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Ett år som ställt krav på nya lösningar

Vi kan se tillbaka på ett märkligt år, präglat av coronapandemin som förändrade villkoren för en hel 
värld. Inom migrationsområdet innebar stängda gränser och reserestriktioner världen över att rörlig
heten mellan länder stannade av eller minskade kraftigt. För Migrationsverket blev effekten bland 
annat att vi totalt sett fick in betydligt färre ärenden än vi från början räknat med. Det betydde också 
att vi var tvungna att lösa uppdraget på ett nytt sätt, där vårt främsta fokus var att värna hälsan och 
säkerheten för medarbetarna och alla som vi har kontakt med. Av naturliga skäl har begränsningarna 
påverkat resultatet i olika avseenden. När vi summerar hur det har gått så kan jag ändå konstatera att 
vi trots utmaningarna har lyckats väl och att vi gör ett bra resultat inom de flesta områden. 

Även utan pandemin har det varit ett år som ställt oss inför krav på förändring, anpassning och  
utveckling. Omställningen till en mindre och effektivare myndighet har gått in i nästa fas. Vi har 
fortsatt att minska antalet anställda, avveckla verksamhet och anpassa vår lokalisering med anled
ning av att vi inte längre har behov av ett mottagandesystem som är lika stort och geografiskt spritt 
som tidigare. Som ett led i anpassningen påbörjade vi under hösten övergången till en ny organisa
tion. Förändringen innebär bland annat att antalet regioner sedan den 1 januari 2021 har minskat  
från sex till tre. 

Utvecklingen av organisationen är en del av Migrationsverkets förändringsresa. Det handlar inte  
enbart om anpassning till nya förutsättningar, utan också om att modernisera och förnya myndig
heten. Jag tänker inte minst på det digitala området där vi har börjat forma en strategi för den  
transformation vi ser framför oss. Vi ser bland annat stora möjligheter att automatisera delar av vår 
administration och handläggning. Det är en omfattande förändring som påverkar hela myndigheten 
och som kommer att prägla de kommande åren. En viktig aspekt i utvecklingen av digitala tjänster  
är hur vi interagerar med de sökande och andra intressenter. Idag möter vi inte deras förväntningar 
på tillgänglighet och service tillräckligt väl. Därför kommer vi att lägga ytterligare kraft på det under 
2021. 

En nyhet för året var att Migrationsverket fick ett utökat uppdrag. Den 1 januari 2020 tog vi över 
ansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna, vilket har fört med sig nya krav och 
möjligheter. Pandemin har dock inneburit att bland annat  
antalet viseringsansökningar har minskat kraftigt. Samtidigt 
har restriktionerna gjort det svårt att bedriva en verksamhet 
som bland annat ställer krav på personliga besök och munt
liga utredningar. Det är först när situationen normaliseras 
som vi får tillfälle att på riktigt driva och utveckla verk
samheten i den nya formen. 

Inom den operativa verksamheten har vi fortsatt fokuserat 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. Den 
långsiktiga planeringen ligger fast och innebär att vi 2023 
ska vara i fas så att myndigheten kan ge besked inom författ
ningsstyrda tider i alla ärendeslag. När det gäller ansökningar 
från asylsökande och arbetstagare räknar vi med att vara i 
mål redan 2021. Den största utmaningen gäller fortsatt vänte
tiderna för alla som vill bli svenska medborgare. Trots att vi 
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under året fattade fler beslut än någonsin tidigare har ärendekön fortsatt att växa och väntetiden har 
blivit längre. Under 2021 gör vi ytterligare insatser för att öka kapaciteten och vända utvecklingen.   

Inom förvarsverksamheten har pandemin inneburit särskilda utmaningar. För att undvika smittsprid
ning minskade vi antalet tillgängliga platser kraftigt, och vidtog en rad åtgärder till skydd för hälsa 
och säkerhet i den slutna miljön. För att möta behovet av platser på längre sikt har vi under året tagit 
beslut om ett nytt förvar som ersättning för gamla och uttjänta lokaler. Det är en stor och långsiktig 
investering. Samtidigt fortsätter vi att leta lämpliga lokaler i norra Sverige för att möta det behov 
som följer av uppdraget och dess omfattning. 

Inom ramen för myndighetens återvändandeuppdrag arbetar Migrationsverket för att de som fått 
slutgiltigt beslut om att lämna landet ska göra det självmant. På grund av de begränsade resmöjlig
heterna har detta arbete försvårats, men tack vare ökad samverkan och andra åtgärder har vi trots 
förutsättningarna nått ett resultat som står sig relativt väl jämfört med tidigare år. Som grund för den 
fortsatta utvecklingen av återvändandearbetet har vi tagit fram en utvecklingsplan som ska genom
föras 2021 och 2022. 

Även kommunernas mottagande av nyanlända har påverkats av de speciella förutsättningarna under 
året. Antalet som kommunerna tog emot blev lägre än väntat, vilket främst berodde på att överfö
ringar av kvotflyktingar inte kunde genomföras fullt ut som planerat. När det gäller den ersättning 
som Migrationsverket betalar ut till kommuner och regioner för deras kostnader har fokus legat på 
att handlägga de äldre ansökningarna för att komma i fas. Det fortsatta utvecklingsarbetet tar bland 
annat sikte på att realisera nyttan av den digitala ansökningsprocessen. 

Den här årsredovisningen innehåller fakta och analyser kring de områden jag nämnt men också 
mycket annat. Jag tänker bland annat på vårt systematiska arbete med att säkra hög rättslig kvalitet 
och våra insatser för att trygga likvärdig behandling. Jag tänker också på det internationella samar
betet och utvecklingsarbetet och på vår förvaltning av det nationella programmet för EU:s asyl, 
migrations och integrationsfond (AMIF). Ett annat exempel är det arbete som Migrationsverket be
driver tillsammans med andra myndigheter för att motverka brottslighet, människohandel, missbruk 
av regler och felaktiga utbetalningar. Ett fördjupat samarbete i dessa frågor är viktigt för att allmän
heten ska känna förtroende för staten.  

När vi ser tillbaka på det här året kan vi konstatera att man alltid måste ha beredskap för det ovänta
de. Migrationsverket verkar inom ett område som alltid ställt krav på att snabbt kunna ställa om till 
växlande förutsättningar. Det har givit myndigheten en erfarenhet och en förmåga som har varit en 
stor tillgång under det här exceptionella året. Trots svåra förutsättningar har vi lyckats genomföra 
vårt uppdrag på ett stabilt och ansvarsfullt sätt. 

Mikael Ribbenvik 
Generaldirektör
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Inledning

Inlämnande av årsredovisning
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Migrationsverket senast 
den 22 februari varje år lämna en årsredovisning över det senast avslutade räkenskapsåret. Årsredo
visningen ska bestå av

• resultatredovisning,

• resultaträkning,

• balansräkning,

• anslagsredovisning, och

• noter.

För en myndighet som Migrationsverket som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har 
haft både en balansomslutning och kostnader om minst en miljard kronor ska årsredovisningen även 
innehålla en finansieringsanalys. Myndighetens årsredovisning ska även innehålla en sammanställ
ning över väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Samman
ställningen ska även innehålla uppgifter om låneram, anslagskredit samt vissa nyckeltal. Myndighe
ten ska i årsredovisningen även lämna information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för 
regeringens uppföljning och prövning av verksamheten.

Årsredovisningens uppbyggnad
Årsredovisningen består av två delar: resultatredovisning och finansiell redovisning. Resultatredovis
ningen utgår från de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion, samt de mål och krav som 
regeringen angett i regleringsbrev. Redovisningen innehåller analyser och bedömningar av verksamhet
ens resultat och dess utveckling. Resultatredovisningen inleds med en resultatbedömning. Sedan följer 
tre kapitel om områden som kan sägas utgöra grunden för verksamheten: intern styrning och kontroll, 
kompetensförsörjning samt verksamhetsutveckling. I kapitlet om kompetensförsörjning redovisas de 
åtgärder som vidtogs i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra myndighetens uppgifter. 
En bedömning lämnas också av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget bidrog till fullgörandet av 
dessa uppgifter. Därefter följer myndighetens resultat inom olika processområden och verksamheter. 
Den finansiella redovisningen består av väsentliga uppgifter, resultaträkning, balansräkning, anslagsre
dovisning, finansieringsanalys, tilläggsupplysningar samt noter. 

Redovisning av information
Informationen om resultatet avser det senaste året och jämförs med de två föregående åren. När det 
inte är möjligt att ta fram jämförbara data för tre år i följd kommenteras detta. Individbaserad statis
tik är uppdelad efter kön. Om det saknas möjlighet att dela upp statistiken efter kön kommenteras 
detta. Produktivitetsvärden och genomsnittliga kostnader för ärendehantering kan inte delas upp på 
kön, eftersom dessa bygger på medarbetarnas tidsredovisning och inte på handläggningen av indivi
duella ärenden.

Bedömning och redovisning av resultat
Myndighetens resultat bedöms i årsredovisningen i huvudsak utifrån skalan ”gott”, ”tillfredsställan
de” och ”inte tillfredsställande”. Förvarsverksamheten bedöms utifrån huruvida verksamheten bedri
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vits på ett ”ändamålsenligt” sätt, och den rättsliga kvaliteten utifrån huruvida myndighetens besluts
fattande varit ”förutsägbart, enhetligt och av hög rättslig kvalitet”. 

Migrationsverket använder i sina resultatanalyser framtagna resultatindikatorer vad gäller rörelsen 
mot målen korta handläggningstider, hög rättslig kvalitet och god service och tillgänglighet. På om
råden där resultatindikatorer saknas görs en sammantagen bedömning. Coronapandemins påverkan 
på verksamheten blir en naturlig del av resultatbedömningen för 2020. Fokus i analyserna ligger på 
jämförelser mot tidigare år, handläggningstider (ledtiden från ansökan till Migrationsverkets beslut 
som första instans), hur myndigheten arbetade med nya och äldre ärenden, andel fattade beslut och 
öppna ärenden i förhållande till författningsstyrda handläggningstider samt hur åldern på de öppna 
ärendena (kötid) utvecklades. Analysen av förvarsverksamheten utgår från förmågan att tillhanda
hålla förvarsplatser enligt regeringens uppdrag, att utforma verksamheten så att tryggheten för såväl 
förvarstagna som personal säkerställs samt att säkerställa att den förvarstagne är tillgänglig för verk
ställighet av beslut om avvisning eller utvisning. Den rättsliga kvaliteten analyseras utifrån myndig
hetens förmåga att fatta formellt och materiellt riktiga beslut, bedriva enhetlig rättstillämpning samt 
handlägga ärenden enligt gällande lagstiftning och utifrån den sökandes individuella förutsättningar. 

Myndighetens produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetare) och kostnader per avgjort 
ärende redovisas också. Produktivitetsvärdet inkluderar årsarbetare inom operativa delar av orga
nisationen. Utöver ren produktion ingår även resurser för ledning och stöd samt service och bemö
tande inom samma organisationsdel. Se vidare om produktivitet i avsnittet Viktiga nyheter i denna 
årsredovisning. Den genomsnittliga kostnaden per avgjort ärende redovisas utifrån total kostnad för 
ärendeslaget. En utvecklingsinsats pågår för att kunna redovisa kostnad per underliggande ärende
segment i enlighet med regleringsbrevet. 

Viktiga nyheter i denna årsredovisning
Nya kapitel är ett samlat kapitel om rättslig kvalitet samt kapitel om likvärdig behandling, bidrag till 
brottsbekämpning och migrationsverksamheten på utlandsmyndigheterna. 

Till skillnad mot tidigare år jämförs inte resultatet mot lämnade prognoser. 

Tidigare har kostnaderna för mottagandet av asylsökande redovisats samlat tillsammans med kostna
derna för förvars och återvändandeverksamheterna. Nu har kostnaderna för förvar respektive åter
vändande brutits ut. 

Resultatet av förvaltningen av Asyl, Migrations och Integrationsfonden (AMIF) har tidigare redo
visats som utfall jämfört med anslag. Nu redovisas istället det utfall som rapporterades till EUkom
missionen.

Redovisningen av produktiviteten har förändrats i två avseenden. Den redovisas nu på årsbasis, och 
inte på månadsbasis som i årsredovisningen för 2019. Tidigare har två produktivitetsnivåer redovi
sats. Nu har nivån ”total produktivitet” (som inkluderar en fördelad andel av samtliga årsarbetare på 
Migrationsverket) tagits bort. Inför denna årsredovisning utvecklades beräkningsmetoden för pro
duktiviteten, vilket medför att tidigare redovisade produktivitetsvärden har justerats. Se vidare om 
produktivitet i avsnittet Bedömning och redovisning av resultat.
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1. Resultatbedömning

1.1 Sammanfattning
Kontakt med människor är en stor och viktig del av Migrationsverkets verksamhet. Coronapandemin 
påverkade därför myndigheten starkt. Verksamheten behövde ställas om i flera avseenden, till exem
pel anpassades förvars och serviceverksamheten samt beläggningsgraden i myndighetens tillfälliga 
bostäder för att begränsa smittspridningen. Utredningsverksamheten påverkades i hög grad, och ar
bete från hemmet blev en del av vardagen för många av myndighetens medarbetare. Handläggnings
tiderna blev längre i flera ärendeslag, men det berodde i allmänhet på att äldre ärenden arbetades av. 
Återvändandearbetet försvårades av reserestriktionerna, men andelen självmant återvändande kunde 
ändå bibehållas jämfört med tidigare år. Myndigheten förbättrade ytterligare förutsättningarna för 
hög kvalitet i barnärenden och en jämställdhetsintegrerad verksamhet. Verksamhetsövergången av 
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna gick som planerat, även om organisationen inte 
testades fullt ut eftersom antalet viseringsansökningar var betydligt lägre än normalt. Medborgar
skapsprövningen brottades dock med ett ökande antal öppna ärenden och mycket långa handlägg
ningstider. Myndigheten lyckades heller inte minska efterfrågan i de bemannade servicekanalerna i 
tillräckligt hög grad för att kunna tillgodose servicebehovet. Trots utmaningarna som pandemin med
förde kunde Migrationsverket sammantaget upprätthålla verksamheten med bibehållen hög rättslig 
kvalitet och huvudsakligen goda resultat.

1.2 Vistelsetid i mottagandesystemet
Den totala vistelsetiden i mottagandesystemet för utskrivna personer blev cirka 100 dagar längre. 
Vistelsetiden påverkades i allra högsta grad av att reserestriktionerna och begränsningar i utresekapa
citet medförde längre handläggningstider i återvändandeärenden. Den genomsnittliga handläggnings
tiden i förstagångsärenden inom asyl blev något längre, vilket var ett resultat av att äldre ärenden 
avgjordes. Antalet personer som återvände självmant minskade under året, men andelen självmant 
utresta i relation till överlämnanden till Polismyndigheten var på samma nivå som föregående år. Re
sultatet bedöms sammantaget som tillfredsställande.

1.3 Förvarsverksamheten
Antalet tillgängliga platser i förvaren minskades och särskilda rutiner infördes i syfte att begränsa 
smittspridningen. Avtal ingicks för ett nytt förvar i Mölndals kommun, och arbetet med att hitta nya 
lokaler i norra Sverige fortsatte. Antalet rymningar och rymningstillfällen minskade jämfört med 
2019. Med hänsyn till personalens säkerhet genomfördes färre transporter av förvarstagna, eftersom 
myndigheten saknade lagstöd för att visitera förvarstagna inför transport. Fortsatta utbildningsinsats
er inom jämställdhet och bemötande genomfördes. Migrationsverket bedömer, mot bakgrund av de 
utmaningar som pandemin medförde, att förvarsverksamheten bedrevs på ett ändamålsenligt sätt.

1.4 Uttagning och överföring av flyktingar och andra skyddsbehövande
Överföringen av kvotflyktingar pausades under en stor del av året på grund av coronpandemin. Trots 
det överfördes 3 599 kvotflyktingar. Avtal tecknades med International Organization for Migration 
(IOM) om utförande av informationsinsatser, och IOM tog fram utbildningsmaterial och anställde 
informatörer. Två informationsinsatser genomfördes i Uganda i slutet av året. Resultatet bedöms som 
gott. Uppdraget att överföra 5 000 kvotflyktingar kunde inte genomföras till fullo, men detta måste 
tillskrivas effekterna av pandemin.        
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1.5 Ersättning till kommuner, regioner och apotek
Den digitala utvecklingen fortsatte vilket bidrog till fler digitala ansökningar, och vid årsskiftet hade 
285 kommuner anslutit sig till etjänsten. Flera kommuner fortsatte dock att ansöka genom pappers
ansökan även i ersättningsslag som fanns i etjänsten, vilket medförde fortsatt handläggning i paral
lella system. De genomsnittliga handläggningstiderna blev längre, vilket främst berodde på att äldre 
ärenden prioriterades och att allt fler ärenden avslutades där domstolens handläggningstid räknades 
in. Prioriteringen av äldre ärenden medförde att andelen ansökningar äldre än sex månader minskade 
under året. Resultatet bedöms som tillfredsställande.

1.6 Handläggningstider i tillstånds- och medborgarskapsärenden
Handläggningstiderna blev längre och andelen beslut inom författningsstyrd tid minskade för första
gångsansökningar inom anknytnings och arbetsmarknadsärenden, vilket berodde på att främst äldre 
ärenden avgjordes. I arbetsmarknadsärenden bidrog också en mer utredningskrävande ärendesam
mansättning samt försvårad handläggning på grund av osäkerhet gällande arbetsmarknad och rese
restriktioner till längre handläggningstider. Handläggningstiderna inom EESärenden blev kortare, 
vilket var en konsekvens av den avarbetning av äldre ärenden som genomfördes 2019. Gäststudenter 
fick beslut innan terminsstart i så gott som samtliga ärenden. Resultatet bedöms sammantaget som 
tillfredsställande. 

Migrationsverket avgjorde under året fler medborgarskapsärenden än någonsin tidigare. Resultatet 
påverkades dock fortsatt kraftigt av den stora mängden ärenden, både öppna och inkomna, samt in
komna begäran om avgörande enligt förvaltningslagen. Såväl handläggningstiderna som antalet öpp
na ärenden ökade därför under året. Resultatet bedöms inte som tillfredsställande.  

1.7 Service 
Tillgängligheten vid myndighetens servicecenter behövde begränsas med anledning av pandemin, 
men samtidigt förstärktes förmågan att besvara telefonsamtal och epost. Andelen besvarade sam
tal ökade och väntetiden i telefon blev kortare, men servicebehovet kunde fortsatt inte tillgodoses i 
behövd omfattning. De digitala ansökningstjänsterna förbättrades och andelen digitala ansökningar 
ökade, främst inom medborgarskapsärenden. Fler sökandegrupper fick under året tillgång till funk
tionen Säkra meddelanden i etjänsten Min sida, och tjänsten tillfördes nya funktioner. Individuella 
handläggningstider kan dock ännu inte presenteras, vilket sannolikt är en av de främsta orsakerna till 
att efterfrågan i de övriga servicekanalerna inte sjunker snabbare. Myndigheten finner sammanfatt
ningsvis att den digitala servicen förbättrades, men den klarade inte att ta hand om servicebehoven i 
tillräckligt hög grad för att avlasta de bemannade kanalerna. Resultatet bedöms inte som tillfredsstäl
lande. 

1.8 Rättslig kvalitet
Analyser av ändringsfrekvens i migrationsdomstol visade sammantaget ett mycket gott resultat för 
såväl asyl som tillståndsärenden. Enhetsbaserade kvalitetsuppföljningar i tillståndsärenden bekräf
tade denna bild. Justitieombudsmannens (JO) och Justitiekanslerns avgöranden pekade på brister i 
enskilda ärenden, men inte på systematiska problem. JO:s kritik av Migrationsverkets hantering av 
begäran om avgörande enligt förvaltningslagen i medborgarskapsärenden föranledde dock att ett 
utvecklingsarbete påbörjades. Migrationsverket bedömer att myndighetens beslutfattande är förutse
bart och enhetligt, och håller en hög rättslig kvalitet.  

1.9 Likvärdig behandling
Migrationsverket fortsatte att jämställdhetsintegrera verksamheten genom implementering av fram
tagna metoder och stöd, samt genom insatser inom uppdraget för ökad upptäckt av våld. Jämställd
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hetsperspektivet integrerades också tydligare i myndighetens styrning. Myndigheten behöver dock 
skaffa sig verktyg för att bättre kunna följa upp effekterna för de sökande. Metoder finns för att mäta 
skillnad i rättslig kvalitet mellan kvinnor och män, och skillnader vad gäller handläggningstid och 
bifallsandelar analyseras. För 2020 kunde inga osakliga skillnader konstateras. Migrationsverket 
bedömer att insatserna ökade myndighetens förutsättningar att bemöta de sökande på ett jämställt 
sätt. Med anledning av barnkonventionens införande i svensk lag publicerades ett rättsligt ställnings
tagande och de rättsliga stöddokumenten uppdaterades. Utvecklingen av metod och handläggnings
stöd fortsatte och utbildningsinsatser genomfördes. Migrationsverket bedömer att insatserna förbätt
rade förutsättningarna för ökad kvalitet vad gäller barnrättsperspektivet. Det är dock ännu för tidigt 
att säga vilket genomslag de olika insatserna fått. Migrationsverket bedömer sammantaget resultatet 
som tillfredsställande.

1.10  Bidrag till brottsbekämpning
Migrationsverket deltog i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, samt 
i initiativet Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter. Fortsatt utveckling bedrevs 
tillsammans med Säkerhetspolisen för att öka förmågan att upptäcka hot i migrationsprocesserna. 
Myndigheten fortsatte också att bistå Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, bland annat genom 
skrivelser angående misstänkta krigsförbrytelser och hänvisning av misstänkta fall av människohandel. 
Resultatet bedöms som gott. 

1.11  Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
En korrekt hanterad övergång av migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna kunde säker
ställas, och flera utvecklingsinsatser initierades. Coronapandemin medförde avsevärt färre inkomna 
viseringsärenden än normalt, och begränsade möjligheterna att genomföra utredningar i anknytn
ingsärenden. Resultatet bedöms mot bakgrund av pandemins inverkan som gott. 

1.12  Internationellt samarbete och utvecklingsarbete
Myndighetens uppgifter att fördjupa det europeiska och internationella samarbetet, samt bidra till 
regeringens arbete inom ramen för politiken för global utveckling fullgjordes genom deltagande i 
EUarbete samt stödinsatser inom ramen för EASO och den internationella projektverksamheten. 
Projektverksamheten fokuserade på förbättrad asylhantering och främjande av ett effektivt återvän
dande till tredje land med stärkt återintegrering. Uppdraget att övervaka tvångsvist återvändande 
genomfördes fram till starten av coronapandemin. Resultatet bedöms som gott.

1.13  Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Nyttjandegraden av fondmedel gällande AMIFmedfinansierade projekt ökade betydligt jämfört med 
tidigare år. Under året fullgjordes hela åtagandet gällande särskilda fall inom det nationella program
met. Förvaltningskostnaden per utbetald krona minskade. Resultatet bedöms som gott.  
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2. Ekonomin i sammandrag

2.1 Migrationsverkets totala budget
Migrationsverkets utgifter finansieras genom utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13  
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Inom utgiftsområde 8 finns myndighetens  
förvaltningsanslag (1:1 Migrationsverket) samt sakanslag för asylsökande. Inom utgiftsområde 13 
disponeras anslag för ersättningar till kommuner för flyktingmottagande. För 2020 tilldelades  
Migrationsverket en budget på totalt 18,5 miljarder kronor för båda utgiftsområdena. Budgeten 
var drygt 16 procent lägre än anslagsförbrukningen 2019. Den totala anslagsförbrukningen blev 
15,3 miljarder kronor, 31 procent lägre än 2019. Utgifter för asylsökande samt ersättningar till 
kommunernas flyktingmottagande stod för den största minskningen.

Figur 2.1  Migrationsverkets anslagsförbrukning 2018-2020, samt tilldelning i regleringsbrevet 2020  
(miljoner kr)*

2018 2019 2020 2020

Utfall Utfall Regleringsbrev  Utfall

Utgiftsområde 8 Migration 18 061 10 265 10 036 8 283
1:1 Migrationsverket 5 190 4 550 4 444 4 343
1:2 Ersättning och bostadskostnader 11 724 5 058 4 936 3 489
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 12 1 12 5
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 570 293 401 282
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 39 48 87 25
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för  
   asylsökande och flyktingar 131 119 155 140
1:9  Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande  
    unga asylsökande** 396 195
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända  
invandrares etablering 16 087 11 824 8 433 6 972
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 16 087 11 824 8 433 6 972
Totalt 34 148 22 088 18 468 15 255

* Avrundningsdifferenser gör att totalsumman inte alltid stämmer vid summering av delposterna.
** Anslaget upphörde efter 2019.

2.2 Ekonomiskt utfall utgiftsområde 8 Migration 
De totala utgifterna inom utgiftsområde 8 minskade med cirka 1 980 miljoner kronor jämfört med 
2019. Minskningen motsvarade 19 procent och avsåg främst anslag 1:2 Ersättning och bostads
kostnader. 

2.2.1 MINSKAT ANTAL ANSTÄLLDA TILL FÖLJD AV MINSKAD VERKSAMHET
Förbrukningen av förvaltningsanslaget uppgick till cirka 4 340 miljoner kronor, vilket var fem  
procent lägre än utfallet 2019. Årets utgifter var drygt 95 miljoner kronor lägre än disponibla medel, 
vilket motsvarade ungefär två procent. Utfallet för bland annat personal, kompetensutveckling och 
möten, resekostnader för personal samt resor för asylsökande blev lägre än budgeterat. Överskottet 
av disponibla medel berodde till stor del på coronapandemins effekter.

Under året fortsatte Migrationsverkets personalstyrka att minska, från 6 187 till 5 551 anställda, 
och det genomsnittliga antalet årsarbetare minskade med drygt fyra procent, från 5 096 till 4 868. 
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Kostnaden för personal utgjorde drygt 70 procent av förvaltningsanslaget och uppgick till knappt 
3 200 miljoner kronor, tre procent lägre än 2019. Lokalkostnaderna stod för drygt åtta procent av 
förvaltningsanslagets förbrukning och uppgick till drygt 370 miljoner kronor. Antalet förvarsplatser 
begränsades betydligt under större delen av året på grund av coronapandemin. Det ledde till knappt 
fem procent lägre kostnader för framför allt personal, konsumtionsvaror och lokal drift. Inför 2020 
tilldelades myndigheten drygt 165 miljoner kronor för att finansiera verksamhetsövergången av mig
rationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Tilldelningen var lägre än vad Migrationsverket be
räknade att verksamheten skulle kosta, men till följd av coronapandemin höll sig kostnaderna inom 
den av regeringen tilldelade anslagsnivån för året.

2.2.2 UTGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA MINSKADE
Antalet inskrivna i mottagandesystemet minskade med 24 procent, och 17 procent av boendeplatser
na för asylsökande avvecklades under året. Förbrukningen inom anslag 1:2 Ersättning och bostads
kostnader sjönk till 3 489 miljoner kronor, en minskning med 31 procent jämfört med 2019. 

Utgifterna inom anslagspost 1.2.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting minskade 
med 29 procent jämfört med föregående år och uppgick till drygt 2 910 miljoner kronor. Ansökning
arna från kommuner och landsting var under året färre till antal och med anspråk på lägre belopp 
än 2019. Övriga utgifter inom anslagsposten som dagersättningar, särskilda bidrag till asylsökande, 
återetableringsstödplaceringar enligt avtal och kvinnojour minskade med 27 procent, från knappt 770 
till knappt 560 miljoner kronor.

Kostnaderna för 1.2.3 Boende för asylsökande minskade med 40 procent jämfört med 2019 och upp
gick till 575 miljoner kronor. Förändringen berodde på ett minskat behov av tillfälliga bostäder till 
följd av färre antal asylsökande.

2.2.3 ANHÖRIGRESOR OCH ÅTERVANDRING
Av anslagsposten 1.3.8 Anhörigresor förbrukades 31 procent av tilldelade medel, vilket motsvarade 
tre miljoner kronor. Anledningen till den låga förbrukningen var att avtalet med International Orga
nisation for Migration (IOM), som löpte ut under 2019, ännu inte ersatts av ett nytt avtal. Dessutom 
begränsade pandemin möjligheten till internationell rörlighet. Förbrukningen av 1.3.4 Återvand
ringsförberedelser blev 1,7 miljoner kronor, vilket motsvarade 87 procent av tilldelade medel. Av 
1.3.5 Återvandringsbidrag förbrukades enbart cirka 50 tusen kronor, vilket motsvarade nio procent 
av tilldelade medel på anslagsposten.

2.2.4 MINSKADE KOSTNADER FÖR OFFENTLIGA BITRÄDEN 
Utgifterna inom anslag 1:6 Offentliga biträden för asylsökande minskade med fyra procent jämfört 
med 2019 och uppgick till drygt 280 miljoner kronor. Förändringen berodde främst på att ett lägre 
antal ärenden med förordnat offentligt biträde avgjordes.

2.2.5 FORTSATT MINSKAT ANTAL UTRESOR OCH FÄRRE ÅTERINTEGRERINGSINSATSER 
Möjligheterna att genomföra resor begränsades på grund av pandemin, vilket påverkade förbrukningen 
av anslagspost 1.7.1 Utresor för avvisade och utvisade. Anslagsförbrukningen blev 28 procent av till
delade medel, en minskning med 48 procent jämfört med föregående år. Migrationsverket sänkte även 
utgifterna på anslaget genom att i större utsträckning än tidigare använda Frontex resebokningstjänst 
Frontex Application for Return (FAR) för beställning av utresor och bekostande av återvändandeupp
drag till tredje länder. Cirka 1 200 återvändanderesor beställdes och 750 genomfördes. Utgifterna för 
återintegreringsstöd minskade med 58 procent till drygt sex miljoner kronor. Migrationsverkets upp
drag att övervaka tvångsvist återvändande medförde kostnader på drygt en miljon kronor, en minskning 
med 57 procent jämfört med 2019. Utgifterna för återintegreringsstöd minskade med 58 procent till 
drygt sex miljoner kronor.
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2.2.6 ASYL-, MIGRATIONS-OCH INTEGRATIONSFONDEN
Migrationsverkets anslag 1:8 Från EUbudgeten finansierade insatser för asylsökande och 
flyktingar uppgår till 155 miljoner kronor per år. Utgifterna blev 15 miljoner kronor lägre än 
anslagstilldelningen eftersom coronapandemin innebar svårigheter för vissa projekt att upparbeta 
kostnader i planerad takt.

2.3 Ekonomiskt utfall utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända  
invandrares etablering
Anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande avser statsbidrag till kommuner och  
landsting för utgifter i samband med mottagandet av nyanlända. Anslagsförbrukningen uppgick till 
drygt 6 970 miljoner kronor, vilket var en minskning med 41 procent jämfört med 2019. Förbruk
ningen av tilldelade medel blev 83 procent.

