myndigheter           78 709           50 197           13 733             6 779             4 000             4 000 
Utvecklat statistiskt beslutsstöd           69 390           50 643             6 747             4 000             4 000             4 000 
Dokumenthantering           90 084           51 680             8 404           10 000           10 000           10 000 
Informationskvalitet         101 460             1 460           30 000           42 000           14 000           14 000 

Stockholm boende         100 000                    -                    -           10 000           10 000           80 000 
Norrköping         100 000                    -             3 500           11 500           85 000                    - 
Förvar         547 754         217 754         112 250         144 750           58 000           15 000 
Fordon           74 443           54 893             3 000             3 000             8 550             5 000 

Summa utgifter för investeringar       1 956 724         941 269         274 933         306 772         256 750         177 000 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 1 487 433 764 126 220 140 218 337 154 030 130 800
Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 2 522 2 522 0 0 0 0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0 0
Anslag 1:8 1) 229 809 111 246 22 822 36 381 28 560 30 800
Anslag 1:1 236 960 63 375 31 971 52 054 74 160 15 400

Summa finansiering 1 956 724 941 269 274 933 306 772 256 750 177 000

Datasystem, rättigheter m.m. 965 699 625 819 113 737 98 128 69 496 58 520
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 0
Fastigheter och mark 0 0 0 0 0 0
Övriga verksamhetsinvesteringar 758 437 272 647 113 250 156 590 115 950 100 000

Summa investeringar i 
anläggningstillgångar 1 724 136 898 466 226 987 254 718 185 446 158 520

1) Anslag efter medgivande av regeringen enligt regleringsbrev fördelar sig med högst 25 procent på anslag 1:1 och minst 75 procent på anslag 
1:8.

Verksamhetsinvesteringar per objekt 

Finansiering

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Administrativa lokaler och boende
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avgöras. Om antalet ansökningar minskar samtidigt som fler ärenden avgörs kom-
mer avgiftsintäkterna minska på samma gång som verksamhetskostnaderna ökar. 
Enligt samma resonemang finns det också anledning att förvänta sig en något bättre 
kostnadstäckning mot slutet av kommande budgetperiod då myndigheten når målet 
om handläggning inom författningsstyrda tider och verksamhetens kostnader mins-
kar. 

I den offentligrättsliga verksamheten, där avgiftsintäkterna inte tillfaller myndig-
heten, förväntas antalet inkomna ansökningar där sökande betalar en ansökningsav-
gift till Migrationsverket minska för svenskt medborgarskap och öka för tillstånd-
särenden. 

Tabell 6. Prognos för antal avgiftsbelagda ansökningar 

 

Myndighetens intäkter av avgifter förväntas öka med 5 miljoner kronor, från 358 
miljoner kronor 2021 till 363 miljoner kronor 2024. Bedömningen är att avgiftsin-
täkter för ansökningar om svenskt medborgarskap minskar med 12 miljoner kronor 
samtidigt som avgiftsintäkter från tillståndsansökningar ökar med 17 miljoner kro-
nor. 

Tabell 7. Prognos avgifter – intäkter och kostnader (tkr) 

 

Den totala kostnadstäckningen inom myndighetens avgiftsbelagda verksamhet för-
väntas vara i genomsnitt 28 procent per år till och med 2024. 

4.5 Övrigt 
4.5.1 Behov av beställningsbemyndigande 
För anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyk-
tingar har Migrationsverket tilldelats en bemyndiganderam för att kunna ingå eko-
nomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag. Beräkningen för behov 
av ram för beställningsbemyndigande 2022 utgår från att föreslagen tilldelning på 
anslaget som presenteras i tabell 2. 