Den största anslagsposten är 1.2.1 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända, där utgifterna 
för 2020 uppgick till 3 765 miljoner kronor vilket var en minskning med drygt 40 procent jämfört 
med 2019. Förändringen berodde främst på färre antal nyanlända och inresta anhöriga. Den andra 
stora anslagsposten 1.2.4 Ersättning för ensamkommande barn och unga minskade med knappt 53 
procent jämfört med 2019 och uppgick till drygt 2 000 miljoner kronor. Jämfört med årets tilldelning 
blev utfallet 31 procent lägre. Det berodde främst på att det faktiska antalet kommunbosatta barn och 
unga med uppehållstillstånd var färre än 2019. Reskostnader för vidare bosättning, anslagspost 1.2.5, 
minskade med knappt 26 miljoner. Anslagsförbrukningen uppgick till 45 procent och det låga ans
lagsutnyttjandet förklarades av att färre personer kom till Sverige genom vidarebosättning. 

Anslagsförbrukningen har minskat årligen sedan toppnoteringarna 2016 till 2017 och blev 2020 läg
re än på flera år.

Figur 2.2 Migrationsverkets anslagsförbrukning fördelat på utgiftsområde 8 och 13, 2011–2020
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2.4 Ekonomisk översikt
Figur 2.3  Kostnader/intäkter per kostnadsslag (tkr), 2018-2020*

2020

Att behöva 
skydd  

– prövning  
av ansökan

Boende  
och stöd

Att   
återvända

Prövning  
av hinder  
mot verk
ställighet

Att komma 
till och  

att stanna 
i Sverige – 

prövning  
av ansökan

Att bli  
svensk  

med 
borgare Summa

Intäkter, andra än från anslag 13 884 17 343 17 809 1 506 22 668 2 418 75 628
Kostnader för personal –683 982 –625 568 –946 999 –86 541 –791 765 –113 876 –3 248 732
Kostnader för lokal –48 448 –524 233 –131 242 –5 291 –97 817 –8 610 –815 642
Övriga driftskostnader -108 921 –246 964 –132 818 –8 240 –266 625 –10 660 –774 230
Finansiella kostnader –259 –94 –64 –3 –36 –4 –461
Avskrivningar –23 803 –55 581 –69 834 –2 055 –50 167 –5 117 –206 557
Lämnade bidrag –300 754 –8 968 805 –67 106 –15 147 –52 029 –2 085 –9 405 925
Summa kostnad/intäkt per process –1 152 283 –10 403 902 –1 330 255 –115 772 –1 235 772 –137 935 –14 375 919
Anslagsintäkter som motsvarar 
kostnad per process 1 152 283 10 403 902 1 330 255 115 772 1 235 772 137 935 14 375 919
Årets kapitalförändring      1 129 038
Saldo uppbördsverksamhet  –296 885
Summa intäkter av anslag/medel 
från statens budget 15 208 072
Summa finansiering 15 255 168
Differens finansiering och intäk-
ter av anslag/medel från statens 
budget 47 096

varav årets minskning av semes-
terlöneskuld sparad före 2009  3 078
varav årets anslagsfinansierade im-
materiella anläggningstillgångar 44 018

2019

Att behöva 
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– prövning  
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återvända

Prövning  
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svensk  

med 
borgare Summa

Intäkter, andra än från anslag 8 160 13 835 8 701 710 10 963 899 43 268
Kostnader för personal –747 991 –668 204 –1 017 909 –87 213 –757 394 –97 195 –3 375 906
Kostnader för lokal –55 288 –818 458 –138 961 –4 799 –82 207 –6 540 –1 106 253
Övriga driftskostnader –147 218 –409 601 –166 012 –10 063 –182 339 –14 077 –929 309
Finansiella kostnader –561 –1 047 –476 –38 –398 –50 –2 569
Avskrivningar –27 895 –50 140 –75 427 –2 301 –58 275 –3 134 –217 172
Lämnade bidrag –314 048 –14 646 485 –80 872 –15 909 –134 118 –1 541 –15 192 972
Summa kostnad/intäkt per process –1 284 840 –16 580 098 –1 470 956 –119 614 –1 203 768 –121 638 –20 780 914
Anslagsintäkter som motsvarar 
kostnad per process 1 284 840 16 580 098 1 470 956 119 614 1 203 768 121 638 20 780 914
Årets kapitalförändring      1 374 590
Saldo uppbördsverksamhet  –81 343
Summa intäkter av anslag/medel 
från statens budget 22 074 161
Summa finansiering 22 088 052
Differens finansiering och intäk-
ter av anslag/medel från statens 
budget 13 891

varav årets minskning av semes-
terlöneskuld sparad före 2009  3 618
varav årets anslagsfinansierade im-
materiella anläggningstillgångar 10 273

Fortsättning på nästa sida
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2018

Att behöva 
skydd  

– prövning  
av ansökan

Boende  
och stöd

Att   
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Prövning  
av hinder  
mot verk
ställighet

Att komma 
till och  

att stanna 
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prövning  
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svensk  

med 
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Intäkter, andra än från anslag 12 172 14 837 11 238 802 10 053 787 49 889
Kostnader för personal –966 880 –875 067 –933 689 –75 288 –802 053 –68 566 –3 721 543
Kostnader för lokal –80 724 –1 230 567 –129 146 –4 394 –81 745 –4 500 –1 531 076
Övriga driftskostnader –238 871 –704 197 –182 559 –10 819 –169 802 –10 165 –1 316 414
Finansiella kostnader –1 125 –869 –584 –51 –643 –51 –3 323
Avskrivningar –37 758 –68 959 –65 513 –2 382 –67 134 –2 439 –244 184
Lämnade bidrag –453 496 –22 111 960 –100 282 –12 301 –33 706 –1 493 –22 713 237
Summa kostnad/intäkt per process –1 766 683 –24 976 782 –1 400 535 –104 433 –1 145 029 –86 428 –29 479 889
Anslagsintäkter som motsvarar 
kostnad per process 1 766 683 24 976 782 1 400 535 104 433 1 145 029 86 428 29 479 889
Årets kapitalförändring      5 087 709
Saldo uppbördsverksamhet  –345 112
Summa intäkter av anslag/medel 
från statens budget 34 222 486
Summa finansiering 34 148 023
Differens finansiering och intäk-
ter av anslag/medel från statens 
budget –74 463

varav årets minskning av semes-
terlöneskuld sparad före 2009  5 483
varav årets anslagsfinansierade im-
materiella anläggningstillgångar 6 758
varav periodisering överskridande 
anslag 1:6 Offentligt biträde i 
utlänningsärenden –86 704

* Avrundningsdifferenser gör att totalsumman inte alltid stämmer vid summering av delposterna.
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3. Intern styrning och kontroll 

3.1 Inledning
Migrationsverkets verksamhet omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kon
troll. Med intern styrning och kontroll avses myndighetsledningens process som ska säkerställa att 
myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller 
kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Processen ska förebygga att verksamheten utsätts 
för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter, samt säkerställa att det inom 
myndigheten finns en miljö som gynnar god förvaltning, information och kommunikation. 

3.2 Migrationsverkets process för intern styrning och kontroll
3.2.1 PROCESSEN FÖR INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Migrationsverkets process för intern styrning och kontroll beskrivs i en ny intern instruktion som 
fastställdes under 2020. Processen består av:

• riskanalys,

• åtgärder,

• uppföljning, samt

• dokumentation.

Myndighetens avdelningar, regioner och funktioner ska genomföra riskanalys av mål och uppdrag 
vid minst två tillfällen per år. Direktrapporterande chefer ansvarar för att den interna styrningen 
och kontrollen är betryggande inom det egna ansvarsområdet. Under året genomfördes tre riskana
lyser, två ordinarie och en extra riskanalys avseende de nya omständigheter som pandemin med
förde.  

3.2.2 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING
Bedömningen av den interna styrningen och kontrollen utgår från: 

• den löpande och systematiska analysen och hanteringen av verksamhetens risker, samt

• iakttagelser från Riksrevisionen och myndighetens internrevision.

Bedömningen lämnas i anslutning till myndighetsledningens intygande om att den interna styrningen 
och kontrollen är betryggande (se Årsredovisningens undertecknande). 

3.3 Information om Migrationsverkets centrala risker
3.3.1 RISK FÖR FÖRLUST AV KOMPETENS VID OMSTÄLLNING
I samband med omställningen 2020 har risken hanterats genom så kallad intern rörlighet, för att 
minska arbetsbristen och därmed kunna behålla kompetens. Samordning har skett via myndighetens 
omställningsråd och i ökad dialog inom och mellan regioner och avdelningar.  

3.3.2 RISK FÖR KORRUPTION PÅ GRUND AV FELREKRYTERINGAR
Under året förstärktes rekryteringsprocessen med rutiner samt information och dialog om statstjäns
temannarollen. För rekryterande chefer finns kompletterande urvalsverktyg att tillgå.
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3.3.3 KORRUPTIONSRISKER KOPPLADE TILL BRISTER I METODSTÖD TILL CHEFER
Åtgärder för att begränsa risken för korruption behövs på alla nivåer i organisationen. Chefer och 
ledning har ett ansvar att driva dessa frågor, men det finns risk för att de glöms bort eller att kunska
per saknas. Myndighetens nya introduktionsprogram för chefer innehåller utbildning kring korrup
tion och jäv.

3.3.4 RISK FÖR MISSBRUK AV MIGRATIONSVERKETS IT-SYSTEM
Informationsläckage kan leda till materiell eller immateriell skada för myndigheten eller individer. 
Risken begränsas genom åtgärder för utökad och förbättrad loggning av användande av itstöd. En 
förstudie kring behörighetshantering i systemen för tillståndsärenden pågår och införande startar 
2021.

3.3.5 RISK FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSBRISTER 
Brister i informationssäkerhetsarbetet kan leda till allvarliga incidenter rörande personuppgifter, 
brott mot dataskyddsförordningen samt att Migrationsverket inte lever upp till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet. Under 
året inleddes ett utvecklingsarbete av samtliga styrdokument inom säkerhetsområdet, vilket beräknas 
fortgå under första halvåret 2021. Nyrekryteringar genomfördes för att stärka kompetensen på områ
det. Migrationsverket bedömer att det trots åtgärderna fortfarande finns ett antal risker kopplade till 
informationssäkerheten. 

3.3.6 RISK FÖR FELAKTIGA UTBETALNINGAR  
Myndigheten förvaltar och betalar ut mycket stora summor. Tidigare studier visade att handläggning
en av utbetalningar i vissa delar behöver kvalitetssäkras och att systemstödet bör förbättras. Årets 
riskanalyser visade att det fanns en fortsatt risk för felaktiga utbetalningar. Den största utmaningen 
för statlig ersättning till kommuner, regioner och apotek är att hanteringen inte är enhetlig. Utveck
ling av digitala ersättningssystem pågår men är försenad. Under 2020 beslutades om en handlings
plan för att motverka felaktiga utbetalningar till asylsökande. 

3.3.7 RISK FÖR ATT FÖRVÄNTADE NYTTOR AV DIGITALISERING FÖRSKJUTS ELLER UTEBLIR 
Myndigheten ser en fortsatt risk för att genomförda utvecklingsaktiviteter inte omhändertas i verk
samhetens processer. Dessutom finns en risk för att den så kallade utvecklingsskulden ökar om vik
tiga teknikbyten prioriteras bort till förmån för annan utveckling. Ett långsiktigt förbättringsarbete 
pågår för tydligare koppling mellan nyttohemtagning och budgettilldelning, ökad kunskap och med
vetenhet kring försenad digitalisering samt identifiering av plattformsproblem.

3.3.8 RISK FÖR BRISTANDE EFFEKTIVITET I ÄRENDEHANTERINGEN 
Migrationsverket arbetar för att arbetssätten ska vara synkroniserade med itstödet och följa fram
tagna standarder. Risken för bristande effektivitet har sitt ursprung i den historiskt höga arbetsbe
lastningen med långa handläggningstider som följd. Åtgärder för att stärka automatiseringsgraden i 
handläggningen samt nyttohemtagningen pågår.

3.3.9 RISK FÖR TEKNISKA PROBLEM VID HEMARBETE 
En säker itdrift var avgörande för att myndigheten under året lyckades upprätthålla produktionen 
under coronapandemin. Sannolikheten för att risken skulle inträffa minskade genom regelbunden 
övervakning av driftmiljön. Myndighetens tekniska infrastruktur och kapacitet stödjer hemarbetet på 
ett ändamålsenligt sätt. 
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3.3.10 RISK FÖR ATT MYNDIGHETEN BRISTER I SITT SÄKERHETSSKYDDSARBETE
Myndigheten identifierade under 2020 ett antal omständigheter som föranleder att säkerhetsskydds
arbetet sätts i fokus och identifieras som en central risk. Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen som 
trädde i kraft 2018 har medfört att myndigheten berörs i större omfattning. Risken hanterades genom 
att åtgärder vidtogs för att utveckla ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete, förtydliga ansvar samt 
uppdatera och förankra styrande och stödjande dokument.

3.4 Individärenden
Migrationsverket arbetar systematiskt med att motverka och beivra brott och oegentligheter som be
gås av medarbetare. Detta görs bland annat genom att hantera individärenden där det finns misstanke 
om brott eller åsidosättande av skyldighet i anställningen, så kallad tjänsteförseelse.

Under 2020 diariefördes 100 individärenden där Migrationsverket inledde utredning, vilket var en 
ökning med 25 ärenden jämfört med 2019. Motsvarande siffra för 2018 var 138, men siffrorna är inte 
direkt jämförbara eftersom hanteringen av inkomna tips och anmälningar då var en annan. Att antalet 
diarieförda individärenden ökade under året, trots att antalet anställda vid myndigheten minskade, 
kan bero på att rutinerna för anmälan förtydligats genom det interna informationsarbete som pågått 
sedan 2019.

Av de individärenden som diarieförts och utretts fattade personalansvarsnämnden beslut i sju ären
den (jämfört med 22 ärenden 2019 och 18 ärenden 2018). I ett fall beslutades om avsked, och i två 
fall om uppsägning. I tre fall utdelades disciplinpåföljd i form av varning. I ett av dessa ärenden 
beslutades även om åtalsanmälan. Ett fall bedömdes som ringa tjänsteförseelse varför ingen påföljd 
utdelades.
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4. Kompetensförsörjning

4.1 Sammanfattande bedömning
Migrationsverket bedömer att de åtgärder som vidtogs under året för att säkerställa kompetens sam
mantaget bidrog till fullgörandet av uppgifterna i myndighetens instruktion. Åtgärder vidtogs för 
att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och ställa om kompetens i takt med behoven. 
Fokus under året var att fortsatt minska verksamheten med bibehållen förmåga till långsiktig kom
petensförsörjning. Myndigheten satsade på att stärka ledarskapet, utveckla det tillitsbaserade för
hållningssättet och former för kompetensutveckling samt att etablera verktyg för att stödja chefernas 
motivations och hälsofrämjande arbete. Migrationsverket bedömer att myndigheten överlag klarade 
av att rekrytera nödvändig kompetens. Utmaningar fanns dock när det gäller rekrytering av itspeci
alister. En ökning av antalet kortare sjukskrivningar i inledningen av året på grund av coronapande
min kunde konstateras, men den totala sjukfrånvaron återgick senare till det normala. Med anledning 
av pandemin genomfördes en omställning till hemarbete, vilken bedöms ha varit framgångsrik. 

4.2 Personalsammansättning
Antalet anställda fortsatte att minska till följd av den omställning som myndigheten genomfört. 
Könsfördelningen bland de anställda var oförändrad. 

Figur 4.1  Personalsammansättning, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Ålder, genomsnitt 38 40 39 40 42 41 41 43 42
Anställningstid år, genomsnitt 7 7 7 8 8 8 9 8 9
Anställningstid <5 år* 61% 39% 47% 59% 41% 33% 55% 45% 23%
Antal anställda vid  
periodens slut 62% 38% 6 607 61% 39% 6 187 61% 39% 5 551
Antal anställda, genomsnitt 62% 38% 7 352 61% 39% 6 399 61% 39% 5 925
Antal årsarbetskrafter, 
 genomsnitt** 60% 40% 5 842 59% 41% 5 096 59% 41% 4 868
Andel tidsbegränsat  
anställda, genomsnitt 56% 44% 9% 55% 45% 9% 61% 39% 7%
Andel tillsvidareanställda, 
 genomsnitt 63% 37% 91% 62% 38% 91% 62% 38% 93%

* Siffrorna för 2018 har jämfört med årsredovisningen 2019 ändrats till att visa fördelningen mellan kvinnor och män, istället för fördelningen 
inom den egna gruppen.
** Könsfördelningen har tidigare redovisats i antal årsarbetskrafter. Här redovisas den i procent. 

4.3 Personalomsättning
Personalomsättningen var under 2020 ungefär densamma som de senaste åren. Under årets om
ställningsperioder infördes två anställningsstopp. Viss ersättningsrekrytering liksom rekrytering av 
nyckelkompetens kunde dock ske. En särskild utmaning under 2020 var den oro som uppstod i verk
samheten under de omställningsperioder som genomfördes. Detta medförde att även annan personal 
än den som varit föremål för arbetsbrist lämnade myndigheten. 
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Figur 4.2  Personalomsättning, tillsvidareanställda, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Externa rekryteringar 74 82 156 131 97 228 88 58 146
Externa avgångar 945 508 1 453 529 251 780 401 219 620
Antal anställda, genomsnitt 4 224 2 458 6 682 3 550 2 204 5 753 3 376 2 102 5 478
Andel externa rekryteringar 2% 3% 2% 4% 4% 4% 3% 3% 3%
Andel externa avgångar 22% 21% 22% 15% 11% 14% 12% 10% 11%
Personalomsättning 2% 3% 2% 4% 4% 4% 3% 3% 3%

4.4 En arbetsplats i utveckling
4.4.1 UPPFÖLJNING AV MOTIVATION OCH MÅENDE
En viktig förutsättning för att Migrationsverket ska vara en attraktiv arbetsgivare och nå goda pro
duktionsresultat är att medarbetarna är motiverade och mår bra på arbetet. Myndigheten började 
under året mäta motivation och mående genom uppföljning av nyckeltalen motivation, psykologisk 
trygghet, tillit, lärande, hövlighet och tillhörighet. Uppföljningen skedde enhetsvis i de fall där en
hetschefen valde att använda uppföljningsverktyget. Stödmaterial har tagits fram som kan anpassas 
utifrån enhetens resultat. Under 2020 följdes cirka 700 medarbetare upp, men då dessa inte var 
slumpvis utvalda är inte det statistiska underlaget tillräckligt för att dra långtgående slutsatser för 
myndigheten i stort. Jämförelsetal saknas också i nuläget.

4.4.2 ÖKA ATTRAKTIONSFÖRMÅGAN
Marknadsundersökningen Karriärbarometern från 2020 visade att Migrationsverket är mindre attrak
tivt än många andra offentliga arbetsgivare. I syfte att öka myndighetens attraktionsförmåga förbe
reddes en kommunikationsplan som förväntas beslutas om under 2021. Under året genomfördes ock
så insatser för att öka intresset för Migrationsverket som arbetsgivare inom it, eftersom konkurrensen 
om denna kompetens är särskilt hård. Insatserna resulterade i ett ökat antal ansökningar till utlysta 
tjänster jämfört med tidigare år.

4.4.3 LÄRANDE OCH UTVECKLING 
Migrationsverket fortsatte under året att arbeta med kompetensutveckling genom myndighetens 
plattform Migrationsakademin. I syfte att underlätta myndighetens omställning togs under året sär
skilda kompetensväxlingsprogram fram. Ett analysverktyg för att säkerställa att alla utbildningar 
var inkluderande utifrån ett hbtqperspektiv började användas. En introduktion för tjänstgöring vid 
utlandsmyndighet togs också fram.  

4.4.4 LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP UTIFRÅN ETT TILLITSBASERAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Migrationsverket fortsatte utvecklingen mot ett mer tillitsbaserat förhållningssätt, bland annat genom 
att tillit började komma till ett tydligare uttryck i myndighetens styrande dokument. Ett väl fungeran
de ledarskap utgör en viktig förutsättning för att uppnå ett välfungerande medarbetarskap och ett till
litsbaserat förhållningssätt på myndigheten. För att uppnå detta har myndigheten under året utvecklat 
den interna kompetensförsörjningen till chefsroll, uppföljningen av ledarskapet samt stöd och kom
petensutveckling för chefer i förändringsledning. Som stöd under coronapandemin tillhandahölls 
stödmaterial för chefer kring att leda och arbeta under nya omständigheter. 

4.5 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Coronapandemin medförde att verksamheten behövde ställas om för att bidra till minskad smittsprid
ning, till exempel genom hemarbete där det var möjligt samt anpassningar i möten med sökande. 
Lagstiftning och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten efterföljdes noggrant. Utbildnings
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verksamheten anpassades så att den kunde genomföras digitalt. Med anledning av pandemin gjorde 
verksamheten en översyn av ersättare för chefer vid eventuell sjukfrånvaro. 

Arbetsgivarverkets statistik över sjukfrånvaron inom statliga myndigheter visar att Migrationsverket 
ligger på en sämre nivå än staten i stort. Myndigheten har därför haft ökat fokus på arbetsmiljöarbe
tet under 2020. Till exempel påbörjades ett arbete med att revidera myndighetens rehabiliteringsru
tin, samt upphandling av företagshälsa där större krav ställs på utförande och uppföljning i syfte att 
skapa bättre förutsättningar för ändamålsenliga rehabiliteringar. En ny rutin för att hantera korttids
frånvaro togs fram och etablerades i verksamheten. 

Den totala sjukfrånvaron ökade något jämfört med tidigare år, vilket kan kopplas till coronapande
min och den pågående omställningen. Korttidssjukfrånvaron ökade i början av pandemin eftersom 
hemarbete då ännu inte var lika etablerat och människor rekommenderades att stanna hemma vid 
symptom på sjukdom. Långtidssjukfrånvaron minskade i relation till korttidsfrånvaron av samma an
ledning. Kvinnor hade högre sjukfrånvaro än män, särskilt i åldersspannen över 30 år. Detta bedöms 
dock inte bero på att arbetsmiljön på Migrationsverket särskilt missgynnar kvinnor, eller på att kvin
nor utfört mer krävande uppgifter på myndigheten än män. Utifrån nivån på skillnaderna i sjukfrån
varo bedöms kvinnors högre sjukfrånvaro snarare spegla situationen i sam hället i stort.

Figur 4.3  Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, 2018–2020

2018 2019 2020

Totalt 6,1% 6,2% 6,7%
Alla män 4,5% 4,7% 5,8%
Alla kvinnor 7,1% 7,2% 7,3%
Alla yngre än 30 år 5,8% 5,3% 5,8%
Alla mellan 30–49 år 5,6% 5,9% 6,3%
Alla 50 år och äldre 7,5% 7,6% 7,8%
Alla män yngre än 30 år 4,9% 4,8% 5,1%
Alla män mellan 30–49 år 3,9% 4,2% 5,4%
Alla män 50 år och äldre 5,6% 5,9% 6,8%
Alla kvinnor yngre än 30 år 6,3% 5,6% 6,2%
Alla kvinnor mellan 30–49 år 6,6% 7,0% 6,9%
Alla kvinnor 50 år och äldre 8,7% 8,8% 8,5%

Figur 4.4  Andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (frånvaro under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer), 2018–2020

2018 2019 2020

Totalt 46% 50% 42%
Alla män 38% 44% 36%
Alla kvinnor 49% 53% 45%
Alla yngre än 30 år 30% 28% 17%
Alla mellan 30–49 år 46% 50% 40%
Alla 50 år och äldre 56% 59% 54%
Alla män yngre än 30 år 22% 26% 7%
Alla män mellan 30–49 år 35% 41% 30%
Alla män 50 år och äldre 52% 55% 51%
Alla kvinnor yngre än 30 år 33% 29% 21%
Alla kvinnor mellan 30–49 år 50% 54% 45%
Alla kvinnor 50 år och äldre 59% 61% 55%
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4.6 Omställning och avveckling av kompetens
Under 2020 var det främsta skälet till omställningsåtgärder behov av anpassning till myndighetens 
minskade kapacitetsuppdrag i mottagandeverksamheten, samt besparingsåtgärder utifrån minskade 
anslag. Under året initierades två omställningsprocesser. Vid första omställningen sades cirka 80 
medarbetare upp. Under hösten 2020 påbörjades ytterligare förhandlingar om arbetsbrist vilka inte 
var avslutade vid årsskiftet. Personalminskningar genomfördes såväl inom kärnverksamheten som 
inom stödfunktioner vid huvudkontoret, vilket innebar ett kompetenstapp eftersom erfaren personal 
lämnade myndigheten. Inom operativ verksamhet skedde personalminskningar främst bland teamle
dare och beslutsfattare. Myndigheten hade, kopplat till omställningsprocesserna, anställningsstopp 
under två perioder, vilket begränsade möjligheterna till extern rekrytering för de delar av verksam
heten som inte hade övertalighet. Effekten av anställningsstoppet blev att fler medarbetare erbjöds 
fortsatt anställning genom interna omflyttningar.
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5. Verksamhetsutveckling

5.1 Digital transformation
I syfte att säkerställa en över tid kvalitetssäkrad informationsstruktur som skapar förutsättningar  
för ökad grad av automatisering samt en kostnadseffektiv och snabb handläggning inledde  
Migrationsverket under året arbetet med digital transformation. Med digital transformation menas 
en långsiktig förändring i grunden, något som fundamentalt förändrar hur myndigheten ser på exem
pelvis kompetens, organisation, ledarskap och medarbetarskap. Över tid ses ett skifte där datorerna 
tar över många av de arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Under året togs en flerårig plan fram, 
och myndigheten definierade vilka delar av verksamheten som har störst behov av ökad digitalise
ring och automatisering. Myndigheten konstaterade också att en förutsättning för framgångsrik digi
talisering och automatisering är strukturerade och ändamålsenliga processer, att itstödet realiseras i 
enlighet med processerna samt att itstödet används på rätt sätt i processerna.

Vidare kräver en lyckad digital transformation att myndigheten ersätter föråldrade tekniska lösning
ar. Migrationsverkets digitala stöd har utvecklats och byggts ut sedan början av 1990talet. Några 
centrala delar i den tekniska plattformen finns fortfarande kvar, till exempel myndighetens centrala 
databas. Stora delar av den tekniska plattformen har blivit ett hinder för att på ett effektivt sätt öka 
graden av automatisering och digitalisering. Under året kartlade myndigheten centrala delar som be
höver bytas ut, och en ny målbild för Migrationsverkets it och verksamhetsarkitektur togs fram.

5.2 Utveckling under året
Migrationsverket arbetar kontinuerligt med att digitalisera och automatisera myndighetens verksam
hetsstöd. Andelen projekt med inslag av ökad digitalisering eller automatisering utgjorde cirka 85 
procent av den totala projektportföljen 2020. Av dessa utgjorde en stor majoritet initiativ som syftar 
till att förbättra processerna för anknytnings, arbetsmarknads, studerande och medborgarskapsä
renden. För att öka tillgängligheten utvecklades även digitaliserat stöd för servicekanalerna, bland 
annat moderniserades flera av myndighetens etjänster i syfte att förenkla digitala ansökningar.

Migrationsverkets höga digitaliseringsgrad medförde att myndigheten under coronapandemin kunde 
fortsätta handlägga ansökningar utan större störningar eller produktionsbortfall. Innan pandemin ar
betade dagligen i genomsnitt knappt 300 medarbetare från andra lokaler än Migrationsverkets. Under 
året utökades kapaciteten så att drygt 2 600 medarbetare kunde arbeta på distans.

5.3 Utvecklingsinsatser tillsammans med andra myndigheter
5.3.1 DEN MYNDIGHETSGEMENSAMMA TJÄNSTEN FLYTTA
Sedan hösten 2019 har Migrationsverket tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Skatteverket arbetat för att skapa den gemensamma digitala tjänsten Flytta, som underlättar 
för den som vill flytta till Sverige för att arbeta. Tjänsten togs i drift i december 2020. Betydande 
investeringar gjordes under året, främst avseende framtagandet av en flexibel och skalbar teknisk 
plattform med goda möjligheter att utöka målgrupper och funktionalitet. Det långsiktiga målet är att 
bidra till att skapa en samlad nationell ingång med information och tjänster som tar hänsyn till EU:s 
krav på en ”single digital gateway”. Tjänsten förväntas bland annat medföra att kontakt tas med 
myndigheterna i rätt ordning och att behovet av kompletteringar på ansökan minskar.
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5.3.2 PROGRAMMET MIGRATION OCH SÄKERHET
EUkommissionen publicerade 2016 meddelandet till Europa parlamentet och ministerrådet om 
”Starkare och smartare informationssystem för gränser och säker het”. Detta resulterade i ett antal 
nya och reviderade förordningar med syfte att stärka EU:s inre säkerhet. I samarbete med Polismyn
digheten, Tullverket, Kustbevakningen och Säkerhetspolisen omhändertar Migrationsverket inom 
ramen för programmet Migration och säkerhet nödvändig it och processutveckling med anledning 
av de nya förordningarna. De olika delar som föreskrivs i förordningarna planeras att successivt 
driftsättas under åren 2021–2024.

5.4 Sammanfattning av utvecklingskostnader
Kostnaderna för utvecklingsinsatser med itinslag uppgick till knappt 200 miljoner kronor, en ökning 
med 39 procent jämfört med 2019. Förändringen berodde främst på att en större andel av utveck
lingsinsatserna innehöll itinslag, men till viss del även på en högre utvecklingstakt. Utvecklingsin
satserna ökade i samtliga processer med undantag från ”internt stöd administration”.

Figur 5.1  Kostnader för utvecklingsinsatser med it-inslag som beslutats inom utvecklingsramen (tkr),  
2018–2020*

Process 2018 2019 2020

Att behöva skydd  32 938     41 244     44 665    
Boende och stöd 0 0 0
Att komma till Sverige och att stanna i Sverige  21 049     45 747     68 703    
Service och bemötande  9 242     11 501     46 427    
Internt stöd administration  32 090     44 802     40 036    
Totalt  95 319     143 294     199 832    

* Avrundningsdifferenser gör att totalsumman inte alltid stämmer vid summering av delposterna.

I uppföljningen av verksamhetsinvesteringar i figur 5.2 ingår endast utvecklingsinsatser som beräk
nas överstiga 20 miljoner kronor totalt. Dessa insatser återfinns i bilaga till Migrationsverkets regle
ringsbrev 2020 i enlighet med en planering som gjordes till Budgetunderlaget 2021–2023. Det högre 
utfallet för 2020 berodde på att fler och större utvecklingsinsatser fortgick, samtidigt som nya  
beslut om utveckling togs. Störst ökning var det inom utveckling av tillståndsprocesserna,  
digitala servicetjänster samt samarbete med andra myndigheter. Utöver det tillkom även den nya  
utvecklingskategorin EU:s viseringspolitik.
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Figur 5.2  Utgifter för verksamhetsinvesteringar (tkr), 2018–2020

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020

Digitalisering av skyddsprocessen1)  1 596     6 178     20 080     13 621    
Digitalisering av handläggning inom  
ersättningshanteringen2)  31 343     23 972     –       19 274    
Digitala servicetjänster3)  9 089     10 009     7 760     18 227    
Digitalisering av tillståndsprocessen4)  21 026     38 269     42 040     51 356    
Digitalisering av medborgarskapsprocessen5)  16 552     5 359    
EU:s viseringspolitik6)  27 760     9 600    
Digitalt samarbete med andra myndigheter7)  –       12 586     30 760     37 610    
Utvecklat statistiskt beslutsstöd8)  11 965     14 189     7 760     13 115    
Dokumenthantering9)  7 799     19 773     11 882    
Informationskvalitet10)  1 843     –       –      
Totalt  84 659    124 976     152 712     180 044    

1) Lägre utfall beror dels på försenad start för ett av initiativen och dels på mindre behov i ett annat Initiativ. 
2) Nya beslut fattades under året, därav skillnad i utfall mot planering.
3) Omfattningen har utökats i förhållande till initial planering enligt nya beslut.
4) Resurskostnaden för två av initiativen blev högre än beräknat.
5) Nytt beslut om lägre budget under året baserat på lägre behov.
6) Försening i antagandet av VIS-förordningen.
7) Nytt beslut om budget under året, därav skillnad i utfall mot planering.
8) Nytt beslut under året, därav skillnad i utfall mot planering.
9) Nytt beslut under året, därav skillnad i utfall mot planering.
10) Området är fortsatt prioriterat men har under året drivits vidare inom förvaltningen.

5.5 Externfinansiering av utvecklingsinsatser
5.5.1 INLEDNING
Migrationsverket ska använda medel från EUfonder för att finansiera och utveckla den egna verksam
heten. 2020 var sista året för de nuvarande EUprogrammen, vilket präglade förutsättningarna för att 
ansöka om medel. Det handlade främst om begränsningar på grund av att få medel återstod i fonderna, 
eller att vissa målområden i programmen redan var uppfyllda. 

Figur 5.3  Externfinansiering av utvecklingsinsatser, 2018–2020*

2018 2019 2020

Externfinansiering (tkr)  41 220 51 499 80 036
varav AMIF (tkr) 22 802 39 627 63 248

andel externfinansiering av utvecklingskostnader 28% 32% 39%
andel AMIF-finansiering av utvecklingskostnader   15% 24% 31%

* Internationella utvecklingsprojekt ingår inte.

5.5.2 ASYL-, MIGRATIONS- OCH INTEGRATIONSFONDEN
Migrationsverket ansökte genom så kallad verkställande metod om finansiering från Asyl, migra
tions och integrationsfonden (AMIF) för två projekt. Projektet Digital överprövningsprocess Migra
tionsverket ska genom digitalisering säkerställa en effektivare och mer rättssäker hantering av över
klaganden. Ansökan omfattade drygt 13 miljoner kronor, vilket motsvarar 75 procent av den totala 
projektbudgeten. Projektet Förbättrad service och effektivare handläggning vid utlandsmyndighe
terna ska öka servicen, effektiviteten och rättssäkerheten inom de delar av tillståndsprövningen som 
görs vid utlandsmyndigheterna. Ansökan omfattade drygt 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 75 
procent av den totala projektbudgeten. Båda projekten beviljades ansökt belopp den 4 januari 2021.
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Under våren 2020 fick Migrationsverket en beställning från AMIF om att ansöka om medel för att 
möjliggöra retroaktiv ersättning från EUkommissionen för vidarebosatta kvotflyktingar under peri
oden 2016–2019. Migrationsverket kunde ansöka om maximalt 60 miljoner euro. Genom projektet 
KRAFT erhöll Sverige 60 miljoner euro från AMIF. 

I januari 2020 beviljades medfinansiering för projektet Exit UK med drygt 13 miljoner kronor, vilket 
motsvarade 75 procent av den totala projektbudgeten.

5.5.3 EU:S FOND FÖR INRE SÄKERHET
Polismyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för Fonden för inre säkerhet (ISF). Migrations
verket ansökte om medel genom så kallad direkt tilldelning för tre projekt. Projektet ReVIS avser att 
anpassa Migrationsverkets itstöd och processer till kraven i den ändrade VISförordningen. I mars 
2020 beviljades projektet drygt 20 miljoner kronor, vilket motsvarade en medfinansiering på 75 pro
cent. Projektet SIS – Vidareutveckling ska utveckla Migrationsverkets processer och itstöd för att 
kunna uppfylla nya krav i SISförordningarna. Projektet beviljades drygt 10 miljoner kronor, vilket 
motsvarade en medfinansiering på 75 procent. Projektet Projekt för kontrollanalys ska genomföra in
satser för att öka förmågan att identifiera sårbarheter, risker och hot mot Migrationsverkets processer. 
Ansökan omfattade cirka tre miljoner kronor, vilket motsvarade 75 procent av den totala projektbud
geten. Projektet beviljades ansökt belopp den 29 januari 2021.
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6. Processområde asyl

6.1 Asylprövning
6.1.1 ÄRENDEUTVECKLING
Möjligheterna att genomföra muntliga utredningar begränsades kraftigt under våren på grund av 
coronapandemin. Migrationsverket arbetade därför främst med förlängningsärenden, vilka inte  
kräver muntlighet i samma utsträckning som förstagångsärenden. Utredningskapciteten utökades  
initialt genom utredning via videolänk, och under sommaren försågs utredningsrummen med  
skyddsutrustning. Genom dessa åtgärder närmade sig utredningskapaciteten ett normalläge. Under 
hösten flyttades resurser till förstagångsärenden, för att ta igen de utredningar som inte kunde ge
nomföras under våren och sommaren. 

Migrationsverket avgjorde under året totalt sett fler asylärenden än under 2018 och 2019. En högre 
andel äldre ärenden avgjordes jämfört med 2019, vilket medförde en något längre handläggnings
tid i förstagångsärenden och att andelen beslut inom författningsstyrd tid minskade. Skillnaden i 
handläggningstid mellan kvinnor och män var marginell. Antalet nya asylansökningar minskade, 
vilket bidrog till att den genomsnittliga åldern på öppna ärenden ökade. Andelen öppna ärenden 
inom författningsstyrd tid ökade ändå marginellt, som ett resultat av att äldre ärenden avgjordes. 
Produktiviteten i förstagångsärenden påverkades negativt av att utredningar under en tid inte kun
de genomföras, men när utredningskapaciteten blev större ökade produktiviteten. Sammantaget 
var produktiviteten i förstagångsärenden (exklusive Dublinärenden) oförändrad jämfört med 2019 
och något högre än 2018. Bifallsandelen i förstagångsärenden var något lägre jämfört med före
gående år. Minskningen var ungefär densamma för män och kvinnor. Syriska ärenden var fortsatt 
den till antalet största beslutsgruppen. Bifallsandelen i dessa ärenden minskade från nästan 100 
procent till ungefär 75 procent, vilket berodde på en praxisförändring som fick genomslag under 
2020. 

Antalet äldre förlängningsärenden ökade under året, och den längre handläggningstiden berodde på 
en äldre ärendestock. Produktiviteten i förlängningsärenden var högre än 2019, men lägre än 2018. 
Det är dock svårt att göra en jämförelse mellan åren eftersom ansökningar efter den tillfälliga lagens 
ikraftträdande inkommit med stor variation mellan och under åren. Myndigheten har därför behövt 
anpassa organisationen för att möta behoven vilket medfört skillnader i produktivitet. Ändringar i 
myndighetens aktivitetsrapporteringssystem under 2018 har också påverkat produktivitetsutfallet.

Antalet asylansökningar från barn utan vårdnadshavare fortsatte att minska. Denna grupp prioriterades, 
vilket avspeglades av en kortare handläggningstid och en högre andel öppna ärenden inom författnings
styrd tid jämfört med totalen. Handläggningstiden i förstagångsärenden var liksom 2019 längre för 
flickor än för pojkar. De genomsnittliga kötiderna tyder inte på att flickornas ärenden generellt var äld
re, tvärtom. Andelen avgjorda ärenden inom författningsstyrd tid var dock betydligt lägre jämfört med 
pojkarna, vilket tyder på att äldre ärenden avslutades i högre grad hos flickorna.     

Det minskade antalet asylansökningar medförde också färre beslut om överföring enligt Dublinför
ordningen. Under året ställdes drygt 2 100 begäran till annan medlemsstat om övertagande/återtagan
de, varav cirka 1 200 accepterades. Migrationsverket mottog drygt 5 500 begäran om övertagande/
återtagande, varav 3 900 accepterades. Antalet begäran om övertagande/återtagande från annan med
lemsstat minskade totalt sett, men under hösten ökade antalet vilket främst berodde på att afghanska 
familjer lämnade Sverige för att ansöka om asyl i Tyskland eller Frankrike.  
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Utöver de beslut som omfattas av figur 6.1 nedan fattade Migrationsverket också beslut i cirka 1 300  
återprövningsärenden, det vill säga ärenden som återförvisats från migrationsdomstolarna eller där 
ansvaret för prövningen enligt Dublinförordningen övergått till Sverige på grund av att tidsfristen för 
överföringen har löpt ut. 

Figur 6.1  Inkomna, avgjorda och öppna asylärenden, 2018–2020

Totalt (inkl. barn utan  
vårdnadshavare)

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Totalt antal  
inkomna ärenden 11 107 17 852 28 959 21 232 37 336 58 568 14 528 25 983 40 511

varav förstagångsärenden 8 573 12 929 21 502 8 825 13 133 21 958 5 081 7 910 12 991
varav förlängningar 2 534 4 923 7 457 12 407 24 203 36 610 9 447 18 073 27 520

Totalt antal  
avgjorda ärenden 16 897 30 060 46 957 16 872 27 648 44 520 18 119 31 893 50 012

varav förstagångsärenden 12 670 22 842 35 512 9 849 14 720 24 569 8 435 12 545 20 980
bifallsandel mot avslag 47% 34% 39% 41% 30% 35% 34% 24% 29%
andel inom författningsstyrd 
tid (180 dagar) 32% 30% 31% 52% 56% 54% 44% 48% 46%
genomsnittlig hand-
läggningstid, dagar 466 530 507 290 287 288 310 297 302

därav Dublinöverföringar 586 1 343 1 929 598 1 347 1 945 351 808 1 159
genomsnittlig hand-
läggningstid, dagar 87 74 78 76 64 68 64 52 55

därav utvisning eller omedelbar 
verkställighet EU-land 151 283 434 210 370 580 133 256 389

genomsnittlig hand-
läggningstid, dagar 172 180 177 146 137 140 113 102 105

därav omedelbara  
verkställigheter 345 776 1 121 51 124 175 19 43 62

genomsnittlig hand-
läggningstid, dagar 31 31 31 36 27 30 34 32 32

varav förlängningar 4 227 7 218 11 445 7 023 12 928 19 951 9 684 19 348 29 032
bifallsandel mot avslag 99% 100% 100% 98% 98% 98% 99% 96% 97%
andel inom författningsstyrd 
tid (180 dagar) 87% 85% 86% 96% 94% 95% 71% 71% 71%
genomsnittlig hand-
läggningstid, dagar 98 102 100 66 71 69 136 139 138

Totalt antal öppna  
ärenden vid årets slut 7 558 11 338 18 896 11 977 21 127 33 104 8 510 15 363 23 873

varav förstagångsärenden 7 149 10 240 17 389 6 175 8 715 14 890 2 942 4 213 7 155
andel inom författningsstyrd 
tid (180 dagar) 43% 43% 43% 46% 46% 46% 47% 48% 48%
genomsnittlig kötid, dagar 302 331 319 287 305 297 329 356 345

varav förlängningar 409 1 098 1 507 5 802 12 412 18 214 5 568 11 150 16 718
andel inom författningsstyrd 
tid (180 dagar) 77% 74% 75% 95% 95% 95% 72% 74% 74%
genomsnittlig kötid, dagar 131 148 144 90 91 90 153 143 146

Fortsättning på nästa sida
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Barn utan vårdnadshavare

2018 2019 2020

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Totalt antal  
inkomna ärenden 288 1 164 1 452 363 942 1 305 286 684 970

varav förstagångsärenden 249 695 944 257 645 902 157 343 500
varav förlängningar 39 469 508 106 297 403 129 341 470

Totalt antal 
avgjorda ärenden 382 1 687 2 069 278 754 1 032 226 508 734

varav förstagångsärenden 335 1 294 1 629 198 474 672 175 384 559

bifallsandel mot avslag* 73% 62% 65% 64% 51% 56% 59% 61% 60%
andel inom författningsstyrd 
tid (180 dagar) 27% 24% 24% 46% 58% 55% 35% 50% 45%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 416 538 513 264 194 215 253 218 229

varav förlängningar 47 393 440 80 280 360 87 218 305
bifallsandel mot avslag 98% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 95% 96%
andel inom författningsstyrd 
tid (180 dagar) 96% 96% 96% 90% 84% 85% 83% 84% 84%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 72 55 57 77 96 92 106 103 104

Totalt antal öppna  
ärenden vid årets slut 154 471 625 173 438 611 149 313 462

varav förstagångsärenden 146 376 522 144 352 496 85 171 256
andel inom författningsstyrd 
tid (180 dgr) 68% 70% 70% 74% 73% 73% 67% 69% 68%
genomsnittlig kötid, dagar 173 175 175 143 148 146 163 166 165

varav förlängningar 8 95 103 29 86 115 64 142 206
andel inom författningsstyrd 
tid (180 dgr) 100% 100% 100% 83% 84% 83% 80% 80% 80%
genomsnittlig kötid, dagar 73 69 69 102 106 105 120 121 121

* Siffrorna för 2019 har ändrats jämfört med årsredovisningen för 2019, eftersom de var felaktiga.

6.1.2 KOSTNAD FÖR PRÖVNING AV ASYLÄRENDEN
Genomsnittskostnaden per avgjort asylärende minskade totalt med cirka 17 procent. Detta förklaras 
i huvudsak av att produktiviteten ökade totalt samt att kostnaderna på förvaltningsanslaget minskade 
med cirka 20 procent.

Figur 6.2  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft och år) och genomsnittlig kostnad per  
avgjort asylärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet asylärenden totalt 50 67 80
Produktivitet normal och BUV, förstagångsärenden 38 40 40
Produktivitet förlängningsärenden 447 219 255
Produktivitet Dublinärenden 70 79 59
Produktivitet initialprocessen 144 196 142
Genomsnittlig kostnad per avgjort asylärende (kr) 30 601 25 435 21 013

varav anslag 1:1 Migrationsverket 23 074 20 119 16 039
därav personalkostnader 17 296 15 771 12 857
därav övriga kostnader 5 778 4 348 3 182

* Tidigare redovisade produktivitetsvärden för 2018 och 2019 har ändrats av två anledningar, dels för att produktivitetsvärdet nu redovisas på 
årsbasis och dels för att beräkningsmodellen har utvecklats. För vidare information, se Inledning. Tabellen är baserad på kostnader, inte anslags-
avräknade utgifter.
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6.1.3 UTVECKLINGSINSATSER
En ny digital ansökningstjänst med elegitimation för ansökningar om förlängt uppehållstillstånd lan
serades. Andra utvecklingsinsatser omfattade bland annat etjänsten för kommunikation med offentliga 
biträden, samt möjliggörande av digital handläggning av ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd.

Fokus låg fortsatt på att tidigt i processen klargöra sökandes identitet, framförallt genom granskning av 
idhandlingar. En spärr infördes i ärendehanteringssystemen i syfte att säkerställa att genomförd doku
mentgranskning beaktas innan beslut fattas. Migrationsverket beslutade också att granskning av idhand
lingar ska genomföras av personal som certifierats efter lämplighetstest och utbildning. Myndigheten 
deltog vidare i framtagandet av en Frontexhandbok gällande jemenitiska idhandlingar. Hanteringen av 
språkanalyser digitaliserades, vilket möjliggör en vidareutveckling mot automatisering som bygger på 
artificiell intelligens. Digitaliseringen medför också att känsliga uppgifter hanteras i enlighet med GDPR 
och utlänningsdatalagen (2016:27). Risken för påverkan vid ljudupptagningar undanröjs också eftersom 
ingen interaktion sker mellan den sökande och analytikern. Åtgärden förväntas börja ge effekt 2021.

6.2 Bosättning 
6.2.1 TIDEN FRÅN UPPEHÅLLSTILLSTÅND TILL BOSÄTTNING I KOMMUN BLEV LÄNGRE 
Under 2020 anvisade Migrationsverket knappt 5 700 nyanlända från anläggningsboende och kvoten 
för vidarebosättning, varav knappt 3 800 mottogs i kommun. De anvisade personerna utgjordes av 
cirka 3 000 män och pojkar, respektive cirka 2 700 kvinnor och flickor. Årets läns och kommuntal 
om 7 100 anvisade och mottagna nyanlända uppnåddes inte fullt ut, vilket berodde på att överföring
en av kvotflyktingar inte kunde genomföras som planerat till följd av coronapandemin. 

Den genomsnittliga tiden från uppehållstillstånd till bosättning i kommun blev längre, vilket berodde 
på den pausade överföringen av kvotflyktingar. En stor andel av de kvotflyktingar som togs emot un
der 2020 fick beslut om uppehållstillstånd redan under februari och mars, men togs emot i huvudsak 
först under årets sista kvartal. Andelen anvisade som togs emot från tillfälliga bostäder inom för
fattningsstyrd tid var 86 procent, vilket inte innebar någon förändring jämfört med 2019 (jämförbar 
statistik från 2018 finns inte). 

Figur 6.3  Ledtid i dagar från beviljat uppehållstillstånd till anvisning, ABO och vidarebosatta, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal anvisade 7 510 8 460 15 970 4 530 4 690 9 220 2 675 2 986 5 661
Genomsnittligt antal 
dagar 92 87 89 39 34 37 32 31 32

Figur 6.4  Ledtid i dagar från beviljat uppehållstillstånd till avräkning, ABO och vidarebosatta, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal avräknade 6 563 7 684 14 247 4 320 4 493 8 813 1 732 2 040 3 772
Genomsnittligt antal 
dagar 160 154 157 117 106 111 132 125 128

6.2.2 MINSKAT ANTAL AVBRUTNA ANVISNINGAR
Antalet avbrutna anvisningar minskade jämfört med föregående år. Eftersom arbetet med anvisning
ar av kvotflyktingar låg nere under en stor del av året gavs en möjlighet att lägga extra fokus på an
visningarna från myndighetens tillfälliga bostäder. Under året utvecklades arbetet med anvisningar i 
syfte att göra ännu bättre matchningar och därigenom minska antalet avbrott.
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Figur 6.5  Avbrutna anvisningar, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal avbrutna  
anvisningar 659 749 1 408 257 232 489 181 171 352

6.2.3 ANVISADE VIDAREBOSATTA ENSAMKOMMANDE BARN
Av de som anvisades under 2020 var drygt 180 personer vidarebosatta ensamkommande minderåriga 
kvotflyktingar. Det är en grupp som fram till 2017 utgjorde en mycket liten andel av det totala antalet 
vidarebosatta, men som därefter ökat i antal. Samtliga anvisningar föregicks av en fördjupad dialog 
med anvisad kommun. 

6.3 Självmant återvändande
6.3.1 INLEDNING
Migrationsverket arbetar för att den som ska återvända efter att ett beslut om av eller utvisning 
vunnit laga kraft gör det självmant och i enlighet med beslutet. Om tvång kan komma att behövas 
för att verkställa beslutet, eller om personen avviker, får Migrationsverket överlämna ärendet till 
Polismyndigheten. Migrationsverket mäter effektivitet inom självmant återvändande genom att ställa 
konstaterat utresta mot de ärenden som överlämnats till Polismyndigheten. Avskrivna återvändande
ärenden exkluderas. Andelen självmant återvändande ställs också mot vilka nationaliteter myndighe
ten främst arbetat med under året. 

Ett öppet återvändandeärende kan vara aktivt eller inaktivt i perioder. Återvändandeärendet blir inak
tivt vid exempelvis beslut om inhibition eller när ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas, vilket 
påverkar handläggningstiden. Ledtider och resultat påverkas också av mottagarlandets inställning till 
att ta tillbaka sina medborgare om återvändandet inte sker frivilligt.

6.3.2 ÄRENDEUTVECKLING
Reserestriktionerna med anledning av coronapandemin påverkade arbetet med självmant återvän
dande. Myndigheten vidtog dock åtgärder, bland annat ökades samordningen kring de reguljära 
flygrutter som var i bruk. Flera av de åtgärder som vidtogs bedöms kunna användas även när pande
mins påverkan avtagit. Under året avslutades totalt drygt 15 300 återvändandeärenden, vilket var en 
minskning jämfört med föregående år. 
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Figur 6.6  Antal upplagda, avslutade och öppna återvändandeärenden, 2018–2020

Totalt (inkl. barn utan  
vårdnadshavare)

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Upplagda återvändandeärenden
Normalprocess 3 759 13 480 17 239 5 035 12 589 17 624 4 799 8 383 13 182
Snabbprocess 328 694 1 022 130 270 400 101 180 281
Dublinprocess 591 1 369 1 960 614 1 396 2 010 365 850 1 215

Tillståndsprocess 916 1 501 2 417 869 1 293 2 162 895 1 307 2 202

Återkallade asylansökningar 427 825 1 252 281 548 829 174 358 532
Totalt 6 021 17 869 23 890 6 929 16 096 23 025 6 334 11 078 17 412

Avslutade återvändandeärenden 
Normalprocess 3 003 9 206 12 209 3 491 8 944 12 435 3 642 7 597 11 239
Snabbprocess 416 787 1 203 128 280 408 115 208 323
Dublinprocess 621 1 444 2 065 674 1 497 2 171 388 851 1 239
Tillståndsprocess 756 1 247 2 003 806 1 257 2 063 795 1 213 2 008
Återkallade asylansökningar 430 851 1 281 280 539 819 164 337 501
Totalt 5 226 13 535 18 761 5 379 12 517 17 896 5 104 10 206 15 310

Öppna återvändandeärenden vid slutet av året
Normalprocess 4 517 12 204 16 721 6 214 16 613 22 827 7 505 17 932 25 437
Snabbprocess 88 133 221 88 112 200 83 88 171
Dublinprocess 135 253 388 67 135 202 44 133 177
Tillståndsprocess 725 1 051 1 776 854 1 214 2 068 1 004 1 398 2 402
Återkallade asylansökningar 17 42 59 23 35 58 27 44 71
Totalt 5 482 13 683 19 165 7 246 18 109 25 355 8 663 19 595 28 258

Barn utan  
vårdnadshavare

2018 2019 2020

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Upplagda återvändandeärenden
Normalprocess 61 615 676 38 146 184 56 110 166
Snabbprocess 1 14 15 0 5 5 0 0 0
Dublinprocess 2 11 13 4 11 15 2 5 7

Tillståndsprocess 3 10 13 5 7 12 7 3 10

Återkallade asylansökningar 4 18 22 3 8 11 6 3 9
Totalt 71 668 739 50 177 227 71 121 192

Avslutade återvändandeärenden 
Normalprocess 31 228 259 35 167 202 21 73 94
Snabbprocess 3 14 17 0 8 8 0 0 0
Dublinprocess 2 10 12 3 13 16 4 8 12
Tillståndsprocess 4 9 13 4 7 11 5 2 7
Återkallade asylansökningar 5 16 21 3 10 13 4 3 7
Totalt 45 277 322 45 205 250 34 86 120

Öppna återvändandeärenden vid slutet av året
Normalprocess 59 492 551 59 283 342 65 172 237
Snabbprocess 0 7 7 0 1 1 0 0 0
Dublinprocess 0 4 4 1 2 3 0 0 0
Tillståndsprocess 2 3 5 2 3 5 5 3 8
Återkallade asylansökningar 1 4 5 1 2 3 1 0 1
Totalt 62 510 572 63 291 354 71 175 246
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Knappt 6 800 ärenden avslutades genom att självmant återvändande konstaterades, vilket var 
färre än föregående år. Andelen självmant utresta i relation till andelen överlämnade ärenden till 
Polismyndigheten var dock drygt 50 procent, vilket var ungefär samma nivå som 2019 och 2018. 
Myndigheten hanterade under året återvändandeärenden för personer med i stort sett samma medbor
garskap som under dessa år, varför resultatet sammantaget bedöms som likvärdigt. Av de 6 800 per
soner som återvände självmant gjorde cirka 5 200 det i enlighet med beslut, vilket innebar en något 
minskad andel jämfört med 2019 (jämförbar statistik från 2018 finns inte). Övriga utresor var personer 
som lämnade Sverige, men åkte till ett annat land inom Schengenområdet.  

Den genomsnittliga handläggningstiden från verkställbart beslut om avvisning eller utvisning till 
självmant återvändande blev längre vilket berodde på coronapandemins effekter. Även handlägg
ningstiden från verkställbart beslut till överlämnande av ansvar för verkställigheten till Polismyndig
heten blev längre. På grund av pandemin genomfördes färre kontroller av tillfälliga bostäder, vilket 
medförde att möjligheten att tidigt upptäcka att en återvändande avvikit begränsades. Dessutom pri
oriterades återvändandeärenden där en utresa faktiskt var möjlig att genomföra, vilket medförde att 
arbetet med att fatta beslut om överlämnande i ärenden där personen avvikit i perioder prioriterades 
ned. Skillnaderna i handläggningstider mellan kvinnor och män var sammantaget marginella.
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Figur 6.7  Avslutade återvändandeärenden, antal och genomsnittlig handläggningstid, 2018–2020

2020

Skäl till avslutande, totalt  
(inkl. barn utan  
vårdnadshavare)

Antal Genomsnittlig  handläggnings 
tid i dagar

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Självmant återvändande 2 484 4 291 6 775 190 194 192
varav utresta enligt beslut/ut ur 
Schengen 1 936 3 238 5 174 154 160 158
varav utresta, men ej enligt beslut 548 1 053 1 601 315 298 304

Överlämnande till polis – avviken 1 254 3 219 4 473 251 257 255

Överlämnande till polis – tvång 449 968 1 417 325 353 344
Avskrivna m.m. 917 1 728 2 645 1 003 971 982
Totalt 5 104 10 206 15 310 363 360 361

2019

Skäl till avslutande, totalt  
(inkl. barn utan  
vårdnadshavare)

Antal Genomsnittlig  handläggnings 
tid i dagar

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Självmant återvändande 2 860 5 851 8 711 117 115 116
varav utresta enligt beslut/ut ur 
Schengen 2 438 4 482 6 920 108 102 104
varav utresta, ej enligt beslut 422 1 369 1 791 167 156 159

Överlämnande till polis – avviken 1 389 4 565 5 954 175 176 176

Överlämnande till polis – tvång 512 1 174 1 686 283 228 245
Avskrivna m.m. 785 1 235 2 020 798 687 730
Totalt 5 546 12 825 18 371 243 202 215

2018

Skäl till avslutande, totalt  
(inkl. barn utan  
vårdnadshavare)

Antal Genomsnittlig  handläggnings 
tid i dagar

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Självmant återvändande 2 840 6 306 9 146 119 103 108
varav utresta enligt beslut/ut ur 
Schengen*
varav utresta, ej enligt beslut*

Överlämnande till polis – avviken 1 357 4 838 6 195 177 153 158

Överlämnande till polis – tvång 579 1 481 2 060 199 180 185
Avskrivna m.m. 634 1 272 1 906 642 600 614
Totalt 5 410 13 897 19 307 203 174 182

* Data saknas.

Fortsättning på nästa sida
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2020

Skäl till avslutande, barn utan 
vårdnadshavare

Antal Genomsnittlig  handläggnings 
tid i dagar

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Självmant återvändande 19 39 58 257 254 255
varav utresta enligt beslut/ut ur 
Schengen 17 23 40 233 184 205
varav utresta, men ej enligt beslut 2 16 18 465 355 367

Överlämnande till polis – avviken 8 30 38 158 492 422

Överlämnande till polis – tvång 1 5 6 1 021 746 792
Avskrivna m.m. 6 12 18 924 814 850
Totalt 34 86 120 374 444 424

2019

Skäl till avslutande, barn utan 
vårdnadshavare

Antal Genomsnittlig  handläggnings 
tid i dagar

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Självmant återvändande 23 87 110 110 261 229
varav utresta enligt beslut/ut ur 
Schengen 21 53 74 117 210 184
varav utresta, men ej enligt beslut 2 34 36 30 339 322

Överlämnande till polis – avviken 17 74 91 333 344 342

Överlämnande till polis – tvång 1 14 15 72 294 279
Avskrivna m.m. 6 35 41 693 333 385
Totalt 47 210 257 264 304 297

2018

Skäl till avslutande, barn utan 
vårdnadshavare

Antal Genomsnittlig  handläggnings 
tid i dagar

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Självmant återvändande 22 133 155 185 175 177
varav utresta enligt beslut/ut ur 
Schengen*
varav utresta, men ej enligt beslut*

Överlämnande till polis – avviken 13 87 100 168 215 209

Överlämnande till polis – tvång 7 30 37 277 236 244
Avskrivna m.m. 11 32 43 570 420 458
Totalt 53 282 335 273 222 230

* Data saknas.

Det totala antalet öppna återvändandeärenden ökade med cirka 2 900. Antalet personer med återvändan
deärende och tidsbegränsat uppehållstillstånd var vid årets slut drygt 9 900, vilket var 35 procent av alla 
öppna återvändandeärenden. Antalet öppna återvändandeärenden för ensamkommande barn minskade. 
Den högre andelen män i återvändandeärenden berodde på att män och pojkar stod för fler ansökningar 
om asyl än kvinnor och flickor, och på att män också hade en högre andel avslag på ansökan om asyl än 
kvinnor. 
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Figur 6.8  Öppna återvändandeärenden per sista december, 2020*

2020

Totalt (inkl. barn utan  
vårdnadshavare)

Antal Genomsnittlig kötid i dagar

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Aktiva 3 903 6 047 9 950 480 493 488
Inaktiva 4 760 13 548 18 308 663 715 702

varav ärenden där det finns ett giltigt 
tidsbegränsat uppehållstillstånd 2 115 7 792 9 907 808 788 792

Totalt 8 663 19 595 28 258 581 647 627

2020

Barn utan vårdnadshavare

Antal Genomsnittlig kötid i dagar

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt
Aktiva 56 140 196 431 606 556
Inaktiva 15 35 50 648 885 814

varav ärenden där det finns ett giltigt 
tidsbegränsat uppehållstillstånd 9 18 27 880 993 955

Totalt 71 175 246 477 662 608

* Data för 2018 och 2019 saknas.

6.3.3 INTERNATIONELLT ÅTERVÄNDANDESAMARBETE
Migrationsverket förlängde under året sitt partnerskap i programmet European Return and Reinte
gration Network (ERRIN). Arbetet med stödinsatser försvårades under pandemin, men flera samar
betsorganisationer kunde trots det erbjuda fortsatt återintegreringsstöd. Under 2020 fick totalt 268 
personer bifall på ansökan om återintegreringsstöd genom ERRIN, vilket var en minskning jämfört 
med 2018 och 2019 (740 respektive 434 personer).

Migrationsverket deltog i projektet European Return and Reintegration Network – Sustainable Rein
tegration in Afghanistan (ERRINSRA). Under året implementerade projektet ett nytt koncept för 
hjälp med att starta eget företag, samt genomförde attitydförändrande arbete kring synen på återvän
dande i det afghanska civilsamhället. Vidare ingick Migrationsverket överenskommelser med Inter
national Organisation for Migration (IOM), rörande bland annat utbetalning av återetableringsstöd 
och uppföljning av återvändare som erhållit återetableringsstöd. 