2021 2022 2023 2024
Medborgarskapsärenden 73 000 73 000 68 000 65 000
Tillståndsärenden 173 000 178 000 182 000 182 000
     varav arbetstillstånd 81 000 85 000 89 000 89 000
     varav studerandetillstånd 24 000 26 000 26 000 26 000
     varav anknytning 45 000 45 000 46 000 46 000
     varav övriga tillståndsärenden 23 000 22 000 21 000 21 000
Pass (främlingspass och resedokument) 13 000 13 000 13 000 13 000
     varav främlingspass 5 800 5 800 7 100 7 100
     varav resedokument 7 200 7 200 5 900 5 900
Totalt 259 000 264 000 263 000 260 000

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader
Offentligrättslig verksamhet

Tillståndsärenden 242 500 1 074 500 252 000 1 152 000 259 500 1 126 500 259 500 1 126 500
   varav arbetstillstånd 130 500 306 000 137 000 306 000 143 500 296 000 143 500 296 000
   varav studerandetillstånd 39 000 68 000 42 500 76 500 42 500 73 500 42 500 73 500
   varav anknytning 62 000 563 000 62 000 625 500 63 500 625 500 63 500 625 500
   varav övriga tillståndsärenden 11 000 137 500 10 500 144 000 10 000 131 500 10 000 131 500
Pass (främlingspass och resedokument) 11 000 29 500 11 000 34 500 11 000 29 500 11 000 32 000
Svenskt medborgarskap 104 000 159 500 104 000 187 500 97 000 172 500 92 500 108 000
S:a Offentligrättslig verksamhet 358 000 1 264 000 367 000 1 374 000 368 000 1 329 000 363 000 1 267 000

Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
S:a Uppdragsverksamhet 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Summa 362 000 1 268 000 371 000 1 378 000 372 000 1 333 000 367 000 1 271 000

2021 2022 2023 2024
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Tabell 8. Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslag 1:8 (tkr) 

 

4.5.2 Anslagskredit 
Migrationsverket föreslår att de nivåer på anslagskredit som beslutats för 2021 bi-
behålls även för perioden 2022-2024. Att bibehålla kredit om fem procent för vissa 
av anslagsposterna motiveras av att de har en relativt sett större oförutsägbarhet 
vad gäller när utgifterna faller ut. 

En kreditnivå om tre procent föreslås för anslag 1:8, Från EU-budgeten finansi-
erade insatser för asylsökande och flyktingar, där verksamheten är särskilt svårpla-
nerad, med stora osäkerheter om när i tid utgifterna faller ut. En anslagskredit 
skulle i detta sammanhang underlätta för att nå fullt resursutnyttjande och leda till 
ökat nyttjande av EU-finansierade fondmedel. 

Tabell 9. Anslagskredit 2021-2024 

 

4.5.3 Räntekontokredit 
En räntekontokredit om 250 miljoner kronor bedöms vara tillräcklig för 2021 och 
för perioden 2022-2024.

2020 2021 2022 2023 2024
Utfall Prognos Förslag Förslag Förslag

Ingående åtaganden 277 803 256 705 825 755
+Nya åtaganden +84 462 +695 000 +470 000
- Infriade åtaganden -105 560 -125 950 -345 950 -429 875 -520 000 

Utestående åtaganden vid årets slut 256 705 825 755 949 805
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 265 700 920 000 950 000

Beslutad
Anslagskredit 2021 2022 2023 2024
Utgiftsområde 8 Migration
1:1 Migrationsverket

Ap 1 Migrationsverket 3% 3% 3% 3%
1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Ap 2 Ersättning till asylsökande, kommuner och regioner 5% 5% 5% 5%
Ap 3 Boende för asylsökande 6% 5% 5% 5%

1:3 Migrationspolitiska åtgärder
Ap 4 Återvandringsförberedelser 0% 0% 0% 0%
Ap 5 Återvandringsbidrag 0% 0% 0% 0%
Ap 8 Anhörigresor 0% 0% 0% 0%

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
Ap 2 Migrationsverket 5% 5% 5% 5%

1:7 Utresor för avvisade och utvisade
Ap 1 Migrationsverket 0% 0% 0% 0%

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande 
och flyktingar

Ap 1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande 
och flyktingar 0% 3% 3% 3%
Ap 2 Statlig medfinansiering 0% 3% 3% 3%