Arbetet med myndighetens bidrag till Frontex stående styrka inför 2021 inleddes. Myndigheten  
utökade också samarbetet med Frontex genom deltagande i olika nätverk, till exempel PreReturn 
Activities Network (PRAN). Migrationsverket använde i större utsträckning Frontex reseboknings
tjänst Frontex Application for Return (FAR) för beställning av utresor och bekostande av återvänd
andeuppdrag till tredje länder, vilket medförde lägre kostnader (se vidare avsnitt 2.2.5).

6.3.4 KOSTNAD FÖR ÅTERVÄNDANDEARBETET
Den totala kostnaden för återvändande minskade med cirka 32 miljoner kronor eller nio procent. 
Kostnadsminskningen bestod främst av minskade kostnader för ersättning till asylsökande med cirka 
elva miljoner kronor samt minskade övriga kostnader med cirka 25 miljoner kronor. Samtidigt ökade 
kostnaderna för personal och kontorslokaler med cirka fyra miljoner kronor.
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Figur 6.9  Kostnad för återvändandearbetet, 2018–2020*

2018 2019 2020

Total kostnad (tkr) 431 747 357 718 326 095
varav kost och logi 13 0 0
varav ersättning till asylsökande 60 598 40 463 29 018
varav personal 252 244 213 753 216 204
varav kontorslokaler 45 475 39 721 41 572
varav övrigt 73 417 63 781 39 302

* Tabellen är baserad på kostnader, inte anslagsavräknade utgifter. Avrundningsdifferenser gör att totalsumman inte alltid stämmer vid sum-
mering av delposterna.

6.3.5 UTVECKLINGSINSATSER
Migrationsverket redovisade under året uppdraget att analysera och redovisa bidragande faktorer och 
möjliga åtgärder för att öka självmant återvändande och för att minska andelen personer som avvi
ker. En utvecklingsplan togs fram med aktiviteter som ska genomföras under 2021 och 2022.

Arbetssättet med ökad segmentering av verkställbarhetskategorier som påbörjades i liten skala 2019 
etablerades till fullo under 2020. Det är dock ännu för tidigt att bedöma effekterna. Återvändande
processen justerades också så att personer med avslag på asylansökan kan flytta till ett utreseboende 
i ett tidigare skede. Coronapandemin medförde dock svårigheter att utnyttja möjligheten. Åtgärder 
vidtogs i handläggningssystemet för att säkerställa att Migrationsverket fullgör sina skyldigheter av
seende information till Skatteverket och Polismyndigheten vid utresor och återreseförbud.

6.4 Verkställighetshinder
6.4.1 ÄRENDEUTVECKLING
Antalet inkomna ärenden om verkställighetshinder var i stort sett oförändrat jämfört med föregående 
år. Handläggningen av dessa ärenden kunde prioriteras vilket medförde att antalet öppna ärenden 
minskade. Den genomsnittliga handläggningstiden blev kortare. Kvinnor hade kortare handlägg
ningstid och högre bifallsprocent jämfört med män. Skillnaderna var dock små och i linje med hur 
det sett ut under tidigare år.

Figur 6.10  Ärenden om verkställighetshinder, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Inkomna V-UT totalt 4 089 9 165 13 254 4 426 7 872 12 298 4 903 7 865 12 768
Prövade V-UT totalt 4 189 9 550 13 739 4 574 8 262 12 836 5 034 8 208 13 242

bifallsandel (av totala 
antalet beslut) 7% 6% 7% 8% 7% 8% 7% 5% 6%
 handläggningstid,  
genomsnitt dagar 105 110 109 84 100 94 63 71 68

Öppna vid årets slut 1 061 2 222 3 283 871 1 572 2 443 737 1 182 1 919

6.4.2 KOSTNAD FÖR PRÖVNING AV VERKSTÄLLIGHETSHINDERSÄRENDEN 
Genomsnittskostnaden per avgjort ärende minskade med cirka sex procent. Förändringen berodde 
på minskade kostnader inom förvaltningsanslaget med cirka sex procent samt en ökad produktivitet 
med cirka fyra procent.
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Figur 6.11  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetare och år) och genomsnittlig kostnad per  
avgjort verkställighetshindersärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet verkställighetshindersärenden 159 135 140
Genomsnittskostnad per avgjort verkställighetshinders- 
ärende (kr) 7 438 9 168 8 599

varav anslag 1:1 Migrationsverket 6 648 8 016 7 549
därav personalkostnader 5 514 6 813 6 486
därav övriga kostnader 1 133 1 203 1 063

* Tidigare redovisade produktivitetsvärden för 2018 och 2019 har ändrats av två anledningar, dels för att produktivitetsvärdet nu redovisas på 
årsbasis och dels för att beräkningsmodellen har utvecklats. För vidare information, se Inledning. Tabellen är baserad på kostnader, inte anslags-
avräknade utgifter.

6.5 Vistelsetid i mottagandesystemet
6.5.1 INLEDNING
Migrationsverket ska verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet blir så kort som 
möjligt. Vistelsetiden omfattar tiden från asylansökan, oaktat ansökningsår, till utskrivning ur mot
tagandesystemet, inklusive migrationsdomstolarnas handläggningstid. Allteftersom äldre ärenden 
avslutas kan resultatet därför bli långa genomsnittliga vistelsetider som inte alltid speglar utveckling
en av handläggningstider. Handläggningstiderna i såväl asylärenden som återvändandeärenden blev 
längre under 2020. Även ledtiden från beslut om uppehållstillstånd till bosättning i kommun blev 
längre, men där var den främsta förklaringen den pausade överföringen av kvotflyktingar. Samman
taget bidrog utvecklingen till att den totala vistelsetiden blev drygt 100 dagar längre.  

6.5.2 BIFALL PÅ ANSÖKAN
Vistelsetiden för personer vars ansökan beviljades av Migrationsverket som första instans blev fort
satt kortare. Det främsta skälet var kortare handläggningstider vid bifall på ansökan. Vistelsetiden för 
personer vars ansökan beviljades efter överklagande till migrationsdomstol blev däremot nästan 170 
dagar längre. Eftersom den genomsnittliga tiden för avgjorda asylmål i migrationsdomstol förkor
tades under 2020 kan ökningen möjligen bero på åldern på de avgjorda ärendena i domstol. Det var 
fortsatt kortare vistelsetid för kvinnor inom detta segment. Några specifika orsaker som kan förklara 
skillnaden finns inte att tillgå, men en möjlig förklaring kan vara att kvinnor i högre utsträckning in
går i familjehushåll med medföljande barn jämfört med män vilket kan ha påskyndat handläggning
en av asylansökan. 

6.5.3 AVSLAG PÅ ANSÖKAN
Utskrivning ur mottagandesystemet av personer som fått avslag på ansökan om asyl sker i huvud
sak på grund av att rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl. 
(LMA) har upphört, oaktat om personen är kvar i landet eller är utrest. Den totala vistelsetiden för 
personer vars ansökan avslagits blev 130 dagar längre. Den främsta anledningen var reserestrik
tionerna och begränsningarna i utresekapacitet. I ärenden med avvisningsbeslut där omedelbar 
verkställighet föreskrivits blev vistelsetiden markant längre, vilket bedöms bero på de ärenden där 
omedelbar verkställighet hade föreskrivits innan EUdomstolens dom från juli 2018 som begränsar 
möjligheten att besluta om omedelbar verkställighet.   

Vistelsetiden för kvinnor var fortsatt kortare än för män, förutom i Dublinärenden. En möjlig förkla
ring kan vara medföljande barn vilket påskyndar handläggningen. Att män har kortare vistelsetid i 
Dublinärenden kan delvis bero på att det tas fler förvarsbeslut i Dublinärenden än i normalprocess, 
och att fler män än kvinnor fått beslut inom denna kategori. Förvarsärenden har generellt sett kortare 
handläggningstid på grund av prioritering av de ärenden där en verkställighet av beslut kan ske i när
tid efter verkställande av förvarsbeslutet. 
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6.5.4 BARN UTAN VÅRDNADSHAVARE
Vistelsetiden för barn utan vårdnadshavare vars ansökan beviljades av Migrationsverket som första in
stans blev betydligt kortare under 2019 och fortsatte att ligga på samma nivå under 2020. I ärenden där 
ansökan beviljades efter överklagande till migrationsdomstol blev vistelsetiden cirka 80 dagar längre. 
Eftersom migrationsdomstolarnas handläggningstider i mål rörande barn utan vårdnadshavare förkortades 
under 2020, berodde ökningen i vistelsetid troligen på ett fåtal ärenden med mycket långa handläggnings
tider. Inom detta segment var det inga nämnvärda skillnader i vistelsetid mellan flickor och pojkar. 

Den totala genomsnittliga vistelsetiden för barn utan vårdnadshavare vars ansökan avslagits blev 60 
dagar kortare. Eftersom Migrationsverkets handläggningstider blev längre under 2020, beror minsk
ningen troligen på migrationsdomstolarnas kortare handläggningstider i mål som rör barn utan vård
nadshavare. Flickor hade i genomsnitt något längre vistelsetid än pojkar i detta segment (50 dagar i 
normalärenden, vilket med tanke på längden på vistelsetiderna och det låga antalet återvändandeä
renden för barn utan vårdnadshavare inte kan anses utgöra någon anmärkningsvärd skillnad).

Figur 6.12  Genomsnittlig total vistelsetid i dagar för personer som skrivits ut ur mottagandesystemet under 
året, 2018–2020

Totalt (inkl. barn utan  
vårdnadshavare)

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Bifall från Migrationsverket 
på ansökan om uppehålls-
tillstånd 679 726 706 469 556 513 427 486 457
Bifall från migrationsdomstol 
efter överklagande 1 049 1 056 1 054 1 196 1 265 1 251 1 328 1 465 1 418
Avslag på ansökan om  
uppehållstillstånd 706 832 805 696 854 812 855 981 942

varav normalprocess 859 943 927 794 964 920 918 1 060 1 016
varav omedelbar  
verkställighet 179 204 196 424 579 537 574 901 821
varav Dublinöverföring 239 238 238 186 211 204 344 300 313
varav övriga beslut om  
avvisning eller utvisning 375 582 532 482 443 456 479 653 599

Övriga utskrivningar 513 508 509 531 576 563 929 1 083 1 042
Totalt 711 802 775 660 857 797 790 957 900

Barn utan vårdnadshavare 
vid utskrivning

2018 2019 2020

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Bifall från Migrationsverket 
på ansökan om uppehålls-
tillstånd 522 719 683 263 266 265 263 273 269
Bifall från migrationsdomstol 
efter överklagande 754 933 914 1 135 1 118 1 123 1 208 1 203 1 205
Avslag på ansökan om uppe-
hållstillstånd 598 851 826 977 988 986 1 011 901 926

varav normalprocess 689 905 887 984 1 037 1 030 1 011 961 973
varav omedelbar  
verkställighet 154 175 170 0 453 453 0 0 0
varav Dublinöverföring 42 678 599 0 182 182 0 184 184
varav övriga beslut om  
avvisning eller utvisning 649 471 515 926 813 844 0 382 382

Övriga utskrivningar 230 251 250 416 154 180 1 009 306 351
Totalt 534 701 676 468 539 522 518 477 487
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6.6 Mottagandeverksamheten
6.6.1 TILLFÄLLIGA BOSTÄDER
Andelen asylsökande som under året valde att bo i en tillfällig bostad i Migrationsverkets regi var 
oförändrad jämfört med 2019 och något mindre än 2018. Från den 1 juli 2020 begränsades asylsö
kandes möjligheter att flytta till eget boende i vissa områden genom att den som väljer att bosätta 
sig i ett sådant område inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Lagändringen medförde inte att fler asylsökande valde att 
bo i Migrationsverkets boenden under 2020.  

Figur 6.13  Antal inskrivna i mottagandesystemet i genomsnitt per kalenderår, fördelning på boendeform, 
2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Totalt antal inskrivna 20 941 42 603 63 544 16 907 28 348 45 255 14 602 21 027 35 629
varav inskrivna i boende 
tillhandahållet av Migra-
tionsverket 10 760 17 324 28 084 7 762 10 901 18 663 6 627 7 815 14 442

Andel 51% 41% 44% 46% 38% 41% 45% 37% 41%
varav inskrivna i eget 
boende 9 627 22 165 31 792 8 802 16 296 25 098 7 690 12 486 20 176

Andel 46% 52% 50% 52% 57% 55% 53% 59% 57%
varav inskrivna i övrigt 
boende 554 3 114 3 668 344 1 151 1 494 284 726 1 011

Andel 3% 7% 6% 2% 4% 3% 2% 3% 3%
därav barn utan vård-
nadshavare i kommunalt 
boende** 171 1 752 1 923 91 490 580 66 246 312

Andel 1% 4% 3% 1% 2% 1% 0% 1% 1%

* I denna grupp ingår även personer som hunnit bli 18 år och ännu inte flyttat till ett annat boende.

Beläggningsgraden i Migrationsverkets tillfälliga bostäder var lägre än föregående år. En lägre be
läggningsgrad accepterades för att i högre utsträckning möjliggöra social distansering. Med anled
ning av detta försköts den planerade kapacitetsavvecklingen av tillfälliga bostäder så att en större 
andel avvecklades under senare delen av 2020. Totalt avvecklades 3 723 platser i tillfälliga bostäder 
(det genomsnittliga antalet platser minskade med 4 269 jämfört med 2019). Merparten av avveck
lingen skedde inom förhyrda lägenheter (ABE). 
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Figur 6.14   Antal platser och beläggningsgrad i tillfälliga bostäder, genomsnitt, 2018–2020*

2018 2019 2020

Ankomstboende (ABI)
Antal platser 1 909 1 720 1 637
Antal belagda platser 891 773 322
Beläggningsgrad 47% 45% 20%
Andel av totalt antal platser 5% 7% 8%

Bostadslägenheter (ABE)
Antal platser 28 338 19 944 16 743
Antal belagda platser 21 355 15 193 12 526
Beläggningsgrad 75% 76% 75%
Andel av totalt antal platser 76% 80% 81%

Kollektivt boende (ABK)
Antal platser 5 221 3 169 2 193
Antal belagda platser 3 844 2 217 1 261
Beläggningsgrad 74% 70% 57%
Andel av totalt antal platser 14% 13% 11%

Upphandlat boende (ABT)
Antal platser 1 823 11 3
Antal belagda platser 1 148 4 1
Beläggningsgrad 63% 33% 29%
Andel av totalt antal platser 5% 0% 0%

Totalt antal platser 37 292 24 844 20 575
Beläggningsgrad 73% 73% 69%
Beläggningsgrad exkl. ankomstboende 74% 75% 73%

* Antal platser och belagda platser är avrundade genomsnittsvärden. Beläggningsgrad är dock uträknad från exakta värden, varför redovisad 
beläggningsgrad och belagda platser/antal platser inte helt överensstämmer i tabellen. 

6.6.2 FELAKTIGA UTBETALNINGAR
Tidigare omfattningsstudier har visat att de vanligaste orsakerna till felaktiga utbetalningar är nya om
ständigheter vid asylsökandes flytt till annan boendeform, förordningsstyrd förskottsbetalning i kom
bination med ändrade förutsättningar för bistånd samt ett trögt utbetalningssystem. Det är således inte 
i första hand brottsliga handlingar som leder till felaktiga utbetalningar (se avsnitt 12.2.2 om polisan
mälningar på grund av misstanke om bidragsbrott). För att kunna jämföra mellan år behöver antalet 
felaktiga utbetalningar ställas i förhållande till antalet inskrivna i mottagandesystemet. Denna andel 
uppgick under 2020 till 18 procent (jämfört med 17 procent 2019 och 10 procent 2018). En anled
ning till att andelen ökat de senaste två åren är att myndigheten i högre grad registrerat felaktiga 
utbetalningar, som en följd av ett större fokus på frågan samt utbildningsinsatser. Notera att andelen 
för 2020 kan komma att öka eftersom felaktigheter upptäcks löpande (därav att siffrorna för 2018 
och 2019 är högre än vad som tidigare redovisats).

Under året upprättades en handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar. Nya utbildningar 
ska tas fram och förbättringar i itstödet är planerade. Projektet Effektiva ersättningar syftar till att 
erbjuda ett itstöd som omhändertar ändrade förhållanden och som automatiserar beslut för att mins
ka antalet felregistreringar. Det ska även integrera dagens olika system till ett, där verksamheten inte 
behöver registrera uppgifter flera gånger i olika system. Syftet är att minska den manuella hantering
en och öka överblicken över utbetalningarna. Vidare har rutinerna för utbetalning ändrats så att tids
begränsade beslut om dagersättning fattas istället för löpande beslut, och utbetalningar sker i större 
utsträckning för tvåveckorsperioder istället för en månad.
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Figur 6.15  Felaktiga utbetalningar, antal och belopp, 2018–2020

2018 2019 2020

Orsak Antal Belopp (kr) Antal Belopp (kr) Antal Belopp (kr)

Okodad orsak 24 21 715 20 9 769 54 120 201
Myndigheten oavsiktligt 3123 4 019 199 3 918 4 771 029 3 009 3 505 772
Nya omständigheter* 1 735 1 429 746 1 649 1 366 646 1 619 1 337 248
Sökanden avsiktligt 781 1 454 892 1 356 2 454 417 990 1 576 871
Sökanden oavsiktligt 559 1 068 558 801 1 463 469 710 1 103 427
Övriga fel 1 52 094 7 9 941 28 86 853
Totalt 6 223 8 046 204 7 751 10 075 271 6 410 7 730 372

* Omständigheter som inträffar efter betalningen och således inte var kända vid utbetalningstillfället, vare sig av Migrationsverket eller den 
asylsökande.

6.6.3 KOSTNAD FÖR MOTTAGANDE OCH STÖD TILL ASYLSÖKANDE
Den totala kostnaden för mottagande och stöd till asylsökande minskade med cirka 25 procent, vilket 
motsvarar cirka 1,4 miljarder kronor. Det berodde främst på att kostnader för ersättning till asylsö
kande, vård och undervisning samt ersättning för ensamkommande barn och placering minskade 
jämfört med 2019. Dessa poster motsvarade cirka 900 miljoner kronor i kostnadsminskning. Även 
minskade bostadskostnader med cirka 200 miljoner kronor, samt minskade kostnader för personal 
och kontorslokaler med 180 miljoner kronor påverkade den totala kostnaden. Antalet boendedygn 
för tillfälliga bostäder minskade med cirka 21 procent. Kostnaden per inskriven och dygn sjönk med 
cirka fem procent. Antalet inskrivna per årsarbetskraft minskade också vilket berodde på att myndig
hetens resurser inte avvecklades i samma takt som antalet inskrivna minskade.

Figur 6.16  Antal genomsnittligt inskrivna asylsökande och antal inskrivna per årsarbetskraft (inkl. förvars-
verksamheten), 2018–2020

2018 2019 2020

Genomsnittligt antal inskrivna inkl. förvar 63 544 45 255 35 629
Antal inskrivna per årsarbetskraft* 32 25 21

* Inkluderar årsarbetare inom operativa delar av organisationen inkl. förvar. Siffrorna för 2018 och 2019 har justerats jämfört med årsredovis-
ningen 2019 med anledning av utvecklad beräkningsmodell.
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Figur 6.17  Kostnad för mottagandeverksamheten (inkl. återvändandearbetet, exkl. förvarsverksamheten), 
2018–2020*

2020 ABO EBO BUV Totalt

Total kostnad (tkr) 1 971 811 1 778 444 608 134 4 358 389
varav kost och logi 596 645 3 327 138 600 110
varav ersättning till asylsökande 267 312 269 809 4 103 541 223
varav vård 320 533 393 858 11 528 725 919
varav undervisning 294 349 415 740 –24 461 685 628
varav ers för ensamkommande barn och placeringar 80 586 38 159 634 313 753 059
varav personal 340 569 482 307 17 320 840 196
varav kontorslokaler –81 797 71 873 2 986 –6 938
varav övrigt 153 615 103 370 –37 793 219 191

Antal boendedygn 5 216 803 7 388 366 307 338 12 912 507
Kostnad per inskriven och dygn (kr) 378 241 1 979 338

2019 ABO EBO BUV Totalt

Total kostnad (tkr)  2 697 741 2 249 883 827 459 5 775 083
varav kost och logi 795 713 4 512 224 800 449
varav ersättning till asylsökande 347 460 373 457 7 965 728 883
varav vård 436 972 554 130 20 857 1 011 959
varav undervisning 379 673 516 324 40 673 936 669
varav ers för ensamkommande barn och placeringar 74 593 74 817 762 208 911 617
varav personal 366 764 498 739 21 977 887 479
varav kontorslokaler 49 741 67 644 3 354 120 739
varav övrigt 246 826 160 260 -29 799 377 287

Antal boendedygn 6 718 470 9 136 568 453 901 16 308 939
Kostnad per inskriven och dygn (kr) 402 246 1 823 354

2018 ABO EBO BUV Totalt

Total kostnad (tkr) 4 185 921 2 903 109 3 290 055 10 379 085
varav kost och logi 1 179 439 3 521 354 1 183 314
varav ersättning till asylsökande 532 100 540 836 26 568 1 099 504
varav vård 689 316 652 254 28 944 1 370 515
varav undervisning 629 518 726 248 721 596 2 077 362
varav ers för ensamkommande barn och placeringar 120 149 122 550 1 941 265 2 183 964
varav personal 503 389 580 499 50 477 1 134 364
varav kontorslokaler 150 233 86 670 8 710 245 614
varav övrigt 381 777 190 531 512 141 1 084 449

Antal boendedygn 10 052 207 11 597 147 1 168 115 22 817 469
Kostnad per inskriven och dygn (kr) 416 250 2 817 455

* Tabellen är baserad på kostnader, inte anslagsavräknade utgifter. Avrundningsdifferenser gör att totalsumman inte alltid stämmer vid  
summering av delposterna.
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6.7 Förvarsverksamheten
6.7.1 INLEDNING
Migrationsverket ska bedriva en ändamålsenlig förvarsverksamhet. Det innebär att tillhandahålla 
förvarsplatser enligt regeringens uppdrag, att utforma verksamheten så att tryggheten för såväl för
varstagna som personal säkerställs samt att den förvarstagne är tillgänglig så att beslut om avvisning 
eller utvisning kan verkställas.

6.7.2 TILLGÄNGLIGA PLATSER OCH BELÄGGNING
Regeringen gav Migrationsverket i uppdrag att antalet förvarsplatser ska uppgå till minst 520, samt 
att beakta behovet av förvarsplatser i norra Sverige. I slutet av året ingicks hyresavtal med en fastig
hetsägare i Mölndals kommun, och planen är att lokalerna ska vara klara till sommaren 2022. Arbe
tet med att hitta lämpliga lokaler i norra Sverige fortsätter. För att minska risken för smittspridning 
anpassades antalet förvarsplatser, från 519 ordinarie platser till i genomsnitt 282. Skyddsutrustning 
köptes in och rutinerna anpassades, bland annat med förlängd tid för matservering. Möjligheterna till 
fysiska besök begränsades, samtidigt som möjligheterna till digitala besök ökade. Beläggningsgraden 
var under året fortsatt hög med i stort sett full beläggning på de tillgängliga platserna. Vistelsetiderna 
blev längre eftersom pandemin medförde att utresorna avstannade under en lång period. 

Figur 6.18  Antal avslutade förvarsvistelser och genomsnittlig vistelsetid, 2018–2020*

2018** 2019** 2020

Antal  
vistelser

Genomsnitt
lig vistelsetid 

(dagar)
Antal  

vistelser

Genomsnitt
lig vistelsetid 

(dagar)
Antal  

vistelser

Genomsnitt
lig vistelsetid 

(dagar)

Vuxna
Kvinnor 352 21,9 377 23,5 231 31,3
Män 3 451 42,7 3 911 43,2 2 290 57,9

Barn
Flickor 7 10,1 3 3,3 3 4,3
Pojkar 6 3,2 4 17*** 4 7
Totalt 3 816 40,6 4 295 41,4 2 528 55,3

* En individ kan ha flera vistelser i förvar. Antal unika individer med avslutade vistelser i förvaret var under respektive år: 2018: 3 694, 
2019: 4 160, 2020: 2 457.
** Data för 2018 och 2019 har justerats jämfört med årsredovisningen 2019.
*** I ett ärende har korrigering av ålder (nedåt) efter förvarstagandets slut orsakat en högre genomsnittlig vistelsetid bland pojkar 2019 jämfört 
med vad som tidigare redovisats för 2019.

6.7.3 SÄKERHET
Migrationsverket har under de senaste åren arbetat med säkerhetshöjande åtgärder och utbildning. 
Under 2020 rymde tio förvarstagna (vid fyra tillfällen), vilket var en minskning jämfört med 2019 
då 20 förvarstagna rymde (vid åtta tillfällen). Siffran för 2019 har justerats jämfört med årsredovis
ningen 2019, och jämförbara data för hela 2018 saknas. Antalet transporter av förvarstagna minskade 
från omkring 350 per månad i början av året till omkring 130 i december. Antalet transporter minska
des bland annat med hänsyn till personalens säkerhet, eftersom det saknas lagstöd för myndigheten 
att visitera förvarstagna som ska transporteras. 

6.7.4  KOSTNAD FÖR FÖRVARSVERKSAMHETEN
Förvarsverksamhetens kostnader minskade med cirka sju procent, vilket motsvarar cirka 70 miljoner  
kronor. Förändringen bestod till största del av minskade personalkostnader med cirka 50 miljoner kronor.
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Figur 6.19  Kostnad för förvarsverksamheten, 2018–2020*

2018 2019 2020

Total kostnad (tkr) 799 602 947 995 880 432
varav kost och logi 71 114 88 455 76 422
varav ersättning till asylsökande 4 052 4 872 2 741
varav vård 10 678 8 120 18 385
varav undervisning 0 0 0
varav ersättning för ensamkommande barn och placeringar 0 112 15
varav personal 569 799 692 123 643 102
varav kontorslokaler 27 802 27 381 25 401
varav övrigt 116 158 126 930 114 366

Antal boendedygn 170 907 185 754 152 806
Kostnad per inskriven och dygn (kr) 4 679 5 103 5 762

* Tabellen är baserad på kostnader, inte anslagsavräknade utgifter. Avrundningsdifferenser gör att totalsumman inte alltid stämmer vid  
summering av delposterna.

6.7.5 UTVECKLINGSINSATSER
Under året fortsatte arbetet med att säkerställa en human och rättssäker behandling av de förvars tagna 
samt en god arbetsmiljö för personalen. Utbildningsinsatser inom jämställdhet och bemötande genom
fördes, och den tidigare framtagna utbildningen inom det långsiktiga, psykosociala konceptet Migra
tionsverket, Åskådarperspektiv, Normkritik, Analys (MÅNA) fortsatte i syfte att skapa en medvetenhet 
kring de sju diskrimineringsgrunderna. Suicidscreeningen, som alla nyinskrivna på förvarsenhet ge
nomgår, digitaliserades vilket medför en mer säker hantering av sekretessbelagd information.

Utöver utbildningsinsatser och digitalisering genomfördes också processuella justeringar. Bland 
annat vidtogs ytterligare åtgärder för att förbättra bevakningen av lagstadgade tidsfrister. Rutiner 
gällande bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för personer i förvar 
förbättrades också, liksom hanteringen av idhandlingar som inkommer eller påträffas vid förvaren.

6.8 Vidarebosättning
6.8.1 RESULTAT AV ARBETET MED VIDAREBOSÄTTNING 
Migrationsverket ansvarar för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra skyddsbe
hövande. Under 2020 skulle 5 000 personer tas ut och överföras inom ramen för vidarebosättningsupp
draget. Verksamheten påverkades dock starkt av coronapandemin. Över föringar av individer pausades 
i mars, men återupptogs i augusti. Den ökade smittspridningen i Sverige under oktober och november 
försvårade åter arbetet som ändå kunde genomföras i dialog med kommuner och regioner. Totalt över
fördes 3 599 individer (att jämföra med 5 002 individer 2019 och 5 003 individer 2018). Antalet bevil
jade uppehållstillstånd var 3 220 (att jämföra med 5 253 uppehållstillstånd 2019 och 5 217 uppehålls
tillstånd 2018). Könsfördelningen bland samtliga personer som vidarebosatts till Sverige sedan 2018 
har varit tämligen jämn. Ungefär hälften av de som togs ut under 2020 var barn, varav den absoluta 
merparten ingick i familjekonstellationer.

Migrationsverket överförde under året även cirka 250 individer inom ramen för det så kallade  
Centrala Medelhavsinitiativet. Det innebar att flyktingar som befann sig i Libyen evakuerades till 
Niger och Rwanda för att därefter bli vidarebosatta till ett tredje land. 

Inom ramen för det nationella vidarebosättningsprogrammet bidrog Migrationsverket även till in
satser som prioriterats av EUkommissionen. EUkommissionen uppmanade medlemsstaterna att 
vidarebosätta 30 000 personer från prioriterade områden under 2020. Sverige besvarade uppmaning
en i och med avsikten att vidarebosätta 5 000 personer under 2020. Rapporteringen till EUkommis
sionen samt ersättning från Asyl, migrations och integrationsfonden (AMIF) redovisas i kapitel 15.
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6.8.2 FÖRBEREDANDE INFORMATIONSINSATSER 
I Migrationsverkets regleringsbrev angavs att myndigheten ska tillhandahålla informationsinsatser 
för personer som ska vidarebosättas i syfte att förbereda dem inför etableringen i Sverige. En över
enskommelse med International Organization for Migration (IOM) om utförande av informations
insatser undertecknades. Under året tog IOM fram informationsmaterial och anställde och utbildade 
informatörer. Budgeten för avtalet med IOM, som sträcker sig till juli 2021, uppgår till 729 293 euro. 
I slutet av året genomfördes två informationsinsatser i Uganda. Dessa omfattade drygt 300 personer 
och genomfördes digitalt på grund av coronapandemin. Övriga vidarebosatta fick kortfattad skriftlig 
information som kompletterades med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Från och 
med 2021 kommer informationsinsatserna vara en del av det ordinarie vidarebosättningsprogrammet.

6.8.3 KOSTNAD FÖR VIDAREBOSÄTTNING 
Jämfört med 2019 minskade den totala kostnaden för vidarebosättning med cirka 32 procent, vilket 
motsvarade cirka 40 miljoner kronor. Den sänkta kostnaden berodde främst minskade resekostnader, 
cirka 38 procent jämfört med 2019. Genomsnittskostnaden per överförd kvotflykting sjönk med cir
ka sex procent. Det förklaras i huvudsak av att antalet överförda kvotflyktingar minskade med cirka 
28 procent. 

Figur 6.20  Genomsnittskostnad per överförd kvotflykting, 2018–2020*

2018 2019 2020

Genomsnittskostnad per överförd kvotflykting (kr) 21 555 24 695 23 304
varav 1:1 Migrationsverket 14 316 11 330 11 849
därav personalkostnader 10 731 8 881 9 499
därav övriga kostnader 3 585 2 449 2 350

* Tabellen är baserad på kostnader, inte anslagsavräknade utgifter. 

6.9 Ersättning till kommuner, regioner och apotek
6.9.1 ÄRENDEUTVECKLING
Under året prioriterades fortsatt avarbetning av äldre ärenden. Detta resulterade i beslut i majoriteten 
av ärenden inkomna under 2019 samt i ärenden inkomna före den 30 juni 2020. Antalet nya ansök
ningar minskade markant.