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Ap 1 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända 5% 5% 5% 5%
Ap 2 Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande 0% 0% 0% 0%
Ap 3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 5% 5% 5% 5%
Ap 4 Ersättning för ensamkommande barn och unga 5% 5% 5% 5%
Ap 5 Resor vid vidarebosättning 5% 5% 5% 5%
Ap 6 Hyreskostnader 5% 5% 5% 5%
Ap 12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. 5% 5% 5% 5%
Ap 14 Ersättning för vissa särskilda kostnader 0% 0% 0% 0%
Ap 15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård 5% 5% 5% 5%

Migrationsverkets förslag
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Bilaga 1 
Prognos för skyddsprocessen med tillgängliga medel, verksamhets- och utgiftsprognos februari 2021 (P1-21), förändring 
jämfört med P4-20

Skyddsprocessen, prognos
Prognosen bygger på en simulering  av ett sammanhängande scenario. Osäkerheten 
ökar med tiden och från och med tredje året är beräkningarna inte att betrakta som 
prognos utan som räkneexempel. 

Asylprövning i första instans (från ansökan till beslut) 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Inkomna förstagångsärenden  16 000 19 000 20 000 20 000 16 000 19 000 20 000 20 000 - - -

varav ensamkommande barn 700 800 900 900 700 800 900 900 - - -
varav inkomna Dublinenhet 3 300 3 800 4 000 4 000 3 300 3 800 4 000 4 000 - - -

Inkomna förlängningsärenden (inkl. anhöriga och gymnasieärenden) 34 000 40 000 42 000 42 000 34 000 40 000 42 000 42 000 - - -
Inkomna asylärenden, totalt 50 000 59 000 62 000 62 000 50 000 59 000 62 000 62 000 - - -
Avgjorda asylärenden totalt 53 000 59 000 62 000 62 000 53 000 59 000 62 000 62 000 - - -
Avgjorda förstagångsärenden 17 000 19 000 20 000 20 000 17 000 19 000 20 000 20 000 - - -

varav ensamkommande barn (vid beslutstillfället) 600 700 700 700 600 700 700 700 - - -
Beviljade ansökningar 3 500 4 000 4 300 4 300 3 500 4 000 4 300 4 300 - - -
Ej beviljade ansökningar 13 500 15 000 15 700 15 700 13 500 15 000 15 700 15 700 - - -

varav Dublinåtertagande, samt avvisning/utvisning EU-land 1 600 2 000 1 900 1 900 1 600 2 000 1 900 1 900 - - -
varav avslag i första instans 10 100 11 000 11 800 11 800 10 100 11 000 11 800 11 800 - - -
varav avskrivna ärenden inkl. återtagna ansökningar 1 800 2 000 2 000 2 000 1 800 2 000 2 000 2 000 - - -

Öppen balans av förstagångsansökningar vid årets slut 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 - - -
varav äldre än 6 mån 600 700 700 700 600 700 700 700 - - -

Beräknad genomsnittlig handläggningstid, under året avgjorda förstagångsärenden 6 4 4 4 6 4 4 4 - - -
Beräknad genomsnittlig handläggningstid nyinkomna förstagångsärenden 3 3 3 3 3 3 3 3 - - -
Avgjorda förlägningsärenden (inkl. anhöriga och gymnasieärenden) 36 000 40 000 42 000 42 000 36 000 40 000 42 000 42 000 - - -
Öppna förlängningsansökningar vid årets slut 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 - - -
Genomsnittlig handläggningstid, under året avgjorda förlägningsärenden 5 3 3 3 5 3 3 3 - - -

Överprövning av asylärenden 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

Avslag i första instans, förstagångsärenden (exkl. Dublinärenden) 10 100 11 000 11 900 11 900 10 100 11 000 11 900 11 900 - - -
Överklagade avslagsärenden som överlämnas till migrationsdomstol 10 800 10 500 11 500 11 500 10 800 10 500 11 500 11 500 - - -

varav i snabbprocess (Dublinärenden och OH/OT) 600 800 900 900 600 800 900 900 - - -
Migrationsdomstolarna
Avgjorda asylmål i migrationsdomstol (Domstolsverkets prognos) 10 000 9 500 8 500 8 200 10 000 9 500 8 500 8 200 - - -
Omräkningskoefficent (ärenden per mål) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 - - -
Avgjorda asylmål omräknat till antal ärenden 14 200 13 500 12 100 11 600 14 200 13 500 12 100 11 600 - - -

varav återförvisas till Migrationsverket för ny prövning 700 600 600 500 700 600 600 500 - - -
Lagakraftvunna avslag/beviljade uppehållstillstånd 16 600 13 700 12 900 12 300 16 600 13 700 12 900 12 300 - - -

varav beviljade uppehållstillstånd efter dom eller ny prövning 1 300 1 100 1 100 1 000 1 300 1 100 1 100 1 000 - - -
Öppna asylmål vid migrationsdomstolarna vid årets slut 3 900 1 800 1 400 1 300 3 900 1 800 1 400 1 300 - - -

Inskrivna i Migrationsverkets mottagning 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Totalt antal inskrivna i slutet av året, exklusive förvar 21 300 18 100 16 600 16 000 21 300 18 100 16 600 16 000 - - -

varav inskrivna i asylprövningsfas 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 - - -
varav inskrivna i överprövningsfas* 7 600 4 900 3 900 3 500 7 600 4 900 3 900 3 500 - - -
varav inskrivna med uppehållstillstånd 600 800 800 800 600 800 800 800 - - -
varav inskrivna i återvändandefas 7 500 6 800 6 300 6 100 7 500 6 800 6 300 6 100 - - -

Inskrivna i genomsnitt under året, inklusive förvar 24 500 19 800 17 500 16 700 24 500 19 800 17 500 16 700 - - -
varav i Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) 9 300 8 200 7 900 7 700 9 300 8 200 7 900 7 700 - - -
varav i eget boende (EBO) med rätt till dagersättning 13 400 9 500 7 600 7 000 13 400 9 500 7 600 7 000 - - -
varav i eget boende (EBO) utan rätt till dagersättning 800 1 000 900 900 800 1 000 900 900 - - -
varav ensamkommande barn 600 600 600 700 600 600 600 700 - - -

Antal förvarsplatser 520 520 520 520 520 520 520 520 - - -
*Omdefinierad kategori som omfattar tiden efter beslut i första instans till ett upplagt återvändandeärende/ erhållet uppehållstillstånd/ annat avslut och utskrivning. 

Återvändande, asyl 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Nya återvändandeärenden, asyl (förstagång och förlängning) 17 000 15 700 14 900 14 200 17 000 15 700 14 900 14 200 - - -

varav förstgångsärenden 16 600 14 800 14 100 13 400 16 600 14 800 14 100 13 400 - - -
varav efter överprövning 13 300 11 300 10 600 10 100 13 300 11 300 10 600 10 100 - - -
varav Dublinöverföringar 1 300 1 500 1 500 1 500 1 300 1 500 1 500 1 500 - - -

Självmant utrest (utresor med hjälp av Migrationsverket) 8 700 8 000 7 000 6 200 8 700 8 000 7 000 6 200 - - -

Utskrivna ur mottagningen 18 300 15 500 14 600 13 600 18 300 15 500 14 600 13 600 - - -
Öppna återvändandeärenden vid årets slut (Migrationsverket)** 10 600 8 100 7 600 7 500 10 600 8 100 7 600 7 500 - - -
Utresor med med tvång (Kriminalvårdens prognos) 3 000 3 800 4 200 4 200 3 000 3 800 4 200 4 200 - - -
**exkluderar ärenden då individen redan har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