För pappersansökningar kan handläggningstid av registreringstekniska skäl endast redovisas för 
ersättningar som beviljades avseende kostnader för asylsökande och nyanlända. För ansökningar 
inkomna före 2019 inkluderade handläggningstiden även tiden för ett eventuellt överklagande. Den 
genomsnittliga handläggningstiden för pappersansökningar för asylsökande blev längre jämfört 
med föregående år. Detta bland annat till följd av att äldre ärenden arbetades av, samt att ersättning i 
högre grad betalades ut efter meddelade domar där tid för överklagandeprocessen ingick i handlägg
ningstiden (ärenden som kom in under åren 20152018). Med den ökade digitaliseringen finns det 
färre pappersansökningar kvar samt högre andel ärenden i överklagandeprocess, vilket medför längre 
genomsnittliga handläggningstider. Uppgifter om handläggningstid för ersättningar till regioner för 
asylsökandes hälso och sjukvård saknas. 

För digitala ansökningar kan handläggningstider redovisas oavsett ärendets utgång. Antalet digitala 
ansökningar ökade under året. En ansökan som inkommer i etjänsten innehåller anspråk om ersätt
ning för en enda individ, till skillnad mot en ansökan som kommer in på papper vilken kan innehålla 
anspråk på ersättning för flera individer. Det innebär att handläggningstiden i varje enskilt digitalt 
ärende blir kortare än vid ansökan som inkommer i pappersform. Handläggningstiderna för digitala 
ansökningar blev dock längre jämfört med 2019, vilket dels berodde på att allt fler ansökningar kom 
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in digitalt och dels på att samma prioritering för handläggning, det vill säga äldsta ärendet först, gäll
de för såväl digitala ansökningar som för ansökningar via pappersansökan.

Figur 6.21   Statlig ersättning till kommuner och regioner, inkomna och avgjorda ärenden efter ansökan, 
2018–2020

2018 2019 2020

Papper Digitalt Totalt Papper Digitalt Totalt Papper Digitalt Totalt

Antal inkomna
För asylsökande 10 293 186 8 070 1 039 4 411 3 699
För nyanlända 8 788 0 9 469 0 6 733 2 021
Ärenden som 
avser automatisk 
ersättning* 494 0 121 1 371 26 9 713

Antal avgjorda**
För asylsökande 40 123 130 9 267 417 5 552 1 505
För nyanlända 9 471 0 8 824 0 6 710 520
Ärenden som 
avser automatisk 
ersättning 478 0 206 1 371 43 9 713

Handläggningstid (genomsnittligt antal dagar)***
För asylsökande 253 15 139 86 429 133
För nyanlända 127 0 93 0 106 60

Ansökta belopp (tkr)
För asylsökande 4 724 046 2 844 4 728 890 2 568 409 103 398 2 671 807 1 181 948 270 181 1 452 129
För nyanlända 0 0 115 120

* För automatiska ersättningar (både för asylsökande och nyanlända) krävs inte ansökan, men en kommun kan ansöka eller överklaga beslutet 
om den anser att den borde fått större ersättning.
** Med avgjorda ärenden avses de ärenden som handlagts i första instans under 2020. Om beslutet överklagas räknas inte  
överklagandeärendet.
*** Pappersansökan: genomsnittlig handläggningstid i dagar för beviljad ersättning (inkluderar även tid för överklagandeprocess för ersättning 
som betalas ut efter dom). Digital ansökan: genomsnittlig handläggningstid i dagar från ansökan till Migrationsverkets beslut. 

Figur 6.22  Statlig ersättning till kommuner och regioner, öppna ärenden vid utgången av 2020 fördelade  
efter ansökningsår*

2018 2019 2020

Papper Digitalt Papper Digitalt Papper Digitalt

För asylsökande 194 0 175 34 1 373 2 938
varav ärenden under överklagandeprocess 194 0 145 34 270 66

För nyanlända 84 0 288 0 3 113 527
varav ärenden under överklagandeprocess 49 0 150 0 427 46

För ärenden som avser automatisk  
ersättning** 42 0 28 0 18 0

varav ärenden under överklagandeprocess 5 0 4 0 4 0

* I öppna ärenden inkluderas ärenden inkomna per papper 2014–2018, samt ärenden inkomna digitalt 2018–2020 där beslut fattats i grund-
ärendet men ärendet är under överklagandeprocess.
** För automatiska ersättningar (både för asylsökande och nyanlända) krävs inte ansökan, men en kommun kan ansöka eller överklaga beslutet 
om den anser att den borde fått större ersättning.

6.9.2 UTBETALADE ERSÄTTNINGAR
Utbetalade belopp minskade fortsatt, både för ersättning som betalades ut utan ansökan och för er
sättningar som betalades ut efter ansökan. Andelen schabloniserad ersättning som betalades ut utan 
ansökningsförfarande för nyanlända minskade och utgjorde 81 procent av samtliga utbetalningar för 
nyanlända, bland annat till följd av att grundersättningen för nyanlända upphörde från och med 2020. 
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För asylsökande med flera ökade andelen schabloniserad ersättning som betalades ut utan ansöknings
förfarande men utgjorde ändå bara 50 procent av utbetald ersättning för denna grupp.  Skillnaden mel
lan grupperna förklaras framför allt av att ersättning för nyanlända i högre grad är schabloniserad än 
för asylsökande. Det beror också på ett minskat antal asylsökande barn utan vårdnadshavare för vilka 
en stor del av ersättningen är schabloniserad. Av ersättningarna efter ansökan utgjorde ersättning för 
utbildningskostnader för asylsökande den största andelen gällande asylsökande med flera (60 procent), 
medan det för nyanlända var stödinsatser samt hälso och sjukvård som utgjorde den största andelen 
(42 procent). Utbetalad ersättning till regioner för personer som hålls i förvar ökade fortsatt under året, 
från 10 miljoner kronor 2019 till drygt 18,6 miljoner kronor.

Figur 6.23   Utbetalade ersättningar till kommuner, regioner och apotek, 2018–2020

2018 2019 2020

Papper Digitalt Totalt Papper Digitalt Totalt Papper* Digitalt Totalt

Utbetalade ersättningar till kommuner, regioner och apotek för asylsökande m.fl. (tkr)
Ersättningar till 
kommuner, regio-
ner och apotek för 
asylsökande m.fl 9 455 923 3 523 039 1 696 021 660 001 2 356 022

varav schablonise-
rad ersättning utan 
ansökan 2 869 911 1 486 255 616 680 550 286 1 166 966
andelen schablo-
niserad ersättning 
utan ansökan i 
procent 30% 42% 36% 83% 50%
varav utbetald 
ersättning för 
personer som hålls 
i förvar 8 642 0 8 642 10 006 0 10 006 18 608 0 18 608
varav utbetald er-
sättning till apotek 56 037 0 56 037 47 957 0 47 957 40 987 0 40 987

Utbetalade ersättningar till kommuner och regioner för nyanlända (tkr)
Ersättningar till 
kommuner och 
regioner 16 050 801 0 16 050 801 11 754 503 6 883 331 47 589 6 930 920

varav schablonise-
rad ersättning utan 
ansökan 13 756 858 0 13 756 858 10 353 489 5 611 677 0 5 611 677
andelen schablo-
niserad ersättning 
utan ansökan i 
procent 86% 0% 86% 88% 82% 0% 81%

Totalt (tkr)
Ersättningar till 
kommuner, regio-
ner och apotek 25 506 724 15 277 542 8 579 352 707 590 9 286 942

varav schablonise-
rad ersättning utan 
ansökan 16 626 769 11 839 745 6 228 357 550 286 6 778 643
andelen schablo-
niserad ersättning 
utan ansökan i 
procent 65% 78% 73% 78% 73%

* Beviljad ersättning med pappersunderlag, både för schablon och för ersättning efter ansökan.
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6.9.3  ERSÄTTNINGAR I MÅN AV TILLGÅNG PÅ MEDEL
Fasta ramanslag medför särskild handläggning för att nyttja men inte överskrida tillgången på medel. 
De ersättningsslag som var aktuella under året var ersättning för asylsökande som påbörjat nationellt 
program efter att de fyllt 18 år, samt ersättning för vissa särskilda kostnader för nyanlända. Ersättning 
för asylsökande som påbörjat nationellt program efter att de fyllt 18 år infördes under 2018. Beslut fat
tas vartefter ansökningarna kommer in och så långt tillgängliga medel räcker. Under 2018 räckte tillde
lade medel men för 2019 avslogs två tredjedelar av sökt belopp främst på grund av medelsbrist. Under 
2020 räckte tilldelade medel.

Migrationsverkets prioriteringsordning för ersättning för vissa särskilda kostnader för nyanlända inne
bär att ansökningar om initiala kvotflyktingkostnader handläggs och beslutas löpande. Övriga ansök
ningar handläggs under hösten varje år och ersättning fördelas utifrån prioriteringsordningen, förutsatt 
att ansökan kommit in senast den sista september varje år. I och med det stora antalet nyanlända de 
senaste åren har även kommunernas kostnader för sådana insatser ökat samtidigt som regeringen beslu
tat om ökat mottagande av kvotflyktingar. År 2018 avslogs sökt belopp på nära 100 miljoner kronor på 
grund av medelsbrist. För 2019 höjdes anslaget till 200 miljoner kronor. Utöver avslag av andra orsaker 
var det ändå 92 miljoner kronor som avslogs på grund av medelsbrist. För år 2020 höjdes anslaget till 
230 miljoner kronor och hela anslaget nyttjades. Dock skedde två återbetalningar i december på drygt 
en miljon kronor, vilket medförde att den delen av anslaget inte kunde nyttjas. Utöver avslag av andra 
orsaker var det 43 miljoner kronor som avslogs på grund av medelsbrist.

Figur 6.24  Fasta ramanslag, sökt och beviljad ersättning (tkr)

2018 2019 2020

Nationellt program
Anslag 11 000 11 000 11 000
Ansökt belopp 22 012 40 897 13 991
Beviljat belopp 6 652 11 000 4 978

Vissa särskilda kostnader
Anslag 110 000 200 000 230 000
Ansökt belopp 254 221 381 455 375 459
Beviljat belopp 110 000 200 000 228 979

varav för initiala kvotflyktingkostnader
Ansökt belopp 20 226 25 318 21 965
Beviljat belopp 11 896 14 692 14 125

6.9.4 UTVECKLINGSINSATSER
En ökad enhetlighet i ansökan och handläggning bidrar på sikt till minskad risk för felaktiga utbe
talningar. I syfte att frångå arbetet i gamla och parallella system arbetade Migrationsverket fortsatt 
med digitalisering och införande av etjänst för kommuner, bland annat infördes möjlighet för kom
munerna att ansöka digitalt om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande. Myndigheten 
bedrev även ett omfattande arbete med att kontakta kommuner för att introducera det digitala ansök
ningsförfarandet. Vid utgången av 2020 var 285 kommuner anslutna till etjänsten. Flera kommuner 
fortsatte dock trots det att genom pappersansökan ansöka om ersättningsslag som fanns i etjänsten 
vilket medförde fortsatt handläggning i parallella system. Myndigheten uppnådde därmed inte full 
nytta av den digitala utvecklingen.
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6.10  Ersättning för deltagande i tidiga insatser
Kostnaderna för ersättningar till vuxna asylsökande kopplat till deltagande i tidiga insatser minskade 
markant jämfört med föregående år. Det berodde på att behovet av resor minskade på grund av pan
demin, att antalet inskrivna i mottagandesystemet var lägre samt på att Migrationsverket i december 
2019 beslutade att personer som fått beslut om av eller utvisning inte kunde beviljas ersättning för 
resor till tidiga insatser. Som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer ställdes under 
året aktiviteter in, sköts upp eller omarbetades till att genomföras digitalt. Ett beslut från Folkbild
ningsrådet medförde att studieförbundens folkbildande verksamhet för asylsökande kunde genom
föras på distans och ändå beviljas statsbidrag. I oktober 2020 reviderade Migrationsverket därför 
sina interna instruktioner så att ersättning kunde betalas ut även för mobildata. 

Under året beviljades totalt 1 577 individer ersättning vid något tillfälle. Av dem var cirka 51 procent 
kvinnor. Andelen kvinnor som fått ersättning har ökat successivt sedan 2018, vilket troligen beror på 
en kombination av att andelen kvinnor i mottagandesystemet har ökat och att kvinnors deltagande i 
insatserna har ökat de senare åren.

Figur 6.25  Utbetalade ersättningar för tidiga insatser, 2018–2020*

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Totalt antal unika 
individer som vid  
något tillfälle under 
året beviljades  
ersättning för att  
delta i tidiga insatser 38% 62% 9 650 46% 55% 6 646 51% 49% 1 577
Totalt utbetalt 
belopp (kr)* 42 819 083 23 683 572 4 533 374

* Tillförlitliga data över könsfördelning finns inte tillgängliga.
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7. Processområde tillstånd

7.1 Anknytningsärenden 
7.1.1 ÄRENDEUTVECKLING
Migrationsverket avgjorde fler förstagångsärenden per årsarbetare än 2019, men på grund av lägre 
bemanning minskade dock det totala antalet avgjorda ärenden. Andelen öppna ärenden inom för
fattningsstyrd tid minskade också, vilket främst berodde på färre inkomna ansökningar. Den längre 
genomsnittliga handläggningstiden förklaras av att äldre ärenden avgjordes i större utsträckning än 
2019. Antalet öppna ärenden minskade kraftigt under året. Många av dessa finns på utlandsmyndig
heterna i väntan på att utredningarna där ska ta fart igen. Bifallsandelen minskade fortsatt. Minsk
ningen i bifallsandel de senaste åren förklaras främst av en mer restriktiv lagstiftning. 

Antalet avgjorda förlängningsärenden var oförändrat jämfört med 2019, samtidigt som antalet av
gjorda ärenden per årsarbetare minskade. Andelen öppna ärenden inom författningsstyrd tid minska
de, vilket även här förklaras av ett lägre antal ansökningar än tidigare. 

Liksom tidigare år var det skillnad mellan könen i de genomsnittliga handläggningstiderna. Främsta 
orsaken var att ärendesammansättningen såg olika ut för män och kvinnor. I förstagångsansökningar 
hade män kortare handläggningstid eftersom det fanns en högre andel minderåriga bland manliga sö
kanden. Dessa ärenden är mindre utredningskrävande vilket minskar handläggningstiden. I förlängn
ingsärenden hade dock män längre handläggningstid, vilket berodde på en något högre avslagsfrek
vens. Avslagsbeslut förenas ofta med utvisningsbeslut vilket medför längre handläggningstid. 
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Figur 7.1  Antal inkomna, avgjorda och öppna anknytningsärenden, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Totalt antal inkomna 
ärenden 33 285 24 232 57 517 33 864 23 443 57 307 26 376 17 524 43 900

varav förstagångsärenden 25 582 19 668 45 250 25 651 18 918 44 569 19 283 14 183 33 466
därav barn födda i Sverige 5 262 5 491 10 753 4 916 5 091 10 007 4 210 4 444 8 654
varav förlängningsärenden 7 703 4 564 12 267 8 213 4 525 12 738 7 093 3 341 10 434

Totalt antal avgjorda 
ärenden 44 182 32 708 76 890 32 179 22 733 54 912 30 287 20 757 51 044

varav förstagångsärenden 36 346 27 916 64 262 24 700 18 445 43 145 22 198 16 853 39 051
därav barn födda i Sverige 5 073 5 266 10 339 4 853 5 046 9 899 4 199 4 513 8 712

bifallsandel mot total 57% 55% 56% 56% 56% 56% 52% 51% 52%
andel inom författnings-
styrd tid (270 dagar) 43% 46% 44% 56% 60% 58% 46% 51% 49%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 356 345 351 288 278 284 309 295 303

varav förlängningsärenden 7 836 4 792 12 628 7 479 4 288 11 767 8 089 3 904 11 993
bifallsandel mot total 92% 90% 91% 93% 90% 92% 95% 92% 94%
andel inom författnings-
styrd tid (180 dagar) 81% 72% 77% 79% 72% 76% 82% 74% 80%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 141 193 161 136 177 151 134 175 147

Totalt antal öppna  
ärenden vid årets slut 19 535 14 296 33 831 21 518 15 165 36 683 17 930 12 073 30 003

varav förstagångsärenden 16 919 12 296 29 215 18 170 12 947 31 117 15 450 10 389 25 839
därav barn födda i Sverige 983 1 104 1 041 1 130 1 130 975 973 1 948

andel inom författnings-
styrd tid (270 dagar) 62% 60% 61% 68% 66% 67% 55% 56% 55%
genomsnittlig kötid, dagar 262 273 266 232 246 238 273 277 274

varav förlängningsärenden 2 616 2 000 4 616 3 348 2 218 5 566 2 480 1 684 4 164
andel inom författnings-
styrd tid (180 dagar) 66% 58% 62% 71% 59% 66% 63% 50% 58%
genomsnittlig kötid, dagar 192 243 214 176 226 196 214 298 248

7.1.2 KOSTNAD FÖR PRÖVNING AV ANKNYTNINGSÄRENDEN
Genomsnittskostnaden per avgjort anknytningsärende minskade totalt sett med cirka fem procent 
jämfört med 2019. Det förklaras i huvudsak av att den totala produktiviteten ökade med cirka sex 
procent och att personalkostnaderna minskade med cirka fyra procent.

Figur 7.2  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft och år) och genomsnittlig kostnad per  
avgjort anknytningsärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet anknytningsärenden totalt 121 122 129
Produktivitet förstagångsärenden 113 106 112
Produktivitet förlängningsärenden 187 277 256
Genomsnittlig kostnad per avgjort anknytningsärende (kr) 9 535 11 710 11 142

varav anslag 1:1 Migrationsverket 9 394 10 482 10 802
därav personalkostnader 6 858 7 550 7 270
därav övriga kostnader 2 536 2 932 3 532

* Tidigare redovisade produktivitetsvärden för 2018 och 2019 har ändrats av två anledningar, dels för att produktivitetsvärdet nu redovisas på 
årsbasis och dels för att beräkningsmodellen har utvecklats. För vidare information, se Inledning. Tabellen är baserad på kostnader, inte anslags-
avräknade utgifter.
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7.1.3 UTVECKLINGSINSATSER
Under året vidareutvecklades webbansökningsfunktionerna inom processen. Det är nu möjligt att 
göra en ansökan på mobiltelefon och läsplatta samt att bifoga större filer, vilket underlättar för sö
kande och förväntas öka antalet webbansökningar. Andelen digitala ansökningar uppgick till 60 pro
cent, att jämföra med 57 procent 2019.

Inom ramen för det under 2020 avslutade projektet Identitet vid utlandsmyndighet (IDUM) togs en 
metod för id och dokumentkontroller i anknytnings och viseringsärenden fram. En bred implemen
tering av metoden förväntas innebära att andelen ärenden där åberopade dokuments äkthet/tillförlit
lighet inte fastställts minskar. Ett breddinförande vid utvalda utlandsmyndigheter sker tidigast under 
det andra kvartalet 2021.

7.2 Arbetsmarknadsärenden
7.2.1 ÄRENDEUTVECKLING
Den svalare arbetsmarknaden och reserestriktionerna på grund av coronapandemin hade stor inver
kan på arbetsmarknadsärendena. Antalet inkomna förstagångsansökningar minskade kraftigt jämfört 
med 2019, särskilt i mindre utredningskrävande ärenden såsom bärplockare och ansökningar från 
certifierade företag. Detta medförde att andelen avgjorda mer utredningskrävande ärenden, till exem
pel tidigare asylsökande som bytt spår, ökade betydligt. Effekterna av pandemin bidrog till att den 
genomsnittliga handläggningstiden blev längre och att antalet avgjorda ärenden per årsarbetare mins
kade. Det låga antalet nya ärenden förklarar också att den genomsnittliga kötiden blev längre, och 
att andelen öppna ärenden inom författningsstyrd tid minskade. Ansökningarna om arbetstillstånd 
avslogs i högre grad än tidigare, vilket i huvudsak bedöms bero på de ändrade förutsättningarna på 
arbetsmarknaden.

Under 2020 avgjordes fler förlängningsärenden än 2019, vilket berodde på ett ökat antal inkomna 
ansökningar. Många beslut i nyare ärenden resulterade i kortare genomsnittlig handläggningstid och 
längre kötid. Därmed minskade även andelen öppna ärenden inom författningsstyrd tid. Ytterligare 
en konsekvens av ökat fokus på att avgöra nyinkomna ärenden var att andelen utredningskrävande 
ärenden som avgjordes minskade, till exempel ärenden med särskilda beviskrav. Det förklarar även 
att antalet avgjorda förlängningsärenden per årsarbetare ökade något. Trots detta ökade antalet öppna 
ärenden.

Kvinnor hade längre handläggningstid än män i förstagångsansökningar, vilket främst förklaras av 
ärendesammansättningen. Till exempel ansökte en högre andel män genom certifierade företag, där 
handläggningstiden är väsentligt kortare än för det genomsnittliga arbetstillståndsärendet. 
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Figur 7.3  Antal inkomna, avgjorda och öppna arbetsmarknadsärenden, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Totalt antal inkomna 29 166 43 662 72 828 36 729 54 468 91 197 35 391 49 569 84 960
varav förstagångsärenden 18 854 30 225 49 079 23 062 36 245 59 307 18 678 27 673 46 351
varav förlängningsärenden 10 312 13 437 23 749 13 667 18 223 31 890 16 713 21 896 38 609

Totalt antal avgjorda 
ärenden 31 726 46 930 78 656 33 302 49 453 82 755 33 004 46 463 79 467

varav förstagångsärenden 19 882 31 573 51 455 20 328 32 219 52 547 18 293 27 426 45 719
bifallsandel mot total 79% 78% 78% 79% 81% 80% 69% 67% 68%
andel inom författnings-
styrd tid (120 dagar) 74% 76% 75% 73% 78% 76% 58% 62% 61%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 105 94 98 88 77 81 143 129 135

varav förlängningsärenden 11 844 15 357 27 201 12 974 17 234 30 208 14 711 19 037 33 748
bifallsandel mot total 89% 86% 87% 89% 86% 87% 91% 88% 89%
andel inom författnings-
styrd tid (120 dagar) 60% 58% 59% 69% 67% 68% 71% 69% 70%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 164 172 168 102 106 104 95 99 97

Totalt antal öppna  
ärenden vid årets slut 6 889 9 415 16 304 10 628 14 870 25 498 13 429 18 493 31 922

varav förstagångsärenden 3 835 5 126 8 961 6 803 9 527 16 330 7 419 10 119 17 538
andel inom författnings-
styrd tid (120 dagar) 70% 72% 71% 60% 60% 60% 56% 54% 55%
genomsnittlig kötid, dagar 115 109 112 127 123 125 164 168 166

varav förlängningsärenden 3 054 4 289 7 343 3 825 5 343 9 168 6 010 8 374 14 384
andel inom författnings-
styrd tid (120 dagar) 58% 60% 59% 67% 68% 67% 57% 56% 56%
genomsnittlig kötid, dagar 147 145 146 117 115 116 141 145 143

Även om handläggningstiderna för ärenden som rörde certifierade företag var fortsatt korta så blev 
de längre jämfört med 2019. Det var en direkt effekt av att Migrationsverket var tvunget att avvakta 
med att avgöra vissa ärenden på grund av den ökade osäkerheten på arbetsmarknaden och rese
restriktionerna. Detsamma gäller överlag för handläggningstiderna inom arbetstillstånd.  

Figur 7.4  Arbetstagare fördelade på kategori, genomsnittliga handläggningstider (dagar) på  
förstagångsansökan, 2018–2020*

Kategori

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Certifierade 20 19 19 20 18 18 29 27 28
Särskilda beviskrav 174 165 166 160 144 148 217 201 204
Bärplockare 28 29 29 34 34 34 509** 63 123
Övriga arbetstagare 146 127 132 124 113 115 154 153 153

* Exklusive anhöriga, egna företagare, gästforskare, internationellt utbyte.
** Den betydligt längre genomsnittliga handläggningstiden jämfört med tidigare beror på att 33 ärenden som inkom 2002-2004 har avskrivits. 

Antalet beviljade förstagångsärenden minskade inom samtliga yrkesgrupper, förutom bland skogs 
och jordbruksarbetare. Särskilt kraftig var minskningen av civilingenjörer, systemutvecklare samt 
kockar och kallskänkor. 
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Figur 7.5  Antal beviljade förstagångstillstånd för arbetstagare, fördelade på yrke, 2018–2020*

Yrke

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Bärplockare och  
plantörer m.fl. 426 4 456 4 882 601 5 561 6 162 516 2 974 3 490
It-arkitekter, systemutveck-
lare och testledare m.fl. 819 3 596 4 415 871 3 476 4 347 544 1 967 2 511
Snabbmatspersonal,  
köks- och restaurang-
biträden m.fl. 140 977 1 117 160 981 1 141 157 837 994
Skogsarbetare 20 307 327 21 510 531 22 755 777
Ingenjörer och tekniker 115 541 656 140 781 921 110 557 667
Städare och hemservice-
personal m.fl. 324 364 688 357 377 734 318 310 628
Civilingenjörsyrken 215 1 034 1 249 191 812 1 003 141 468 609
Kockar och kallskänkor 223 862 1 085 254 791 1 045 131 416 547
Snickare, murare och  
anläggningsarbetare 4 649 653 8 691 699 5 476 481
Växtodlare inom jordbruk 
och trädgård 31 129 160 40 157 197 98 245 343
Övrigt 1 691 3 918 5 609 1 534 3 636 5 170 1 148 3 036 4 184
Totalt 4 008 16 833 20 841 4 177 17 773 21 950 3 190 12 041 15 231

* Exklusive anhöriga, forskare, egna företagare, idrottsutövare, praktikanter, internationellt utbyte.

7.2.2 KOSTNAD FÖR PRÖVNING AV ARBETSMARKNADSÄRENDEN
Genomsnittskostnaden per avgjort arbetsmarknadsärende ökade totalt sett med cirka 15 procent. Det 
förklaras i huvudsak av att produktiviteten minskade med cirka 13 procent och att personalkostna
derna ökade med cirka 17 procent.

Figur 7.6  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft och år) och genomsnittlig kostnad per  
avgjort arbetsmarknadsärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet arbetsmarknadsärenden totalt 402 432 377
Produktivitet förstagångsärenden 528 474 360
Produktivitet förlängningsärenden 277 374 403
Genomsnittlig kostnad per avgjort arbetsmarknadsärende (kr) 2 838 3 209 3 695

varav anslag 1:1 Migrationsverket 2 797 2 873 3 582
därav personalkostnader 2 042 2 069 2 411
därav övriga kostnader 755 803 1 171

* Tidigare redovisade produktivitetsvärden för 2018 och 2019 har ändrats av två anledningar, dels för att produktivitetsvärdet nu redovisas på 
årsbasis och dels för att beräkningsmodellen har utvecklats. För vidare information, se Inledning. Tabellen är baserad på kostnader, inte anslags-
avräknade utgifter.

7.2.3 UTVECKLINGSINSATSER
Under 2020 fortsatte digitaliserings och automatiseringsinsatserna. Eansökningstjänsterna utveck
lades och andelen elektroniska ansökningar ökade något, från 83 procent 2019 till 85 procent.  Ut
vecklingsinsatser genomfördes i syfte att förbättra rutinerna för utredning på utlandsmyndighet vid 
misstanke om skenanställning eller människohandel. Se vidare avsnitt 5.3.1 om den myndighetsge
mensamma digitala tjänsten Flytta som underlättar för den som vill flytta till Sverige för att arbeta.
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7.3 EES-ärenden
7.3.1 ÄRENDEUTVECKLING
Efter avarbetningen av EESärenden under 2019 minskade antalet avgjorda ärenden 2020. Hand
läggningstiderna blev kortare, vilket var ett resultat av att de öppna ärendena föryngrades under av
arbetningen. Även kötiden blev något kortare, vilket visar att de äldre ärendena fortsatt prioriterades. 
Antalet avgjorda ärenden per årsarbetare minskade. Det förklaras av ändrad praxis avseende hand
läggningen av ansökningar från familjemedlemmar till tredjelandsmedborgare med ställning som 
varaktigt bosatt i annan EUstat, vilken medförde att dessa ärenden blev mer utredningskrävande. 
Dessa ärenden utgjorde dessutom en stor andel av de avgjorda EESärendena. 

Figur 7.7  Antal inkomna, avgjorda och öppna EES-ärenden, 2018–2020*

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal inkomna ärenden 5 795 6 832 12 627 6 356 7 540 13 896 5 969 6 646 12 615
Antal avgjorda ärenden 5 530 6 790 12 320 7 632 9 088 16 720 5 235 6 565 11 800

bifallsandel mot total 79% 75% 77% 74% 68% 71% 69% 65% 67%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 238 259 250 207 229 219 165 184 176

Antal öppna ärenden 3 562 4 622 8 184 2 475 3 301 5 776 3 012 3 326 6 338
genomsnittlig kötid, dagar 199 211 206 161 176 170 162 163 162

* Andel avgjorda och öppna ärenden inom författningsstyrd tid anges ej, eftersom de författningsstyrda tiderna inom ärendeslaget varierar. 

7.3.2 KOSTNAD FÖR PRÖVNING AV EES-ÄRENDEN
Genomsnittskostnaden per avgjort EESärende ökade totalt sett med cirka 27 procent. Det förklaras 
i huvudsak av att produktiviteten minskade med cirka 22 procent och att personalkostnaderna ökade 
med cirka 28 procent.

Figur 7.8  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft och år) och genomsnittlig kostnad per  
avgjort EES-ärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet EES-ärenden 263 203 158
Genomsnittlig kostnad per avgjort EES-ärende (kr) 4 331 6 841 8 678

varav anslag 1:1 Migrationsverket 4 267 6 123 8 413
därav personalkostnader 3 115 4 411 5 663
därav övriga kostnader 1 152 1 713 2 751

* Tidigare redovisade produktivitetsvärden för 2018 och 2019 har ändrats av två anledningar, dels för att produktivitetsvärdet nu redovisas på 
årsbasis och dels för att beräkningsmodellen har utvecklats. För vidare information, se Inledning. Tabellen är baserad på kostnader, inte anslags-
avräknade utgifter.

7.3.3 UTVECKLINGSINSATSER
Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram etjänster för EESärenden. Webbansökningar kom
mer att vara möjliga från början av 2021.

7.4 Studerandeärenden
7.4.1 ÄRENDEUTVECKLING
Antalet förstagångsansökningar minskade med cirka 33 procent jämfört med 2019. Eftersom inkom
na ansökningar i huvudsak avgörs under samma år de inkommer påverkade det också antalet avgjor
da ärenden. Migrationsverkets huvudsakliga mål är att gäststudenter ska få beslut innan terminsstart. 
Enbart 66 ärenden avslogs på grund av att det var för sent att registrera sig vid terminsstart, vilket 
innebär att 99 procent av alla ansökningar för gäststudier avgjordes innan terminsstart. Inför 2020 
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infördes förordningsstyrd handläggningstid på 90 dagar för många av ansökningsskälen för studier. 
Över 80 procent av förstagångsärendena, även inräknat studerandeärenden som inte omfattas av för
ordningsstyrd handläggningstid, avgjordes inom 90 dagar.

Figur 7.9  Antal inkomna, avgjorda och öppna studerandeärenden, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Totalt antal inkomna 
ärenden 10 261 12 877 23 138 12 183 15 309 27 492 9 165 11 915 21 080

varav förstagångsärenden 7 692 8 935 16 627 8 919 10 445 19 364 5 867 7 162 13 029
varav förlängningsärenden 2 569 3 942 6 511 3 264 4 864 8 128 3 298 4 753 8 051

Totalt antal avgjorda 
ärenden 10 119 12 665 22 784 12 070 15 092 27 162 8 951 11 430 20 381

varav förstagångsärenden 7 570 8 793 16 363 8 978 10 475 19 453 5 806 7 024 12 830
bifallsandel mot total 86% 84% 85% 79% 75% 77% 78% 78% 78%
andel inom författnings-
styrd tid (90 dagar) 91% 91% 91% 88% 85% 86% 83% 84% 83%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 42 43 43 46 50 49 67 64 65

varav förlängningsärenden 2 549 3 872 6 421 3 092 4 617 7 709 3 145 4 406 7 551
bifallsandel mot total 85% 84% 85% 87% 83% 85% 83% 81% 82%
andel inom författnings-
styrd tid (90 dagar) 78% 78% 78% 79% 77% 77% 62% 53% 57%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 61 60 61 57 65 62 80 93 88

Totalt antal öppna  
ärenden vid årets slut 862 1 067 1 929 990 1 317 2 307 1 254 1 896 3 150

varav förstagångsärenden 620 636 1 256 587 655 1 242 732 945 1 677
andel inom författnings-
styrd tid (90 dagar) 69% 73% 71% 84% 85% 85% 63% 58% 60%
genomsnittlig kötid, dagar 85 78 82 61 62 61 89 98 94

varav förlängningsärenden 242 431 673 403 662 1 065 522 951 1 473
andel inom författnings-
styrd tid (90 dagar) 50% 51% 51% 47% 42% 44% 24% 21% 22%
genomsnittlig kötid, dagar 96 104 101 105 111 108 152 157 155

7.4.2 KOSTNAD FÖR PRÖVNING AV STUDERANDEÄRENDEN
Genomsnittskostnaden per avgjort studerandeärende ökade totalt sett med cirka 31 procent. Det för
klaras i huvudsak av att produktiviteten minskade med cirka 25 procent och att personalkostnaderna 
ökade med cirka 32 procent.

Figur 7.10  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft och år) och genomsnittlig kostnad per 
avgjort studerandeärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet studerandeärenden totalt 519 611 460
Produktivitet förstagångsärenden 575 690 478
Produktivitet förlängningsärenden 429 473 442
Genomsnittlig kostnad per avgjort studerandeärende (kr) 2 166 2 228 2 919

varav anslag 1:1 Migrationsverket 2 134 1 995 2 830
därav personalkostnader 1 558 1 437 1 904
därav övriga kostnader 576 558 925

* Tidigare redovisade produktivitetsvärden för 2018 och 2019 har ändrats av två anledningar, dels för att produktivitetsvärdet nu redovisas på 
årsbasis och dels för att beräkningsmodellen har utvecklats. För vidare information, se Inledning. Tabellen är baserad på kostnader, inte anslags-
avräknade utgifter.
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7.4.3 UTVECKLINGSINSATSER
Handläggningsprocessen är sedan tidigare digitaliserad och har länge haft en hög andel elektroniska 
ansökningar (97 procent under 2020, och 98 procent 2018 och 2019). Under året togs ytterligare 
eansökningstjänster fram. Flera åtgärder initierades i syfte att minska antalet kompletteringar, vilka 
förväntas ge effekt under andra halvan av 2021. Dessutom utreddes förutsättningarna för automatise
ringar i handläggningsprocessen. 

Sedan 2019 pågår en pilot om tvååriga tillstånd och samarbete kring studieavsikt som syftar till att 
minska antalet förlängningsärenden och frigöra resurser. Effekten av detta kan hämtas efter 2022, 
eftersom det först är då man kan se resultatet av att tidigare ettåriga tillstånd inte behöver förlängas. 
Utöver implementeringen av längre tillstånd genomfördes åtgärder för att minimera antalet muntliga 
utredningar, vilket är ett särskilt resurskrävande moment i handläggningen. Under 2020 noterades 
en markant nedgång i antalet begäran om utredning vid utlandsmyndighet. Eftersom detta sannolikt 
beror på flera samverkande faktorer går det inte att avgöra vilken faktor som givit vilken effekt. För
utom ovan nämnda utvecklingsinitiativ så påverkar även det nya studerande och forskardirektivet 
med färre indikatorer för utredning.

7.5 Besöks- och viseringsärenden
7.5.1 ÄRENDEUTVECKLING
Antalet besöksärenden ökade kraftigt vilket berodde på strandade besökare på grund av coronapan
demin. Många av besökarna var tvungna att ansöka om uppehållstillstånd för besök för att förlänga 
sin vistelse. Bifallsandelen minskade vilket främst förklaras av att det inkom ett stort antal ansök
ningar under kort tid som inte hann avgöras innan den sökande reste ut ur Sverige. Dessa ansökning
ar avskrevs för att de avsåg förfluten tid.

Figur 7.11  Antal inkomna, avgjorda och öppna besöksärenden, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal inkomna ärenden 7 843 3 668 11 511 6 963 3 440 10 403 10 766 5 889 16 655
Antal avgjorda ärenden 7 684 3 565 11 249 7 097 3 565 10 662 10 515 5 760 16 275

bifallsandel mot total 82% 78% 81% 78% 75% 77% 62% 55% 59%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 39 45 41 41 46 42 52 56 53

Antal öppna ärenden 740 409 1 149 498 229 727 926 491 1 417
genomsnittlig kötid, dagar 65 98 76 60 106 75 75 103 84

Inom processområde tillstånd hade pandemin störst effekt på viseringsverksamheten som i princip 
avstannade helt i samband med utbrottet. Antalet ansökningar på utlandsmyndigheterna minskade 
med cirka 86 procent. Migrationsverket i Sverige hanterar ett fåtal viseringsansökningar. Antalet var 
ungefär detsamma som tidigare år. De betydligt längre handläggningstiderna jämfört med tidigare år 
var ett resultat av registervård, det vill säga avslut av äldre felregistreringar med mera.   

Figur 7.12  Antal inkomna, avgjorda och öppna viseringsärenden, utlandsmyndigheterna, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal inkomna ärenden 126 786 126 511 253 297 144 247 135 829 280 076 18 583 20 974 39 557
Antal avgjorda ärenden 126 566 126 148 252 714 144 082 134 973 279 055 19 218 21 621 40 839

bifallsandel 87% 86% 87% 87% 85% 86% 74% 75% 74%
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Figur 7.13  Antal inkomna, avgjorda och öppna viseringsärenden, Migrationsverket, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal inkomna ärenden 857 1 007 1 864 1 379 2 173 3 552 1 467 1 737 3 204
Antal avgjorda ärenden 865 988 1 853 1 382 2 196 3 578 1 852 2 230 4 082

bifallsandel 60% 56% 58% 78% 83% 81% 57% 61% 59%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 11 13 12 9 10 10 424 464 446

Antal öppna ärenden hos  
Migrationsverket 15 36 51 20 22 42 6 11 17

genomsnittlig kötid i dagar 232 113 148 295 273 283 772 457 568

7.5.2 KOSTNAD FÖR PRÖVNING AV BESÖKS- OCH VISERINGSÄRENDEN
Genomsnittskostnaden per avgjort besöksärende ökade med cirka 15 procent. Det förklaras i huvudsak 
av att produktiviteten minskade med cirka elva procent och att förvaltningskostnaderna ökade med cir
ka 24 procent. Tilläggas bör även att antalet avgjorda besöksärenden ökade med cirka 53 procent.

Figur 7.14  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft och år) och genomsnittlig kostnad per 
avgjort besöksärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet besöksärenden 396 331 294
Genomsnittlig kostnad per avgjort besöksärende (kr) 2 816 4 106 4 715

varav anslag 1:1 Migrationsverket 2 775 3 676 4 571
därav personalkostnader 2 026 2 958 3 077
därav övriga kostnader 749 718 1 494

* Tabellen är baserad på kostnader, inte anslagsavräknade utgifter.

Genomsnittskostnaden per avgjort viseringsärende minskade totalt sett med cirka tre procent. 
Det förklaras i huvudsak av att produktiviteten ökade med cirka fem procent och att personal
kostnaderna minskade med cirka två procent. Antalet viseringsärenden ökade kraftigt till följd av 
ansvarsövertagandet av migrationsverksamheten på utlandsmyndigheterna, vilket starkt bidrog till 
den ökade produktiviteten och sänkta genomsnittskostnaden.

Figur 7.15  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft och år) och genomsnittlig kostnad per 
avgjort viseringsärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet viseringsärenden 932 1 781 1 877
Genomsnittlig kostnad per avgjort viseringsärende (kr) 1 236 1 245 1 211

varav anslag 1:1 Migrationsverket 1 218 1 115 1 174
därav personalkostnader 889 803 790
därav övriga kostnader 329 312 384

* Tabellen är baserad på kostnader, inte anslagsavräknade utgifter.

7.6 Avgiftsbelagd verksamhet
Intäkterna för avgiftsbelagd verksamhet, där intäkterna inte disponeras av myndigheten, täcker inte 
kostnaderna för verksamheten. Täckningsgraden låg på cirka 29 procent, vilket var en minskning med 
cirka en (1) procentenhet jämfört med 2019. Intäkterna ökade totalt med cirka 19 miljoner kronor, 
vilket berodde på att avgifterna för tillståndsansökningar inom vissa ärendeslag höjdes från och med 
1 januari 2020. Samtidigt ökade kostnaderna med drygt 102 miljoner kronor, vilket främst berodde på 
ökade genomsnittliga kostnader för medborgarskaps, arbetstillstånds och studerandeärenden. 
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Figur 7.16  Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras (tkr)

Verksamhet
Inkomst 

titel

+/– 
 t.o.m. 

2018
+/–  

2019

Budget 
int. 

2020
Int. 

2020

Budget 
kost. 
2020

Kost. 
2020

+/–  
2020

Ack +/– 
utgående 

2020

Offentligrättslig verksamhet
Svenskt med-
borgarskap 2511 8 980 –10 367 104 000 71 687 184 000 134 829 –63 142 –64 529 
Tillstånds-
ansökningar 2511 –1 721 258 –736 257 258 431 1 020 788 –762 357 –3 219 872 

varav arbets-
tillstånd 2511 103 000 197 000 284 624 

varav studer-
andetillstånd 2511 19 000 48 000 57 670 

varav  
ankn ytning 2511 20 000 515 000 551 373 

Pass  
(främlings-
pass och rese-
dokument) 2511 –10 575 –20 580 12 000 10 165 0 35 200 –25 035 –56 190 
Totalt –1 722 853 –767 205 258 000 340 283 944 000 1 190 818 –850 535 –3 340 592 

Omfattningen av Migrationsverkets tjänsteexport var lägre under 2020 jämfört med 2019, men intäk
terna bidrog fortfarande med full kostnadstäckning.

Figur 7.17  Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)

Verksamhet
Inkomst 

titel

+/– 
 t.o.m. 

2018
+/–  

2019

Budget 
int. 

2020
Int. 

2020

Budget 
kost. 
2020

Kost. 
2020

+/–  
2020

Ack +/– 
utgående 

2020

Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport 0 0 0 4 000 1 287 4 000 1 287 0 0 
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8. Att bli svensk medborgare

8.1 Ärendeutveckling
Effekterna av den stora mängden asylansökningar kring mitten av 2010talet syns fortfarande inom 
medborgarskapsprövningen. Antalet ansökningar om svenskt medborgarskap minskade något jäm
fört med föregående år, men var fortsatt på historiskt hög nivå. Bemanningen inom ärendeslaget 
fortsatte att öka, men trots att Migrationsverket avgjorde fler medborgarskapsärenden än något annat 
tidigare år ökade antalet öppna ärenden. Såväl handläggningstiderna som kötiderna blev längre. 
Främsta orsaken var den stora mängden ansökningar och de många öppna ärendena. Myndigheten 
hanterade dessutom fortsatt ett stort antal begäran om avgörande enligt 12 § förvaltningslagen, vilket 
i sig var en följd av den stora ärendemängden. Det medförde att handläggningen i hög grad utgick 
från de ärenden där det inkom begäran om avgörande. Detta minskade myndighetens utrymme att 
systematiskt arbeta från två håll med de äldsta ärendena och enklare ärenden som kräver mindre 
handläggningsinsatser. Upplärning av ny personal och minskad effektivitet i handläggningen på 
grund av de många ärendena, och därtill hanteringen av begäran om avgörande, bedöms vara orsaker 
som påverkade produktiviteten negativt. Skillnaden i handläggningstid mellan könen var marginell.
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Figur 8.1  Antal inkomna, avgjorda och öppna medborgarskapsärenden, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Totalt antal inkomna  
ärenden 40 701 49 426 90 127 39 935 51 563 91 498 39 830 44 281 84 111

varav naturalisationsärenden 26 635 32 234 58 869 31 547 41 528 73 075 33 648 37 459 71 107
varav anmälningsärenden 13 285 16 367 29 652 7 425 9 019 16 444 5 438 6 073 11 511
varav bibehållande-/ 
befrielseärenden 649 677 1 326 740 783 1 523 580 582 1 162
varav medborgarskaps-
förklaring 132 148 280 223 233 456 164 167 331

Totalt antal avgjorda  
ärenden 28 833 32 187 61 020 33 205 43 027 76 232 36 163 44 057 80 220

varav avgjorda  
naturalisationsärenden 19 850 21 560 41 410 20 749 27 922 48 671 27 959 34 392 62 351

bifallsandel mot total 90% 85% 87% 89% 84% 86% 90% 85% 87%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 278 311 295 334 353 286 445 455 451

varav avgjorda  
anmälningsärenden 8 251 9 842 18 093 11 807 14 417 26 224 7 370 8 795 16 165

bifallsandel mot total 84% 82% 83% 86% 85% 85% 81% 81% 81%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 96 96 96 184 186 185 174 186 180

varav avgjorda bibehållande-/
befrielseärenden 596 619 1 215 525 542 1 067 685 711 1 396

bifallsandel mot total 57% 53% 55% 53% 53% 53% 42% 39% 41%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 36 36 36 90 83 86 144 156 150

varav avgjorda  
medborgarskapsförklaring 136 166 302 124 146 270 149 159 308

bifallsandel mot total 68% 60% 64% 65% 60% 62% 67% 58% 63%
genomsnittlig handlägg-
ningstid, dagar 85 97 92 114 112 113 257 259 258

Total bifallsandel mot total 87% 83% 85% 87% 84% 85% 87% 83% 85%
Total andel inom författ-
ningsstyrd tid (180 dagar) 67% 63% 65% 44% 37% 40% 42% 34% 37%
Total genomsnittlig hand-
läggningstid, dagar 220 239 230 276 293 286 384 396 390
Totalt antal öppna ärenden 
vid årets slut 35 150 45 336 80 486 42 834 54 823 97 657 48 519 57 110 105 629

varav naturalisationsärenden 27 637 35 899 63 536 39 265 50 268 89 533 46 611 54 993 101 604
varav anmälningsärenden 7 362 9 290 16 652 3 105 4 075 7 180 1 529 1 744 3 273
varav bibehållande-/ 
befrielseärenden 117 122 239 331 360 691 226 234 460
varav medborgarskaps-
förklaring 34 25 59 133 120 253 153 139 292

Total andel inom författ-
ningsstyrd tid (180 dagar) 51% 52% 52% 37% 39% 38% 33% 32% 32%
Total genomsnittlig kötid, 
dagar 274 266 270 357 336 345 396 397 396
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8.2 Kostnad för prövning medborgarskapsärenden
Genomsnittskostnaden per avgjort medborgarskapsärende ökade med cirka åtta procent. Det förkla
ras i huvudsak av att produktiviteten minskade med cirka elva procent och att personalkostnaderna 
ökade med cirka 13 procent. 

Figur 8.2  Produktivitet (antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft och år) och genomsnittlig kostnad per  
avgjort medborgarskapsärende, 2018–2020*

2018 2019 2020

Produktivitet medborgarskapsärenden 657 637 566
Genomsnittlig kostnad per avgjort medborgarskapsärende (kr) 1 379 1 561 1 681

varav anslag 1:1 Migrationsverket 1 379 1 561 1 681
därav personalkostnader 1 093 1 244 1 404
därav övriga kostnader 286 318 277

* Tidigare redovisade produktivitetsvärden för 2018 och 2019 har ändrats av två anledningar, dels för att produktivitetsvärdet nu redovisas på 
årsbasis och dels för att beräkningsmodellen har utvecklats. För vidare information, se Inledning. Tabellen är baserad på kostnader, inte anslags-
avräknade utgifter.

8.3 Utvecklingsinsatser
Under året fortsatte arbetet med digitalisering och automatisering. Den under 2019 införda möjlig
heten att esignera ansökan bidrog till att öka andelen elektroniska ansökningar, vilken under året 
uppgick till 78 procent (jämfört med 66 procent 2019). Andelen digitalt signerade ansökningar ökade 
från två procent 2019 till 59 procent. Eftersom den sökande innan esignering infördes var tvungen 
att skriva ut, manuellt signera och fysiskt skicka in sin ansökan så minskade hanteringen av inkomna 
manuellt underskrivna eansökningar markant. Ytterligare en positiv effekt av genomförd utveckling 
var att antalet automatiserade beslut ökade jämfört med 2019 (cirka 4 800 beslut jämfört med cirka  
2 100 beslut). 

Under 2019 ändrades processen så att den sökandes hemlandspass begärdes in först när handlägg
ningen påbörjades. Detta medförde att antalet begäran om att återfå hemlandspasset under handlägg
ningstiden minskade markant, och att väntetiden för att återfå passet minskade från flera veckor till 
endast någon dag. 
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9. Processområde service

9.1 Inledning
Migrationsverket ska vara tillgängligt och ge god service som möter de sökandes och andra intres
senters behov. Under året påverkade coronapandemin serviceverksamheten. Möjligheterna till fysis
ka besök vid servicecentren begränsades i syfte att minska smittspridningen, och myndigheten beslu
tade att servicekanalerna telefoni, epost och webb skulle prioriteras. Dessutom medförde pandemin 
att planerade utvecklingsåtgärder, till exempel uppdatering av konceptet för enhetlig service vid 
servicecenter, senarelades. Pandemin medförde därtill att efterfrågemätning inte kunde genomföras, 
vilket bland annat innebar att onödig efterfrågan inte kunde undersökas.

9.2 Servicekanaler
9.2.1 BEMANNADE SERVICEKANALER
De negativa effekterna av minskad tillgänglighet vid servicecentren begränsades av att myndighetens 
kontaktcenter, som hanterar telefoni via myndighetens huvudnummer samt epost (inklusive funk
tionen Säkra meddelanden) förstärktes. Andelen besvarade telefonsamtal av det totala antalet sam
talsförsök ökade, samtidigt som medelväntetiden i telefonkön minskade jämfört med 2019. Antalet 
påringningar minskade med 42 procent, vilket delvis berodde på att myndigheten i högre utsträck
ning kunde besvara påringningar vid första kontaktförsöket. En annan anledning till det minskade 
antalet påringningar var att en del av efterfrågan förflyttades till Säkra meddelanden. Antalet in
kommande serviceförfrågningar via epost/Säkra meddelanden ökade. Det finns för närvarande inte 
möjlighet att legitimera sig vid kontakt med Migrationsverket via telefon. Detta medför att endast 
generella svar kan ges om till exempel handläggningstid, vilket medför återkommande kontaktför
sök. Arbete med att möjliggöra elegitimering pågår.   

9.2.2 FYSISKA SERVICEKANALER
Under året erbjöds service vid servicecenter och receptioner på mer än 25 orter. Det tillåtna antalet 
besökare som fick vistas samtidigt i lokalerna minskades och möjligheterna till drop inbesök be
gränsades. Det medförde att antalet besök minskade med 38 procent jämfört med 2019, varav drop 
inbesöken minskade i störst utsträckning. Väntetiderna i servicecenter blev kortare, främst vad gäl
ler drop inbesök, vilket dock delvis måste tillskrivas det minskade antalet besökare. 

9.2.3 DIGITAL SERVICE
Migrationsverket strävar efter att kontakterna med myndigheten ska tas via digitala kanaler i så hög 
utsträckning som möjligt. Utvecklingen av etjänsten Min sida fortsatte, och antalet unika användare 
ökade med 21 procent från april till december. En anledning till ökningen var att funktionen Säkra 
meddelanden öppnades upp för fler ärendetyper. Eftersom den sökande har möjlighet att legitimera 
sig kan ärendespecifik information lämnas. Individuella handläggningstider kan dock ännu inte pre
senteras, vilket sannolikt är en av de främsta orsakerna till att efterfrågan i de övriga servicekanaler
na inte sjunker snabbare. 

De digitala ansökningstjänsterna förbättrades i flera ärendekategorier. Den största ökningen av ande
len digitala ansökningar var i medborgarskapsärenden. Studerandeärenden har störst andel digitala 
ansökningar.
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Figur 9.1  Servicestatistik, antal avrundat till närmaste tusental, 2018–2020*

2018 2019 2020

Antal inkomna telefonsamtal via huvudnumret 2 885 000 3 754 000 2 183 000
Andel besvarade telefonsamtal av antal inkomna 24% 18% 32%
Svarstid på telefonsamtal i genomsnitt, minuter 39 36 21

Antal inkomna e-postmeddelanden 187 000 271 000 314 000
Svarstid på e-postmeddelanden i genomsnitt, timmar 89 86 88

Antal besök i servicecenter 916 000 804 000 498 000
varav bokade besök 194 000 203 000 189 000

Antal besök på myndighetens webbplats** 22 478 000 26 354 000 23 560 000

* Könsfördelad statistik kan inte redovisas.
** Antal besök på myndighetens webbplats avser för 2020 perioden 1 januari–3 december. Statistikverktyget avslutades den 3 december till 
följd av myndighetens tolkning av Schrems II-domen.

9.3 Andel sökande som var nöjda efter kontakt med Migrationsverket
I april och maj 2020 genomfördes en undersökning som skickades till 98 000 personer som hade fått 
sitt ärende avgjort under det senaste året, varav 22 procent svarade. Syftet med undersökningen var 
att öka förståelsen för de sökandes behov, men även att utgöra ett stöd vid behovsanpassning av ut
vecklingsinsatser. 78 procent av de som hade varit i kontakt med myndigheten via telefon eller  
servicecenter uppgav att det var en ”positiv upplevelse”. Skillnaden mellan könen var marginell.  
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10. Rättslig kvalitet 

10.1  Hög rättslig kvalitet
Migrationsverket ska ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet. För 
att den rättsliga kvaliteten ska anses vara hög krävs enligt myndighetens definition att formellt och 
materiellt riktiga beslut fattas, att rättstillämpningen är enhetlig samt att ärendehandläggningen sker 
enligt gällande lagstiftning och utifrån den sökandes individuella förutsättningar.

Myndighetens huvudsakliga uppföljningsverktyg är analyser av ändringsfrekvens i migrationsdom
stolarna, enhetsbaserade kvalitetsuppföljningar samt analyser av Justitieombudsmannens (JO) och 
Justitiekanslerns (JK) granskningar. Indikationsbaserade kvalitetsuppföljningar genomförs vid be
hov.

En förutsättning för att kunna öka effektiviteten och samtidigt bibehålla hög rättslig kvalitet är ett väl 
fungerande prövningsstöd. Prövningsstöd är det stöd medarbetaren behöver vid en given tidpunkt i Mig
rationsverkets huvudprocesser och syftar till att öka förmågan att utföra myndighetens uppdrag. Under 
året genomfördes en kartläggning vilken visade på ett antal brister, men det fanns också flera exempel 
på lyckad samverkan mellan regioner och huvudkontoret liksom utvecklingsprojekt där prövningsstödet 
hade präglats av ett tydligt användarperspektiv. I rapporten föreslogs bland annat en gemensam plattform 
för stödmaterial, en tydligare koordinerande roll för processnätverken samt en modell för behovsanalys.

10.2   Asylärenden
10.2.1  ÄNDRINGSFREKVENS I MIGRATIONSDOMSTOL
Andelen bifall på överklagade beslut i asylärenden minskade jämfört med tidigare år. Den högre 
bifallsfrekvensen under 2019 berodde huvudsakligen på den utvidgade möjligheten till uppehållstill
stånd på grund av gymnasiestudier. Denna medförde också stor skillnad mellan könen, men under 
2020 utjämnades könsskillnaden.  

Figur 10.1 Ändringsfrekvens i migrationsdomstolarna, överklagade beslut i asylärenden, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal avgjorda 5 553 17 912 23 465 6 544 15 434 21 978 5 907 10 570 16 477
Andel bifall 10% 12% 12% 10% 20% 17% 6% 7% 7%
Andel återförvisade 8% 6% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 5%

10.2.2  KVALITETSUPPFÖLJNING
Migrationsverket gjorde under året en tematisk kvalitetsuppföljning av automatiska beslut om schablo
nersättningar till kommuner för ensamkommande barn. Granskningens huvudtema var om rätt ersätt
ning hade betalats ut. För att rätt schablonersättning ska betalas ut krävs att det automatiska systemet 
avbryter ersättningarna på korrekt datum. Uppföljningen visade att endast 54 procent av ärendena som 
följdes upp hade en programmering som gav en korrekt utbetalning. Rapporten analyseras nu av Mig
rationsverket. Vissa enklare förändringar genomfördes i mallar och information. 
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10.2.3  JO- OCH JK-BESLUT
JO riktade kritik mot Migrationsverket i ett ärende där myndigheten i sitt beslut beaktat uppgifter 
som inte hade kommunicerats med den sökande. JO riktade i ett annat ärende kritik mot Migrations
verket på grund av att myndigheten dröjt två veckor med att registrera ett domstolsbeslut om ny 
prövning, och i samma ärende dröjt tre månader innan sökandena kallades till muntlig utredning.

JK fattade beslut i ett uppmärksammat ärende gällande två afghanska bröder som Migrationsverket 
avgjorde genom beslut 2017. JK avslog ansökan om ersättning men kritiserade Migrationsverkets 
handläggning. 

Migrationsverket bedömer att den kritik som riktats mot myndigheten i de ovan redovisade besluten 
inte pekar på generella brister i handläggningen av asylärenden. De eventuella brister i utbildning 
och uppdaterad landinformation som kan ha föranlett det kritiserade beslutet rörande de afghanska 
bröderna har åtgärdats genom en utbildningsinsats. Kritiken i övrigt rör enstaka händelser. 

10.3  Tillståndsärenden
10.3.1  ÄNDRINGSFREKVENS I MIGRATIONSDOMSTOL
Migrationsdomstolarna har under de senaste åren endast i liten omfattning bifallit överklaganden av 
Migrationsverkets beslut i anknytnings, arbetstillstånds och studerandeärenden. Skillnaden mellan 
könen har varit marginell. Det har varit betydligt vanligare att Migrationsverkets beslut återförvisats för 
ytterligare utredning. En tidigare analys av återförvisningar i anknytningsärenden visade att dessa fram
förallt berodde på att nya omständigheter hade åberopats i domstolen. Endast fyra procent av återförvis
ningarna berodde på otillräckliga utredningar hos Migrationsverket. 

Figur 10.2  Ändringsfrekvens i migrationsdomstolarna, överklagade beslut i tillståndsärenden, 2018–2020 

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Anknytningsärenden
Antal avgjorda 7 436 5 865 13 301 6 498 4 983 11 481 4 621 3 440 8 061
Andel bifall 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Andel återförvisade 23% 21% 22% 22% 20% 21% 21% 18% 20%

Arbetsmarknadsärenden
Antal avgjorda 2 050 3 582 5 632 1 433 2 486 3 919 1 632 2 905 4 537
Andel bifall 9% 7% 8% 4% 4% 4% 3% 2% 3%
Andel återförvisade 19% 18% 18% 16% 14% 15% 13% 12% 12%

Studerandeärenden
Antal avgjorda 384 489 873 390 569 959 381 602 983
Andel bifall 7% 7% 7% 6% 5% 5% 7% 6% 6%
Andel återförvisade 9% 8% 8% 10% 10% 10% 9% 12% 11%

10.3.2 ENHETSBASERADE KVALITETSUPPFÖLJNINGAR
Syftet med enhetsbaserade kvalitetsuppföljningar (EKU) är att på enhetsnivå följa upp process
kvaliteten och den rättsliga kvaliteten i ärendehandläggningen. Uppföljningarna genomförs  
normalt tertialvis, och omfattar 90 avgjorda ärenden per enhet. Under 2020 genomfördes endast 
två uppföljningar på grund av coronapandemin. Den första uppföljningen omfattade 1 440 ärenden 
(990 anknytningsärenden och 450 arbetstillståndsärenden). Den andra uppföljningen omfattade 
2 250 ärenden (810 anknytningsärenden, 540 EESärenden, 450 arbetstillståndsärenden och 450 
studerandeärenden).  
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Figur 10.3  Resultat från enhetsbaserade kvalitetsuppföljningar (EKU)*

Indikator EKU 2 2019** EKU 1 2020 EKU 3 2020

Arbetstillståndsärenden
Enhetlighet*** 50% – –
Korrekta beslut 82% 83% 78%
Utredning efter ärendets beskaffenhet 79% 77% 78%

Anknytningsärenden
Enhetlighet*** 83% – 83%
Korrekta beslut 92% 93% 95%
Utredning efter ärendets beskaffenhet 88% 85% 88%

* EKU 2 2020 ställdes in på grund av coronapandemin. Uppföljningar enligt denna metod påbörjades 2019, varför resultat från tidigare år inte 
kan redovisas. 
** EKU 2 2019 motsvarar ”EKU 2019” i 2019 års årsredovisning.
*** Variansanalys avseende indikatorn ”enhetlighet” görs endast vid den EKU som genomförs närmast innan myndighetens årsredovisning. Vid 
EKU 3 2020 följdes för få deltagande arbetstillståndsenheter upp vad gäller arbetstillståndsärenden för att göra en variansanalys. 

Försämringen för indikatorn ”korrekta beslut” i arbetstillståndsärenden i EKU 3 2020 berodde på en 
rutinändring avseende giltighetstid för kontroll av arbetsgivare inför beslut. Om en obligatorisk kon
troll är för gammal kan det vara oklart om utgången av ärendet är korrekt. I dessa fall markeras ut
gången av ärendet som ”inte korrekt”. Det innebär dock inte att beslutet nödvändigtvis var inkorrekt, 
men gällande rutin hade inte följts. I anknytningsärenden noterades en viss förbättring av indikatorn 
”korrekta beslut” vid årets uppföljningar. En viss skillnad förelåg mellan kvinnor och män vad gäller 
andelen korrekta beslut, men andelen var hög för båda könen. Uppföljningen av studerande och 
EESärenden redovisas inte på samma sätt som anknytnings och arbetstillståndsärenden, eftersom 
endast en uppföljning har genomförts i dessa ärendeslag och jämförelsedata saknas. Resultatet av 
uppföljningen visade dock att såväl processkvaliteten som den rättsliga kvaliteten var hög. 

10.3.3  JO- OCH JK-BESLUT
JO avgjorde under året flera ärenden som rörde lång handläggningstid och hänvisade till att Migra
tionsverkets handläggningstider sedan tidigare var föremål för utredning.