Kommunmottagande 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Nya uppehållstillstånd till inskriva i mottagningen 4 800 5 100 5 400 5 300 4 800 5 100 5 400 5 300 - - -

varav efter överprövning 1 300 1 100 1 100 1 000 1 300 1 100 1 100 1 000 - - -
A. Kommunbosatta f.d. asylsökande*** 5 100 5 000 5 400 5 400 5 100 5 000 5 400 5 400 - - -

varav från Migrationsverkets boende (ABO) med anvisning 1 600 2 000 2 500 2 500 1 600 2 000 2 500 2 500 - - -
varav från eget boende (EBO) och ABO utan anvisning 3 150 2 600 2 500 2 500 3 150 2 600 2 500 2 500 - - -
varav ensamkommande barn (under 18 år) utan anvisning 250 300 300 300 250 300 300 300 - - -
varav f.d. asylsökande med gymnasietillstånd utan anvisning 100 100 100 100 100 100 100 100 - - -

B. Vidarebosatta (kvotflyktingar) med anvisning 6 400 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 +1 400 - -

C. Inresta anhöriga till f.d. asylsökande 2 800 2 000 2 800 2 800 2 800 2 000 2 800 2 800 - - -
Summa kommunmottagande (A+B+C) 12 900 12 000 13 200 13 200 12 900 12 000 13 200 13 200 - - -

*** Innehåller även kommunmottagna som inte har varit inskrivna i mottagningen

Migrationsverket

Baserat på P1-21 med tillgängliga medel 
inklusive tilläggsuppdrag för 
vidarebosättning. 

Baserat på planeringsantagande för 
antalet asylsökande och beräknat på 
tillgängliga medel.

Skillnad mellan P4-20 tillgängliga medel 
och P3-20 tillgängliga medel 

Prognos Räkneexempel Prognos Räkneexempel Prognos Räkneexempel

Budgetunderlag 2021 P-T P1-21 Februariprognos 2021 P-T Förändring P1-21 jmf P4-20 
Plan.antagande / tillg. medel Plan.antagande / tillg. medel



 

 

 


	En myndighet i utveckling och förnyelse
	Sammanfattning
	1. Uppdrag, mål och inriktningar
	1.1 Uppdrag
	1.2 Mål och strategiska inriktningar
	1.2.1 Vägen framåt


	2. Digital transformation
	2.1 Strategisk utveckling – ett långsiktigt perspektiv
	2.2 Planeringen av den digitala transformationen 2021-2026
	2.3 Arkitektur som regel inom digitaliseringen
	2.4 Livscykelhanteringen av myndighetens utveckling
	2.5 Ledarskapet är en förutsättning för genomförandet av den digitala transformationen
	2.6 Effekter inom planerad/pågående utveckling
	2.7 Uppföljning av den digitala transformationen
	2.8 Finansiering av myndighetens utveckling

	3. Författningsstyrda handläggningstider
	3.1 Handläggning i tid ökar behovet av flexibilitet

	4. Ekonomi
	4.1 Kostnader för overhead
	4.2 Resursbehov 2021-2024
	4.2.1 Anslag 1:1 Migrationsverket – förvaltningsanslag (UO 08)
	4.2.2 Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader (UO 08)
	4.2.3 Anslag 1:3 Migrationspolitiska åtgärder (UO 08)
	4.2.4 Anslag 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål (UO 08)
	4.2.5 Anslag 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål (UO 08)
	4.2.6 Anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden (UO 08)
	4.2.7 Anslag 1:7 Utresor för avvisade och utvisade (UO 08)
	4.2.8 Anslag 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (UO 08)
	4.2.9 Anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande (UO 13)

	4.3 Investeringar i anläggningstillgångar
	4.4 Avgifter mot inkomsttitel
	4.5 Övrigt
	4.5.1 Behov av beställningsbemyndigande
	4.5.2 Anslagskredit
	4.5.3 Räntekontokredit


	Bilaga 1