10.4   Medborgarskapsärenden
10.4.1  ÄNDRINGSFREKVENS I MIGRATIONSDOMSTOL
Migrationsverket kan för närvarande inte ta fram tillförlitlig statistik över ändringsfrekvensen i mig
rationsdomstolarna vad gäller medborgarskapsärenden. Detta på grund av svårigheter att statistiskt 
skilja på avgöranden som avser själva medborgarskapsärendet från avgöranden som avser begäran 
om beslut enligt 12 § förvaltningslagen. De långa handläggningstiderna i medborgarskapsärenden 
har medfört att en stor mängd begäran om avgörande inkommit och många av dessa har avslagits. 
Vid överklagande har besluten i hög utsträckning ändrats av migrationsdomstolarna. Det fanns dock 
inga indikationer på att Migrationsverkets avslagsbeslut på ansökan om medborgarskap ändrades av 
migrationsdomstolarna i högre grad än tidigare.

10.4.2  JO- OCH JK-BESLUT
JO avgjorde flera ärenden kopplade till de långa handläggningstiderna i medborgarskapsärenden, 
och hänvisade till att dessa var föremål för utredning sedan tidigare. JO granskade också Migra
tionsverkets beslut (framför allt automatiserade beslut) rörande begäran om avgörande enligt 12 § 
förvaltningslagen. JO menade att avslag på begäran om avgörande inte kan fattas automatiserat utan 
motivering av beslutet. Med anledning av JO:s synpunkter påbörjade Migrationsverket ett utveck
lingsarbete.
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10.5   Förvaltningsrättslig kvalitet
10.5.1  KVALITETSUPPFÖLJNING
Migrationsverket gjorde under året en kvalitetsuppföljning avseende överlämnande av överklagande 
till migrationsdomstolarna under 2018 och 2019. Rapporten visade att 13 procent av ärendena inte 
hade överlämnats till domstol inom sju dagar, vilket normalt bör ske. Under året förenklades över
lämnandet av överklagande av beslut i asylärenden genom införandet av en digital lösning, vilken 
förväntas medföra förkortade ledtider och ökad informationssäkerhet. Förutsättningarna för att kun
na utöka funktionen till att även omfatta tillståndärenden analyserades.

10.5.2  JO- OCH JK-AVGÖRANDEN
JO kritiserade Migrationsverkets hantering av begäran om att få ta del av allmänna handlingar, och kon
staterade att informationen på myndighetens webbplats till den som ville ta del av allmänna handlingar 
var vilseledande. Den felaktiga informationen ändrades, och en uppföljning avseende hanteringen av 
allmänna handlingar genomfördes vilken pekade på brister i medarbetarnas kunskaper. I syfte att 
höja kunskapsnivån genomfördes en rättsutredning om registrering av begäran om allmän handling 
som publicerades på myndighetens intranät.
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11.  Likvärdig behandling

11.1  Inledning
Migrationsverket samlar frågor rörande barn, jämställdhetsintegrering, könsrelaterat våld och hbtq 
inom ramen för likvärdig behandling, och arbetet ska genomsyra alla delar av verksamheten. Det är 
förenat med svårigheter att följa upp om de åtgärder som genomförs verkligen gett resultat för de 
sökande. De resultat som redovisas i detta kapitel rör därför till stor del att förutsättningarna förbätt
rades under året, snarare än mätbara effekter.

11.2  Allmänt om likvärdig behandling
Under året fortsatte Migrationsverket att genomföra aktiviteter i myndighetens handlingsplan för 
likvärdig behandling. Uppföljningar visade att de flesta aktiviteterna löpte på enligt planering, men 
att ytterligare förankring i den operativa verksamheten behövdes. Fokus lades därför på att ta fram 
verktyg och metoder, till exempel en vägledning för ärendegenomgångar, medsittningar och kvalitets
uppföljningar som togs fram i syfte att lärande i vardagen även ska inkludera likvärdig behandling. En 
vägledning togs också fram för extern samverkan med till exempel länsstyrelserna. Myndigheten im
plementerade den checklista för likvärdig behandling som togs fram 2019 i syfte att säkerställa att olika 
sökandes behov beaktas i stöd och styrning till den operativa verksamheten.

Migrationsverket deltog under året i Europeiska stödkontoret för asylfrågors (EASO) arbete med att 
ta fram ett verktyg för bedömning av sårbarhet och behov av anpassat mottagande, samt en utbild
ning för mottagande av sårbara grupper. Verktyget beräknas kunna lanseras under första halvåret 
2021. Migrationsverket genomförde under året interna utbildningar kopplade till likvärdig behand
ling, bland annat gällande barnperspektiv och könsrelaterat våld. Introduktionsutbildningens pass om 
normkritik inkluderar numera också likvärdig behandling.

I Migrationsverkets uppföljning av rättslig kvalitet analyseras utfallet för kvinnor och män respek
tive barn och vuxna. Detta sker genom uppföljning av ändringsfrekvens i migrationsdomstolarna, 
samt genom enhetsbaserade kvalitetsuppföljningar (EKU) i tillståndsärenden (se kapitel 10). Under 
året infördes en kontroll i EKU huruvida de granskade ärendena var korrekt hanterade vad gäller lik
värdig behandling. I de under året genomförda uppföljningarna konstaterades att enheterna i de flesta 
fall inte hade rapporterat brister i fråga om likvärdig behandling. Besluten och utredningarna hade 
saklig och respektfull ton, och barn hade i de flesta fall fått möjlighet att komma till tals.

11.3  Barnets rättigheter enligt barnkonventionen
Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättig
heter i kraft. Att barnkonventionen blivit svensk lag innebär i princip inte någon ny uppgift för Mig
rationsverket eller nya rättigheter för barn, eftersom Sverige har varit bunden av barnkonventionen 
sedan ratificeringen 1990. Förändringen innebär dock en markering av barnrättsperspektivets bety
delse i lagstiftning och rättstillämpning, bland annat genom synen på barn som rättighetsbärare. Det 
är ännu för tidigt att säga något om den rättsliga utvecklingen. Hur Migrationsverkets bedömningar 
kommer att påverkas av att barnkonventionen blivit svensk lag är något som måste tydliggöras ge
nom sedvanlig utveckling av rättspraxis.

Migrationsverket publicerade under året ett rättsligt ställningstagande om prövning av barns bästa. 
Samtidigt reviderades myndighetens rättsliga ställningstagande om att höra barn i migrationsären
den, bland annat genom ett förtydligande av innebörden i olämplighetsrekvisitet i 1 kap. 11 § utlän
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ningslagen (rätten för ett barn att höras/komma till tals) och hur det bör tolkas i ljuset av barnkon
ventionen. Myndighetens Barnpolicy och migrationshandbok uppdaterades för att harmonisera med 
det rättsliga ställningstagandet för prövning av barns bästa.

Under året fortsatte myndighetens utveckling och implementering av metod och handläggningsstöd, 
bland annat genom ett digitalt verktyg för dokumentation av handläggningsåtgärder i skyddspro
cessen. Fortsatta utbildningsinsatser genomfördes och en fördjupningsdel i myndighetens interna 
utbildning Barn och trauma lanserades. I tillståndsprocessen uppdaterades ansökningsformulär och 
beslutsmallar.

I syfte att öka förutsättningarna för asylsökande barn att kunna ta tillvara sina rättigheter lanserades 
applikationen Stories. Den informerar om hur det går till att söka asyl, vad som händer om man får 
stanna eller om man måste åka hem, vilka rättigheter asylsökande barn har och hur det kan kännas 
att vänta på beslut.

11.4  Jämställdhetsintegrering
Migrationsverket fortsatte att integrera jämställdhetsperspektivet i styrning, uppföljning och me
todutveckling. Arbetsordningen reviderades under året och beskriver nu tydligare chefers och med
arbetares ansvar för jämställdhet och att säkerställa likvärdig behandling av sökande. I konsekvens
beskrivningsdelen i myndighetens föredragningsunderlag finns numera frågan om jämställdhet och 
likvärdig behandling tillagd.

Migrationsverkets metod för framtagande av rättsliga ställningstaganden innefattar synliggörande av 
utsatta grupper. Samtliga rättsliga ställningstaganden som publicerades under 2020 gällande bedöm
ningar av internationellt skydd innehöll information om olika grupper, bland annat rörande risker 
kopplade till kvinnors särskilda utsatthet.

Inom ramen för regeringsuppdraget för ökad upptäckt av våld med mera genomfördes flera aktivite
ter, bland annat informationsinsatser och framtagande av metodstöd och interna utbildningar. 

11.5  Hbtq-personers lika rättigheter
Migrationsverket är en hbtqstrategisk myndighet och förde under året fortsatt dialog med övriga 
strategiska myndigheter, regeringen och civilsamhället. Myndigheten deltog vid slutkonferensen 
för projektet Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum, där bland annat den metod 
som myndigheten använder vid asylutredningar belystes. De inspelade seminarierna delades med 
myndighetens medarbetare.

Två av myndighetens tillståndsenheter hbtqcertifierades, och medarbetare inom förvarsverksam
heten, nationellt servicecenter, mottagningsenheter och ansökningsenheter genomgick RFSL:s webb
utbildning kring normer och bemötande av hbtqpersoner. Vidare genomfördes utbildningar fram
tagna av EASO rörande sårbara grupper.

Migrationsverket ställde under året en fråga till Etiska rådet angående förhållandet mellan myndig
hetens utredningsskyldighet och den enskildes personliga integritet vid utredning av skyddsskäl som 
rör sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Svaret från Etiska rådet delades 
med Migrationsverkets medarbetare.
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12.  Bidrag till brottsbekämpning  

12.1  Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet 
Migrationsverket ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade 
brottsligheten. Under året bidrog myndigheten till underrättelsebilder och deltog i operativa insatser. 
Deltagandet bidrog bland annat till att Migrationsverket ändrade sitt arbetssätt rörande arbetstillstånd 
för arbete inom personlig assistans. Resultatet av samverkan redovisas av Polismyndigheten.

12.2  Åtgärder för att motverka missbruk av regler, felaktiga  
utbetalningar och bidragsbrott 
12.2.1 INITIATIVET MOTSTÅNDSKRAFT HOS UTBETALANDE OCH RÄTTSVÅRDANDE  
MYNDIGHETER
Migrationsverket ska vidta åtgärder för att motverka missbruk av regler, felaktiga utbetalningar och 
bidragsbrott. Under året medverkade myndigheten i initiativet Motståndskraft hos utbetalande och 
rättsvårdande myndigheter (MUR). Syftet med initiativet är att inom ramen för befintlig lagstiftning 
myndighetsgemensamt stärka arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemen. En effekt 
av deltagandet i MUR var att Migrationsverket under året upprättade en funktion för kontrollanalys. 
Genom denna skapas en verksamhetsingång för all typ av information som knyter an till brottslighet 
och missbruk av myndighetens system.

12.2.2  POLISANMÄLNINGAR PÅ GRUND AV MISSTANKE OM BIDRAGSBROTT
Migrationsverket gjorde betydligt fler polisanmälningar på grund av misstanke om bidragsbrott än 
tidigare år. Det kan till stor del förklaras av myndighetens ökade fokus på bidragsbrott samt utbild
ningsinsatser. Se vidare om felaktiga utbetalningar i avsnitt 6.6.2. 

Figur 12.1  Antal polisanmälningar samt skadeståndsanspråk på grund av misstanke om bidragsbrott,  
2018–2020

2018 2019 2020

Antal polisanmälningar pga misstanke om bidragsbrott 30 71 153
Skadeståndsanspråk (kr) 62 622 19 228 80 873

12.3  Bistå Säkerhetspolisens verksamhet
Migrationsverket ska bistå Säkerhetspolisen (SÄPO) i dess verksamhet för att förebygga och avslöja 
brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism. Under året bedrevs fortsatt processutveckling 
för att ytterligare öka förmågan att upptäcka potentiella hot i migrationsprocesserna. Detta arbete, 
tillsammans med författningsändringar, resulterade bland annat i utökad direktåtkomst för SÄPO till 
Migrationsverkets ärendehanteringssystem för vidarebosättningsärenden samt utökade möjligheter för 
SÄPO att eftersöka individanknuten information. SÄPO fick också möjlighet att på ett effektivare sätt 
underrätta Migrationsverket om ärenden av intresse. Ett nytt processtyrande dokument för remissförfa
randet med SÄPO togs fram. Under året genomfördes även utbildningsinsatser i syfte att höja förmå
gan att identifiera och handlägga potentiella säkerhetsärenden. 

Antalet ärenden om uppehållstillstånd som remitterades till SÄPO minskade något jämfört med fö
regående år. Minskningen kan delvis förklaras med de senaste årens förändrade prioriteringar och 
arbetsmetoder hos SÄPO rörande intag av remisser, men även med det senaste årets minskade antal 
ansökningar om uppehållstillstånd och utredningssvårigheter kopplade till coronapandemin. Antalet 
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ärenden där SÄPO lämnade invändningar mot beviljande av uppehållstillstånd (så kallad erinran) 
minskade också jämfört med 2019. I medborgarskapsärenden ökade antalet remisser, men antalet 
erinran minskade. I vidarebosättningsärenden minskade antalet erinran kraftigt jämfört med föregå
ende år. Minskningen kan förklaras med färre sådana ärenden till följd av pandemin. 

Figur 12.2  Antal remitterade ärenden till Säkerhetspolisen (SÄPO) samt erinran, 2018–2020

2018 2019 2020

Remitterade ärenden i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd 762 553 483
Erinran från SÄPO i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd 45 122 79
Remitterade ärenden i ärenden om medborgarskap* 436 820
Erinran från SÄPO i ärenden om medborgarskap 56 146 100
Erinran från SÄPO gällande vidarebosättning 108 247 34

* Statistik avseende remitterade ärenden till Säkerhetspolisen i ärenden om medborgarskap för 2018 finns inte att tillgå i Migrationsverkets 
system.

Migrationsverket ingår i Samverkansrådet mot terrorism. Det är ett nätverk bestående av fjorton 
myndigheter som syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet 
före, under och efter ett terroristattentat. Migrationsverket har under året även haft fortsatt samver
kan med bland annat Center mot våldsbejakande extremism.

12.4  Misstankar om folkrättsbrott 
Migrationsverket ska anmäla till Polismyndigheten eller åklagare om det i ett ärende hos myndighe
ten framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Samarbe
tet mellan myndigheterna fortsatte särskilt kring att bland sökande i migrationsprocesser identifiera 
potentiella vittnen till krigsförbrytelser. Skrivelser avseende misstänkta folkrättsbrott överlämnades 
i 86 ärenden (jämfört med 123 skrivelser 2019 och 135 skrivelser 2018). Under året uteslöts 85 asyl
sökande från skyddsstatus till följd av misstankar om brott med mera (jämfört med 82 beslut 2019 
och 148 beslut 2018). 

Inom ramen för vandelsprövningen i medborgarskapsärenden ska information som indikerar brott, 
inklusive folkrättsbrott, utredas och beaktas. Migrationsverket arbetade under året fortsatt med att 
höja förmågan att upptäcka och utreda sådan brottslighet, bland annat genom handläggningsstöd. 
Under året avslogs 192 ansökningar om medborgarskap med hänvisning till folkrättsbrott och ka
renstid tillämpades. Tillförlitliga motsvarande siffror för föregående år finns inte tillgängliga.

12.5  Bidrag till arbetet mot människohandel
Migrationsverket ska bidra till arbetet mot människohandel och liknande brott. Myndigheten fort
satte arbetet i enlighet med regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel, samt 
myndighetens interna handlingsplan för likvärdig behandling (se kapitel 11). Personalen utbild
ades fortsatt och ett metodstöd för handläggningen av arbetstillstånd färdigställdes som kommer 
att publiceras under början av 2021. Migrationsverket deltog under året i samverkansgruppen 
Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel som sammankallas av Jämställdhets
myndigheten. Samarbetet med Polismyndigheten och socialtjänsternas regionkoordinatorer mot 
människohandel fortsatte.

När Migrationsverket i ett enskilt ärende misstänker människohandel upprättas en intern rapport.  
Under året upprättades 366 rapporter, vilket var en minskning jämfört med tidigare år. 60 procent av 
de rapporterade ärendena rörde kvinnor och flickor. Flest rapporter upprättades avseende medborgare 
från Nigeria (51), Thailand (27) och Marocko (21). Information lämnades till Polis myndigheten i 
237 ärenden (att jämföra med 372 ärenden 2019 och 272 ärenden 2018).
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Figur 12.3  Antal interna rapporter om misstänkt människohandel, 2018–2020

2018 2019 2020

Ärenden rörande kvinnor 216 284 221
varav flickor 19 18 14

Ärenden rörande män 168 197 145
varav pojkar 25 74 34

Totalt 384 481 366
varav minderåriga 44 92 48

Enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) ska tidsbegränsat uppehållstillstånd ges till bevis
personer efter förundersökningsledares ansökan. Migrationsverket ansvarar för att pröva ansökan 
skyndsamt. Under 2020 beviljades 64 individer 86 stycken tidsbegränsade uppehållstillstånd som 
bevispersoner på grund av att de misstänktes ha utsatts för människohandel och/eller människo
exploatering. Av dessa individer var 49 kvinnor (varav 3 flickor) och 15 män (varav 3 pojkar), och 
20 var EUmedborgare. 

Figur 12.4  Antal beviljade tidsbegränsade uppehållstillstånd för bevispersoner avseende misstänkt  
människohandel, 2018–2020

2018 2019 2020

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 
15 § första stycket utlännings-
lagen, samt förlängningar av 
tillstånden 17 19 36 26 12 38 49 11 60
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 
15 § andra stycket utlännings-
lagen (betänketid) 13 5 18 11 11 22 20 6 26
Totalt 30 24 54 37 23 60 69 17 86
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13. Migrationsverksamheten vid  
utlandsmyndigheterna 

13.1  Övertagandet av migrationsverksamheten
Migrationsverket fick år 2019 i uppdrag att förbereda övertagandet av huvudansvaret för migrations
verksamheten vid utlandsmyndigheterna från och med den 1 januari 2020. Övertagandet genomför
des enligt plan och en slutrapport överlämnades till Justitiedepartementet. Migrationsverket bedömer 
att en korrekt hanterad övergång kunde säkerställas, och att verksamheten kunde fortgå utan påver
kan på dem som ville ansöka om uppehållstillstånd eller visering. Myndigheten bedömer också att 
övergången fungerat väl för den personal vid utlandsmyndigheterna som vid årsskiftet 2019/20 gick 
över till Migrationsverket. Under året införlivades det utökade ansvaret i Migrationsverkets befintli
ga processer, bland annat rörande bemanning, uppföljning, finansiering och stöd till verksamheten. 
Myndigheten utvecklade strukturer för ledning, styrning, planering och uppföljning av den nya verk
samheten. En förvaltningsöverenskommelse med Utrikesdepartementet rörande migrationsverksam
heten vid utlandsmyndigheterna undertecknades, och en mötesstruktur för samråd upprättades.

Migrationsverket lyfte i samband med slutrapporten till Justitiedepartementet fram risken att under
finansiering av verksamheten skulle påverka övergångens resultat och mål. Så blev det inte, men 
Migrationsverket vidhåller att verksamheten i grunden är underfinansierad. Coronapandemins påver
kan och nedgången i antalet viseringsärenden medförde att Migrationsverket inte behövde förstärka 
verksamheten med ytterligare personal under den normala högsäsongen för viseringsärenden. Vid en 
återgång till mer normalt resande kvarstår underfinansieringen som en risk.

13.2  Verksamheten under året
Antalet viseringsansökningar på utlandsmyndigheterna minskade med cirka 86 procent på grund av 
coronapandemin. I vissa fall påverkade även lokala restriktioner till följd av pandemin utlandsmyn
digheternas möjlighet att bedriva migrationsverksamheten, till exempel vad gäller öppettider och 
tillgänglighet. Se vidare avsnitt 7.5.

13.3  Utvecklingsinsatser
Under året påbörjades ett projekt som ska omhänderta utvecklingsområden som identifierades i slut
rapporteringen av övertagandet av migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Projektet, 
som är medfinansierat av asyl, migrations och integrationsfonden (AMIF), ska skapa förutsättning
ar för bland annat effektivisering av ärendeflödet mellan Migrationsverket och utlandsmyndigheterna 
samt förenkling av tidsbokning, underrättelser av beslut och hantering av uppehållstillståndskort.

Arbetet med att öka effektiviteten och kvaliteten i hanteringen av viseringsärenden genom regio
nalisering och centralisering fortsatte. Genom regionalisering koncentreras hanteringen av vise
ringsärenden till vissa utlandsmyndigheter inom en region. Viseringsverksamheten i Sydostasien 
är sedan sommaren 2020 regionaliserad till ambassaden i Bangkok. Centralisering är ett alternativ, 
eller komplement, till regionalisering och innebär att Migrationsverket i Sverige fattar fler beslut i 
viseringsärenden. En preliminär tidplan och en beskrivning av förutsättningarna för regionalisering 
och hemtagning togs fram under året. Arbetet med framförallt regionalisering kommer att pågå under 
flera år i nära samverkan med berörda utlandsmyndigheter och departement.
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Införandet av den nya viseringskodexen i början av året medförde att flera förändringar genomfördes 
avseende eansökan, handläggningsstöd och andra rutiner. Samtidigt genomfördes förbättringar i 
handläggningssystemet, till exempel automatiserad uträkning av antalet dagar som en visering ska 
beviljas för och tilläggsfristen om 15 dagar som ska läggas till vissa viseringar. Ett verktyg för upp
följning av viseringsavhopp implementerades. 

Under året startades nya kontor för inlämnande av visering via extern tjänsteleverantör i Bali och 
Ulan Bator. Förberedelser genomfördes för uppstart i Santiago, Dar Es Salaam, Ottawa, Vancouver 
och Toronto.
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14.  Internationell verksamhet

14.1  Allmänt 
Migrationsverket bistod fortsatt Justitiedepartementet med förhandlingsunderlag vid revideringen 
av rättsakterna som utgör det gemensamma europeiska asylsystemet. Myndigheten medverkade 
också i det Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO), den Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora itsystem (euLISA) samt den Europeiska gräns och kustbevakningsbyrån 
(Frontex). Migrationsverket deltog vidare i de internationella samarbetsnätverken General Directors’ 
Immigration Service Conferences (GDISC), Nordiska Utlänningsutskottet (NU) och Intergovernme
ntal Consultations on Migration, Asylum and Refugees (IGC). Migrationsverket bistod också depar
tementen i deras samverkan med International Organization for Migration (IOM) och International 
Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

14.2  Stödverksamhet
Migrationsverket gav stöd till länder utanför EU genom internationella projekt och bidrog därmed 
till regeringens politik för global utveckling (PGU) samt till Sveriges genomförande av det globala 
migrationsramverket. Under året bedrev Migrationsverket fortsatt projektverksamhet med fokus på 
att stärka asylhanteringen i Serbien och Turkiet, arbetade för att förbättra återvändandet till Afgha
nistan genom stärkt återintegrering (se avsnitt 6.3.3) samt bidrog till det internationella samarbetet 
och de globala partnerskapen, bland annat genom att stärka EU:s vidarebosättningskapacitet.

Under Migrationsverkets ledning inleddes ett Twinningprojekt som ska förbereda Serbien för delta
gande i Eurosurnätverket och Eurodacsystemet. Sedan 2019 är Migrationsverket ledande partner i 
ytterligare ett Twinningprojekt i Serbien. Projekten finansieras till fullo av EU. Det AMIFfinansie
rade vidarebosättningsprojektet European Union Action on Facilitating Resettlement and Refugee 
Admission by New Knowledge (EUFRANK) avslutades. Projektet levererade bland annat en ut
bildningsmodul som nu är en del av European Training Curriculum. Migrationsverket påbörjade en 
förstudie till ett EUgemensamt utbildningspaket för viseringshandläggare, vilket syftar till att etablera 
en mer enhetlig och rättssäker bedömning av viseringsärenden inom Schengenländerna. 

14.3  Övervakning av tvångsvist återvändande
Migrationsverket är ansvarig myndighet för samordning och utförande av övervakning av tvångsvist 
återvändande. Uppdraget genomfördes fortsatt fram till mars då arbetet avstannade på grund av coro
napandemin. Detta medförde att nyrekryterade övervakare inte kunde utbildas.

14.4  Frivillig återvandring
Under året fastslogs en inriktning för myndighetens framtida arbete med frivillig återvandring,  
vilken innebar ökad dialog med diasporaorganisationerna. En utlysning med fokus på återvandring 
till Afrikas horn genomfördes och tre projektförslag beviljades.

14.5  Europeiska migrationsnätverket
Migrationsverket är den svenska kontaktpunkten för det Europeiska migrationsnätverket (EMN). 
Under 2020 genomfördes studier rörande säsongsarbetare, irreguljära migranter och registrering i 
asylprocessen.
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15.  Asyl-, migrations- och  
integrationsfonden

15.1  Inledning
Migrationsverket är ansvarig myndighet för förvaltning och kontroll av det nationella programmet 
för EU:s asyl, migrations och integrationsfond (AMIF). Fonden finansierar under programperioden 
2014–2020 projekt inom olika specifika mål, samt gav schablonersättning till EU:s medlemsländer 
för personer som vidarebosatts som kvotflyktingar eller omplacerats från Grekland och Italien.

I denna årsredovisning har utfallsrapporteringen av medfinansiering från AMIF förändrats jämfört 
med tidigare årsredovisningar. Istället för att rapportera utfall gentemot anslag redovisas det utfall 
som rapporterades till EUkommissionen, vilket ger en mer rättvisande bild av måluppfyllelsen 
gentemot nationella programmet för AMIF. Delar av kostnader som under året rapporterades till 
EUkommissionen avräknades inte från anslag 1:8 Från EUbudgeten finansierade insatser för asyl
sökande och flyktingar.

15.2  Rapporterade fondmedel till EU-kommissionen
15.2.1 TOTALT RAPPORTERADE BELOPP TILL EU-KOMMISSIONEN
Det totala rapporterade beloppet till EUkommissionen utgörs av AMIFmedfinansierade projekt och 
schablonersättning inom särskilda fall. Under 2020 rapporterades totalt cirka 120 miljoner euro avse
ende AMIFmedfinansierade projekt och vidarebosättning. Den totala ackumulerade nyttjandegraden 
av AMIF:s nationella programbudget på 345 miljoner euro ökade med 35 procentenheter jämfört 
med 2019.

Figur 15.1  Ackumulerade rapporterade belopp till EU-kommissionen, samt ackumulerad nyttjandegrad av 
AMIF:s nationella programbudget

  2018 2019 2020

Belopp (tEUR) 124 109 180 737 299 973
Nyttjandegrad 36% 52% 87%

15.2.2 AMIF-MEDFINANSIERADE PROJEKT  
Under programperioden har hittills totalt knappt 94 miljoner euro rapporterats gällande AMIF 
medfinansierade projekt med specifika mål i det nationella programmet. Utbetalningarna under 2020 
blev lägre än förväntat, eftersom många projekt tvingades skjuta fram sina aktiviteter på grund av 
coronapandemin. Vid sidan om dessa projekt initierade Migrationsverket KRAFTprojektet, vilket 
inte avräknades från anslag 1:8 Från EUbudgeten finansierade insatser för asylsökande och flyk
tingar. Projektet medfinansierades med cirka 60 miljoner euro, vilket medförde en kraftigt ökad 
nyttjandegrad av fondmedel inom det specifika målet asyl. Den totala nyttjandegraden av EUmedel 
inom AMIFmedfinansierade projekt ökade med 51 procentenheter jämfört med 2019.



MIGRATIONSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2020  99

ASYL-, MIGRATIONS- OCH INTEGRATIONSFONDEN

Figur 15.2  Ackumulerade rapporterade EU-medel, samt ackumulerad nyttjandegrad av  
programperiodens budget

2018 2019 2020

Specifika mål Budget
Belopp 
(tEUR)

Nyttjan
degrad

Belopp 
(tEUR)

Nyttjan
degrad

Belopp 
(tEUR)

Nyttjan
degrad

Asyl 48 492 3 514 7% 5 420 11% 67 635 139%
Särskilda åtgärder  
(inom asyl) 4 410 1 030 23% 2 004 45% 2 856 65%
Integration och laglig 
migration 62 468 11 633 19% 15 689 25% 20 188 32%
Återvändande 19 938 1 189 6% 1 918 10% 3 098 16%
Totalt 135 308 17 366 13% 25 031 18% 93 777 69%

15.2.3 RAPPORTERING AV SÄRSKILDA FALL
Inom det som kallas för särskilda fall i nationella programmet ger EUkommissionen schablon
ersättning till Sverige för varje vidarebosatt individ. Enligt åtagande i nationella programmet ska 
5 000 individer rapporteras varje år. På grund av coronapandemin vidarebosattes färre personer än 
planerat under 2020. Detta påverkade dock inte den totala schablonersättningen, eftersom Migra
tionsverket, i samråd med EUkommissionen, kunde rapportera in vidarebosatta från tidigare år. 
Rapporteringen under 2020 av antalet vidarebosatta innebar en schablonersättning på cirka 49 miljo
ner euro. Därmed fullgjordes Sveriges totala åtagande i nationella programmet på 202 miljoner euro.

15.3  Förvaltningskostnader per utbetald stödkrona
Under programperioden har hittills totalt drygt 431 miljoner kronor betalats ut till projekt från anslag 
1:8 Från EUbudgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Trots försenad program
start, uteblivet beställningsbemyndigande under 2018 och coronapandemins effekter har kostna
den per stödkrona minskat de senaste åren. Det beror på att förvaltningskostnaderna kopplade till 
fondförvaltningssystemet minskat, samt att utbetalningarna varit högre de senaste åren jämfört med 
början av programperioden. Även utvecklingsarbete och arbetet med att få in fler projekt bidrog till 
att förvaltningskostnaden minskat. 

Figur 15.3  Förvaltningskostnad per utbetald stödkrona

Period 2015–2018 2016–2019 2017–2020

Förvaltningskostnad per utbetald stödkrona (SEK) 0,49 0,43 0,29

15.4  Kommande fondprogram 2021–2027
Inför kommande fondprogram för perioden 2021–2027 genomförde Migrationsverket under året en 
behovsanalys. Denna utgjorde grunden för det förslag till nationellt program som lämnades till Jus
titiedepartementet i juni 2020. Efter beredning i Regeringskansliet skickades förslaget till EUkom
missionen. Migrationsverket påbörjade under året också utvecklingen av ett nytt fondförvaltnings
system.
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Väsentliga uppgifter

Belopp i tkr 2020 2019 2018 2017 2016

Låneram 
Beviljad i regleringsbrevet 1 273 000 870 000 796 000 664 000 581 000
Utnyttjad (vid räkenskapsårets slut)¹ 455 090 516 331 502 287 465 605 463 008

Kontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrevet 250 000 250 000 250 000 250 000 150 000
Maximalt utnyttjad 0 0 232 832 0 501 641

Räntekonto
Ränteintäkter 0 60 3 477 0 337
Räntekostnader 17 1 258 2 260 6 313 1 574

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten 15 670 11 474 10 943 10 057 11 533
Beräknat belopp enligt regleringsbrev² 4 000 10 000 10 000 0 0
Avgiftsintäkter som inte disponeras av  
myndigheten 1 206 051 929 420 872 793 838 390 891 130

varav expeditions- och ansökningsavgifter 340 283 321 236 272 598 240 319 220 417

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 258 000 237 600 215 100 230 800 203 960
Medel som tillförts statens budget från 
 uppbördsverksamhet –909 166 –848 076 –527 681 –877 767 –768 623

Anslagskredit
Beviljad i regleringsbrevet 822 840 1 211 369 1 559 492 3 627 567 2 435 463
Utnyttjad kredit 0 6 469 0 1 466 449 513 329

Anslag
Anslagssparande (samtliga ramanslag) 3 206 499 1 926 796 4 814 195 6 917 013 3 519 412

Bemyndigande³
Åtaganden 256 705 277 803 80 379 184 635 234 442
Tilldelade 265 700 356 400 0 303 400 255 000

Medeltal under året
Årsarbetskrafter 4 868 5 096 5 842 7 153 7 015
Anställda 5 925 6 399 7 352 8 562 8 199

Driftkostnader⁴
Per årsarbetskraft 994 1 062 1 124 1 204 1 822

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring 1 129 038 1 374 590 5 087 709 5 089 290 –6 596 077
Balanserad kapitalförändring –1 798 385 –3 182 314 –8 278 187 –13 371 061 –6 778 677

1 Anläggningstillgångar finansierade med lån år 2020 uppgår till 461 405 tkr, därav 6 315 tkr avser bokslutstransaktioner gällande anläggningstillgångar som 
ej tagits lån för.

2 Beräknat belopp avser tjänsteexport, utfall för tjänsteexporten år 2020 är 1 287 tkr.
3 Avser åtaganden som gjorts med stöd av tilldelat bemyndigande på anslag 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar.
4  I driftkostnader per årsarbetskraft ingår bland annat kostnader för t.ex. tolkar, resor och livsmedel till asylsökanden. Skulle dessa kostnader exkluderas skulle 

kostnaden per årsarbetskraft bli lägre.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 4 957 702 5 578 654
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 15 670 11 474
Intäkter av bidrag 3 59 686 29 834
Finansiella intäkter 4 212 1 732
Summa 5 033 270 5 621 694

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 –3 248 732 –3  375 906
Kostnader för lokaler 6 –815 642 –1 106 253
Övriga driftkostnader 7 –774 230 –929 309
Finansiella kostnader 8 –225 –2 392
Avskrivningar och nedskrivningar –206 557 –217 172
Summa –5 045 386 –5 631 032
Verksamhetsutfall –12 116 –9 338

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 9 1 206 051 929 420
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet –909 166 –848 076
Saldo 10 296 885 81 343

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 10 250 370 16 495 507
Finansiella intäkter 4 59 227
Finansiella kostnader 8 –235 –177
Lämnade bidrag 11 –9 405 925 –15 192 972
Saldo 844 269 1 302 585
Årets kapitalförändring 12 1 129 038 1 374 590
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Balansräkning

Belopp i tkr Not 20201231 20191231¹

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 13
Balanserade utgifter för utveckling 316 554 255 695
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 3 181 6 937
Summa immateriella anläggningstillgångar 319 735 262 631

Materiella anläggningstillgångar 14
Förbättringsutgifter på annans fastighet 128 880 180 542
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 76 228 116 117
Summa materiella anläggningstillgångar 205 108 296 659

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 583 2 204
Fordringar hos andra myndigheter 52 591 54 741
Övriga kortfristiga fordringar 15 4 638 2 856
Summa fordringar 59 812 59 800

Periodavgränsningsposter 16
Förutbetalda kostnader 241 385 241 560
Upplupna bidragsintäkter 17 615 14 830
Övriga upplupna intäkter 744 650 451 257
Summa periodavgränsningsposter 1 003 650 707 647

Avräkning med statsverket 17
Avräkning med statsverket –53 645 260 902
Summa avräkning med statsverket  –53 645 260 902

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 495 542 377 427
Kassa och bank 7 411 12 689
Summa kassa och bank 502 953 390 116

SUMMA TILLGÅNGAR 2 037 613 1 977 755

Fortsättning på nästa sida
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Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31¹

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 19 75 554 40 966
Balanserad kapitalförändring 20 –1 798 385 –3 182 314
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 12 1 129 038 1 374 590
Summa myndighetskapital 21 –593 793 –1 766 758

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 5 299 5 282
Övriga avsättningar 23 155 174 264 753
Summa avsättningar 160 474 270 035

Skulder m. m.
Lån i Riksgäldskontoret 24 455 090 516 331
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 25 107 121 90 487
Leverantörsskulder 26 91 848 191 352
Övriga kortfristiga skulder 27 62 550 82 818
Summa skulder m. m. 716 609 880 988

Periodavgränsningsposter 28
Upplupna kostnader 1 693 800 2 556 873
Oförbrukade bidrag 60 524 36 616
Summa periodavgränsningsposter 1 754 324 2 593 489

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 037 613 1 977 755

ANSVARSFÖRBINDELSER
Övriga ansvarsförbindelser 29 361 221 431 308

¹ Jämförelsetalen är omräknade för år 2019 avseende upplupna och förutbetalda intäkter. Se Tilläggsupplysningar och noter, förändrade redovisningsprinciper.
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Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag (belopp i tkr)

Anslag

Ingående  
över förings

belopp

Årets  
tilldelning  

enligt  
reglerings

brev 

Omdis  
po nerade  

anslags
belopp

Ut nyttjad 
del av  

medgivet 
över 

skridande Indragning

Totalt  
disponibelt  

belopp

Utgifter 
20200101 

–20201231

Utgående  
över

förings  
belopp Not

UTGIFTSOMRÅDE 8  Migration

1:1 Migrationsverket  (Ramanslag)
1:1 ap 1 Migrationsverket –5 443 4 443 762 0 0 0 4 438 319 –4 343 096 95 222 30

1:2 Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)
1:2 ap 2 Ersättningar till 
 asylsökande, kommuner 
och regioner 356 914 4 000 000 0 0 –356 914 4 000 000 –2 913 782 1 086 218 31
1:2 ap 3 Boende för 
 asylsökande 151 589 936 000 0 0 –151 589 936 000 –575 006 360 994 32
Summa 508 502 4 936 000 0 0 –508 502 4 936 000 –3 488 787 1 447 213

1:3 Migrationspolitiska åtgärder  (Ramanslag)
1:3 ap 4 Återvandrings-
förberedelser 429 2 000 0 0 –429 2 000 –1 691 309 33
1:3 ap 5 Återvandringsbi-
drag 79 500 0 0 –79 500 –44 456 34
1:3 ap 8 Anhörigresor 195 9 500 0 0 –195 9 500 –2 989 6 511 35
Summa 703 12 000 0 0 –703 12 000 –4 724 7 276

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)
1:6 ap 2 Migrationsverket 128 025 401 150 0 0 –128 025 401 150 –281 750 119 400 36

1:7 Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)
1:7 ap 1 Migrationsverket 39 229 87 202 0 0 –39 229 87 202 –24 816 62 386 37

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)
1:8 ap 1 Från EU-budgeten  
finansierade insatser för  
asylsökande och flyktingar 36 575 133 450 4 500 0 –36 575 137 950 –132 430 5 520 38
1:8 ap 2 Statlig medfinan-
siering 0 22 000 –4 500 0 0 17 500 –7 093 10 407 39
Summa 36 575 155 450 0 0 –36 575 155 450 –139 523 15 927

Summa utgiftsområde 8 707 591 10 035 564 0 0 –713 035 10 030 121 –8 282 698 1 747 423

Fortsättning på nästa sida
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Redovisning mot anslag (belopp i tkr)

Anslag

Ingående  
över förings

belopp

Årets  
tilldelning  

enligt  
reglerings

brev 

Omdis  
po nerade  

anslags
belopp

Ut nyttjad 
del av  

medgivet 
över 

skridande Indragning

Totalt  
disponibelt  

belopp

Utgifter 
20200101 

–20201231

Utgående  
över

förings  
belopp Not

UTGIFTSOMRÅDE 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)
1:2 ap 1 Schablonersätt-
ning för mottagandet av 
nyanlända 493 140 4 158 087 0 0 –493 140 4 158 087 –3 765 079 393 008 40
1:2 ap 2 Bidrag till kommu-
ner med högt flyktingmot-
tagande 0 80 000 0 0 0 80 000 –80 000 0
1:2 ap 3 Ersättning  
för initialt ekonomiskt 
bistånd 35 713 79 000 0 0 –35 713 79 000 –59 115 19 886 41
1:2 ap 4 Ersättning för 
ensamkommande barn och 
unga 500 387 2 919 485 0 0 –500 387 2 919 485 –2 003 724 915 761 42
1:2 ap 5 Resor och informa-
tionsinsatser vid vidarebo-
sättning 0 75 000 0 0 0 75 000 –41 228 33 772 43
1:2 ap 6 Hyreskostnader –1 026 56 000 0 0 0 54 974 –43 907 11 067 44
1:2 ap 7 Resor vid vidare-
bosättning 8 146 0 0 0 –8 146 0 0 0
1:2 ap 12 Ersättning för  
ekonomiskt bistånd m.m. 59 183 225 000 0 0 –59 183 225 000 –197 579 27 421 45
1:2 ap 14 Ersättning för 
vissa särskilda kostnader 0 230 000 0 0 0 230 000 –228 979 1 021
1:2 ap 15 Ersättning för stöd 
och service och  hälso- och 
sjukvård 117 193 610 000 0 0 –117 193 610 000 –552 859 57 141

Summa utgiftsområde 13 1 212 735 8 432 572 0 0 –1 213 762 8 431 546 –6 972 470 1 459 076

Summa utgiftsområde  
8 och 13 1 920 326 18 468 136 0 0 –1 926 795 18 461 667 –15 255 168 3 206 499
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Redovisning mot inkomsttitlar

Inkomsttitel (belopp i tkr) Beräknat belopp Inkomster 2020

2394 Övriga ränteinkomster
114 Övriga ränteinkomster 373

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 
024 Expeditions- och ansökningsavgifter1 258 000 340 283

2714 Sanktionsavgifter m.m.
441 Särskild avgift, Migrationsverket 1 070

2811 Övriga inkomster
220 Övriga inkomster 6 092

6911 Övriga bidrag från EU
010 Bidrag från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 578 308
012 Beviljat nödbistånd från EU, AMIF² –16 960

Summa 258 000 909 166
1 Inkomster avseende ansökningsavgifter för medborgarskap, uppehålls- och arbetstillstånd, främlingspass, resedokument med mera är 82 283 tkr högre än 

beräknat belopp. Den totala ökningen av ansökningsavgifter jämfört med år 2019 var 19 047 tkr. Ansökningar inom uppehålls- och arbetstillstånd har ökat 
likt föregående år medan ansökningar om medborgarskap har minskat. Inkomster avseende ansökningar för medborgarskap har minskat från 108 637 tkr 
år 2019 till till 71 687 tkr år 2020. Ansöknings- och expeditionsavgifter erlagda vid utlandsmyndigheterna disponeras eller redovisas inte av Migrationsverket.

² År 2020 gjordes en delåterbetalning av Sveriges andra ansökan om nödbestånd i enlighet med beslut från EU-kommissionen efter revision år 2019.

Redovisning av finansiella villkor

Finansiella villkor (belopp i tkr) Villkor Utfall 2020

1:1 Migrationsverket (Ramanslag)
1:1 ap 1 Abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel¹ 477 477

1:2 Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag) 
1:2 ap 2 Ersättning enligt 3a § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för  
asylsökande m.fl.² 11 000 4 978

1:7 Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)
1:7 ap 1 Kostnader i samband med övervakning av tvångsvist återvändande³ 7 000 1 240
1:7 ap 1 Åtgärder i samband med utlänningars återvändande enligt avtal⁴ 21 000 6 433

1 Migrationsverket ska enligt regeringsbeslut I:11 daterat 2019-12-19 betala 476 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonne-
mangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.

² I regeringsbeslut I:11 daterat 2019-12-19 får Migrationsverekt utbetala ersättning upp till ett belopp om 11 miljoner kronor enligt 3 a § förordningen 
(2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Samtliga ansökningar inkomna under år 2020 är handlagda och beslutade. Sökt belopp uppgick till 
totalt 13 991 tkr. Av dessa har endast 4 978 tkr beviljats. Avslagen beror i de flesta fall på att de gymnasieungdomar som kommunerna ansöker ersättning för 
har fått olika former av uppehållstillstånd och inte längre räknas som asylsökande. 

³  Migrationsverket får enligt regeringsbeslut I:11 daterat 2019-12-19 använda 7 miljoner kronor för kostnader som uppstår i samband med övervakning av 
tvångsvist återvändande. Kostnader för övervakningsresor, utbildning och rekrytering av nya observatörer har minskat på grund av inställda  
verkställighetsresor på grund av coronapandemin. 

4  Enligt regeringsbeslut I:11 daterat 2019-12-19 ska högst 21 miljoner kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internatio-
nella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Antalet ansökningar till European Return and Reintegration Network (ERRIN) och enhe-
ten för återvändandesamordning har minskat med anledning av coronapandemin. 
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Redovisning av beställningsbemyndigande 
Anslag 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslag (belopp i tkr)

Tilldelat  
bemyndi

gande    
år 2020

Ingående  
åtaganden  

20200101

Utestående  
åtaganden  

20201231

Utestående åtagandens fördelning per år

2021 2022 2023 2024

Anslag 1:8 Från EU-budge-
ten finansierade insatser för 
asyl sökande och flyktingar¹ 265 700 277 803 256 705 130 357 104 343 22 005 0

¹ Utestående åtaganden per 31 december 2020 och framåt som kvarstår gäller åtagande som tecknades under 2019 och 2020 inom Asyl-, migrations-, och 
integrationsfonden (AMIF). De flesta åtagande under 2019 är treåriga projekt och under 2020 tvååriga projekt. 

Utestående åtagande 
Anslag 1:7 Utresor för avvisade och utvisade

Anslag (belopp i tkr)¹

Ingående  
åtaganden  

20200101

Utestående  
åtaganden  

20201231

Utestående åtagandens fördelning per år

2021 2022 2023 2024

Utgiftsområde 8 Migration
European Return and Reintegration 
Network (ERRIN) – Afghanistan  5 056 735 551 184
European Return and Reintegration 
Network (ERRIN) – Irak (s&c) 436 15 11 4
European Return and Reintegration 
Network (ERRIN) – Irak (KRG) 2 817 1 812 1359 453
European Return and Reintegration 
Network (ERRIN) – Nigeria 170 90 68 22
European Return and Reintegration 
Network (ERRIN) – Pakistan 67 63 47 16
European Return and Reintegration 
Network (ERRIN) – Somaliland 0 125 94 31
European Return and Reintegration 
Network (ERRIN) - Somalia 0 251 188 63
European Return and Reintegration 
Network (ERRIN) – Marocko 6 321 241 80
The Repatriation and Departure Service 
(R&DS) - Holland 0 1 408 1 408 0
Summa utgiftsområde 8 8 552 4 820 3 967 853 0 0

 ¹ Migrationsverket får göra ekonomiska åtaganden upp till högst 10 miljoner kronor för denna verksamhet. Ett nytt avtal är tecknat inom European  
Return and Reintegration Network (ERRIN) som sträcker sig fram till 1 juli 2022, ett europeiskt samarbetsprogram vars syfte är att främja ett hållbart återvän-
dande och reintegrering av tredjelandsmedborgare. Det finns viss osäkerhet kring när framtida åtagenden kommer att infrias, då antalet ärenden avseende 
återvändande är svårberäknat på grund av resesrestriktioner under coronapandemin. 
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Finansieringsanalys

Belopp i tkr Not 2020 2019¹

DRIFT 
Kostnader 46 –4 946 389 –5 485 883

Finansiering av drift
Intäkter av anslag 4 957 702 5 578 654
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 47 13 451 6 193
Intäkter av bidrag 59 686 29 834
Övriga intäkter 212 1 732

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 5 031 051 5 616 413

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar –283 807 –10 430

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder –88 300 –42 300

Kassaflöde från drift –287 445 77 800

INVESTERINGAR
Investeringar i materiella tillgångar –37 404 –123 211
Investeringar i immateriella tillgångar –137 644 –93 221

Summa investeringsutgifter –175 048 –216 432

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret 133 200 221 650
– amorteringar –194 441 –207 606
 Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits  
från/tillförts statens budget 43 927 10 273
Försäljning av anläggningstillgångar 3 155 7 325

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar –14 159 31 642

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 736 –6 327

Kassaflöde från investeringar –188 471 –191 117

UPPBÖRDSVERKSAMHET
 Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som  
inte disponeras av myndigheten 1 206 051 929 420
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 2 777 –5 613

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 1 208 828 923 807

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -909 166 –848 076

Kassaflöde från uppbördsverksamhet 299 662 75 731

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag –9 405 925 –15 192 972
Finansiella kostnader –235 –177
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder –869 725 –1 345 562

Utbetalningar i transfereringsverksamhet –10 275 885 –16 538 711

Finansiering av transfereringsverksamhet
 Medel som erhållits från statens budget för finansiering  
av bidrag 10 250 370 16 495 507
Finansiella intäkter 59 227

Summa medel som tillförts för finansiering  
av transfereringsverksamhet 10 250 429 16 495 734

Kassaflöde från transfereringsverksamhet –25 456 –42 977
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL –201 710 –80 563
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Belopp i tkr Not 2020 2019¹

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 651 060 731 623
Ökning (+) / minskning (–) av kassa och bank –5 278 –4 568
Ökning (+) / minskning (–) av tillgodohavande  
Riksgäldskontoret 118 115 –322 583
Ökning (+)/ minskning (–) av avräkning med statsverket² –314 547 246 588

Summa förändring av likvida medel –201 710 –80 563

Likvida medel vid årets slut 449 350 651 060

1 Jämförelsetalen är omräknade för år 2019 avseende upplupna och förutbetalda intäkter. Se Tilläggsupplysningar och noter, förändrade  
redovisningsprinciper.

2 Justering av differens avräkning med statsverket på –12 tkr år 2016 och en justering av differens på 54 tkr år 2014. Likvida medel vid årets slut år 2020 är  
449 308 tkr och år 2019 är 651 018 tkr i och med tidigare års justeringar.
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Tilläggsupplysningar och noter 

Kommentar till finansiella delarna
Belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inte annat anges. Avrundningsdifferenser gör att totalsumman inte 
alltid stämmer vid summering av delposterna.

Redovisnings- och värderingsprinciper
ALLMÄNT
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). 

FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med år 2020 särredovisar inte EUkommissionen utbetalningar för Asyl, migrations och integra
tionsfonden (AMIF) i dess olika delar fond, vidarebosättnings och omplaceringsmedel. Eftersom erhållna 
medel inte kan hänföras till de olika delarna kan inte heller skuld eller fordran per del beräknas vid periodise
ring. Jämförelsetalet för år 2019 har därför räknats om avseende upplupna och förutbetalda intäkter. 
 
KOMPENSATIONSRÄTT FÖR MERVÄRDESSKATT PÅ ANLÄGGNINGSBOENDE
Migrationsverket har inte rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt på anläggningsboenden som  
faller under Skatteverkets definition av stadigvarande bostad. Avdragsförbudet omfattar kostnader för hyror 
samt kostnader kopplade till boendet som till exempel reparationer, inköp av inventarier och el.

LIKVIDA MEDEL/BETALNINGAR
Migrationsverket har två betalningsflöden. I räntebär ande flöde finns anslag 1:1 Migrationsverket. Övriga an
slag är icke räntebärande.

VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER
Fordringar har upptagits till det belopp som beräknas bli betalt. Löneskulder avseende december år 2020 som 
betalats ut i januari år 2021 har bokförts under övriga skulder. Skulder i utländsk valuta har värderats till den 
kurs som gällde den 31 december 2020. Riksbankens kurs har använts.

Fordran och skuld mot EUkommissionen avseende AMIF har beräknats utifrån inbetalade fondmedel i för
hållande till förbrukning. Vid värdering har ingen hänsyn tagits till de ekonomiska risker som kan uppstå i  
samband med slutredovisning till kommissionen.   

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 25 tkr och en nyttjandeperiod på 
tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Ett möblerat rum med inventarier som var för sig inte 
uppfyller kraven för en anläggningstillgång klassificeras som en fungerande enhet. 

För balanserade utgifter för utveckling tillämpas en beloppsgräns på 500 tkr och beloppsgränsen gällande för
bättringsutgift på annans fastighet är 100 tkr. Från och med år 2019 görs undantag för datorer som definieras 
som anläggningstillgång oavsett anskaffningsvärde.      

Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Migrationsverket har inga till
gångar som delas upp i komponenter. Följande avskrivningstider tillämpas:
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:
• ITutrustning 3–5 år

• Bilar 5 år

• Inventarier i anläggningsboende 3 år

• Övriga inventarier och maskiner 5 år

• Förbättringsutgifter på annans fastighet Kvarvarande hyrestid om den bedöms uppgå till 3 år eller mer

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:
• Licenser och programvaror 3–5 år

• Utgifter för utveckling 3–5 år

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Förutbetalda kostnader och intäkter samt upplupna kostnader och intäkter bokförs som periodavgränsningspost 
om beloppet överstiger 100 tkr per faktura. Transfereringskostnader bokförs som en periodavgränsningspost om 
summan per kostnadsslag och kostnadsställe överstiger 100 tkr. Upplupna transfereringskostnader är i många 
fall svåra att beräkna varför det finns en viss osäkerhet i dessa periodiseringar.

AVSÄTTNINGAR 
Under posten redovisas avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser samt övriga avsättningar.

Som övrig avsättning redovisas: 
• Lokalt omställningsarbete (tidigare kompetensväxlings och kompetensutvecklingsåtgärder).

•  Lön till personal under deltagande i Trygghetsstiftelsens åtgärder vid omställning. 
Deltagandet i sådana åtgärder har uppskattats till femtio procent av ordinarie arbetstid.

• Lön till personal som inte har arbetsplikt under ordinarie uppsägningstid. 

• Avvecklingskostnader för lokaler.

• Bistånd till asylsökande som återbetalats från utbetalande bank.

• Engångspremier till Statens tjänstepensionsverk (SPV).

• Tvister samt återställningskostnader för onormalt slitage på boende. 

BRYTDAG
Brytdagen, som är gemensam för statsförvaltningen, inföll den 5 januari 2021. Fakturor och dylikt för år 2020 
 måste ha inkommit senast brytdagen för att ingå i den löpande redovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET
Enligt regleringsbrevet undantas Migrationsverket från kravet att redovisa en treårsserie enligt 3 kap. 1 § för
ordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för bevil
jade tillstånd fördelade efter medborgarskap, kön och ålder. 

Migrationsverket medges även undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § Kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) samt 12 § Anslagsförordningen (2011:223) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del 
finansieras från anslaget 1:8 Från EUbudgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget 
omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet 
anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras.
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LAG (2005:590) OM INSYN I VISSA FINANSIELLA FÖRBINDELSER M.M.
Migrationsverket gör bedömningen att omsättningen i företagsverksamheten inte uppgår till de tröskelvärd en på 
40 miljoner euro som lagen anger och att lagen därför inte är tillämplig för Migrationsverkets del.

UPPGIFTER OM LEDNINGENS OCH INSYNSRÅDETS ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER ENLIGT 7 KAP. 
2 § FÖRORDNING (2000:605) OM ÅRSREDOVISNING OCH BUDGETUNDERLAG (FÅB).
Generaldirektör Mikael Ribbenvik erhöll 1 737 413 kronor i lön och skattepliktiga förmåner under år 2020. 
Överdirektör Inga Thoresson Hallgren erhöll 1 335 164 kronor i lön och skattepliktiga förmåner under år 2020.

MIGRATIONSVERKETS INSYNSRÅD 
Ledamöterna erhåller arvoden med 1 500 kronor per sammanträde. Reseersättning och ersättning för förlorad 
 arbetsinkomst kan utgå. 

LEDAMÖTER I INSYNSRÅDET UNDER ÅR 2020:
Barbro Thorblad 4 500 kr

Boel Godner 4 500 kr

Carin Ohlsson 6 000 kr

Fredrik Malm 6 000 kr

Hans Eklind 6 000 kr

Johanna Jönsson 3 000 kr

Kerstin Brunnberg 6 000 kr

Maria Malmer Stenergard  4 500 kr

Patric Åberg 6 000 kr

Rasmus Ling 6 000 kr

MIGRATIONSVERKETS LEDNING OCH INSYNSRÅDETS LEDAMÖTER HAR HAFT FÖLJANDE  
UPPDRAG SOM STYRELSE- ELLER RÅDSLEDAMÖTER: 

Mikael Ribbenvik  Insynsrådet för Jämställdhetsmyndigheten 
    Esamverkansprogrammet (eSam) 
    European Asylum Support Office (EASO)

Inga Thoresson Hallgren  Post och telestyrelsen (PTS)

Barbro Thorblad   Säkerhets och integritetsskyddsnämnden

Boel Godner   Sydvästra Stockholmsregionens VAverksaktiebolag (SYVAB) 
    Söderenergi AB 
    Telge AB 
    KPA Liv

Carin Ohlsson   Inga övriga uppdrag

Fredrik Malm   Inga övriga uppdrag

Hans Eklind   Inga övriga uppdrag 

Johanna Jönsson   Inga övriga uppdrag   
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Kerstin Brunnberg  Delegationen för migrationsforskning 
    Nyréns arkitektkontor 
    Göteborgs universitet 
    Arkitektur Förlag AB 
    Stockholms stadsteater Kulturhuset 
    Vad Vi Vet Media AB    
Maria Malmer Stenergard Inga övriga uppdrag

Patric Åberg   Östra Göinge Renhållning 

Rasmus Ling   Polismyndighetens insynsråd 
    Säkerhetspolisens insynsråd 
    Kommittén för framtidens migrationspolitik (till och med maj år 2020)

UPPGIFTER OM SJUKFRÅNVARO ENLIGT 7 KAP. 3 §  FÖRORDNING (2000:605) OM  
ÅRSREDOVISNING OCH BUDGETUNDERLAG (FÅB)
Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas i resultat redovisningen, se kapitel 4 Kompetensförsörjning, avsnitt 4.5  
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro.
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Noter till resultaträkningen

NOT 1

Intäkter av anslag och medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

Specifikation 2020 2019

Utgiftsområde 8 Migration
1:1 Migrationsverket 4 343 096 4 549 767
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 3 488 787 5 058 498
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 724 1 397
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 281 750 293 002
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 24 816 47 973
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 139 524 118 875
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 195 000

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 6 972 470 11 823 540
Avräknat anslag 15 255 168 22 088 052
Intäkter av anslag enligt resultaträkning 4 957 702 5 578 654
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag enligt  
resultaträkning 10 250 370 16 495 507
Summa intäkter 15 208 072 22 074 161
Differens¹ 47 096 13 891

¹ Differensen består av anslagsfinansierade immateriella anläggningstillgångar i projekten eDAR, Samlad ingång, Exit UK och Elektroniskt informationssystem 
PPD med totalt 44 018 tkr, samt årets minskning avseende semesterlöneskuld intjänad före år 2009 på totalt 3 078 tkr.

NOT 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Specifikation 2020 2019

Intäkter av avgifter enligt 4§ Avgiftsförordningen 8 928 3 273
Offentligrättsliga avgifter som disponeras av myndigheten 329 274

Intäkter av andra ersättningar:
Icke statliga medel enligt 1§ kap.6 Kapitalförsörjningsförordningen 4 194 2 646
Realisationsvinst 2 219 5 281
Summa 15 670 11 474

Specifikation av intäkter av avgifter enligt 4§ Avgiftsförordningen 

Specifikation 2020 2019

Konsultuppdrag¹ 7 428 1 015
Konferenser 113 170
Tjänsteexport 1 287 1 784
Övriga intäkter 100 304
Summa 8 928 3 273

¹ Ökningen förklaras av att Migrationsverket lånat ut personal till andra myndigheter på grund av coronapandemin.
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Specifikation av icke statliga medel enligt 1§ kap. 6 Kapitalförsörjningsförordningen

Specifikation 2020 2019

Skadestånd och försäkringsersättningar 4 193 2 648
Övrig försäljning 1 –2
Summa 4 194 2 646

NOT 3

Intäkter av bidrag

Specifikation 2020 2019

Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende anställningsstöd och lönebidrag¹ 922 2 458
Bidrag från övriga statliga myndigheter² 45 338 12 227
Bidrag från kommuner³ 577 1 422
Bidrag från EU:s institutioner och andra EU-länder⁴ 12 849 13 727
Summa intäkter av bidrag 59 686 29 834

1 År 2020 har lönebidrag och anställningsstöd från Arbetsförmedlingen totalt sett minskat på grund av ett mindre antal anställda inom Migrationsverket.
2 Ökningen i bidragsintäkter år 2020 beror främst av att Migrationsverket fått ersättning för höga sjuklönekostnader under coronapandemin enligt beslut från 

Försäkringskassan. Ersättningen uppgick till 29 miljoner kronor. I övrigt beror förändringen på ökade erhållna bidrag från Polismyndigheten för pågående 
ISF-projekt, varav två nya projekt startade i mars och april. Därutöver utgörs saldot av erhållna bidrag från Arbetsmiljöverket, Kammarkollegiet, Myndighe-
ten för samhällskydd och beredskap och SIDA för pågående projekt och regeringsuppdrag.

3 Saldot består av tilldelade respektive periodiserade medel för EU-projektet Barnets bästa där Migrationsverket är partner till Strömsunds kommun.  
År 2020 har upplupna bidragsintäkter från kommunen minskat på grund av lägre tilldelade medel och högre kostnader än budgerat i projektet.

4 Saldot år 2020 består främst av erhållna bidrag för det nya projektet Twinning Serbia 3 och det äldre avslutade projektet EURLO. Vidare består saldot av 
upplupna bidragsintäkter i olika projekt där Webbased Application Tool (WAT), EMN 2019-2020 och twinningprojekten utgör största delen. 

NOT 4

Finansiella intäkter

Specifikation 2020 2019

Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 60
Kursvinster 27 12
Övriga ränteintäkter¹ 185 1 660
Summa finansiella intäkter verksamhet 212 1 732
Kursvinster transfereringsverksamhet 59 227
Summa finansiella intäkter transfereringar 59 227

1 Förändringen beror på att Riksbankens räntesats under större delen av år 2020 var 0 procent. Under år 2019 var räntan negativ vilket medförde intäkter för 
lånade medel.

NOT 5

Kostnader för personal

Specifikation 2020 2019

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgift, pensionspremier och andra avgifter  
enligt lag)¹ –2 180 680 –2 251 654
Arvoden till styrelse och ej anställd personal enligt lag och avtal –109 –145
Summa lönekostnader –2 180 790 –2 251 799
Arbetsgivaravgift, pensionspremier, andra avgifter enligt lag och övriga  
personalkostnader –1 067 942 –1 124 107
Summa personalkostnader –3 248 732 –3 375 906

¹ År 2020 har genomsnittligt antal årsarbetskrafter minskat från 5 096 till 4 868 vilket resulterat i lägre lönekostnader än föregående år.
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NOT 6

Kostnader för lokaler

Kostnader för lokaler har minskat med 291 miljoner kronor jämfört med år 2019. Det beror på ett minskat be
hov av bostadsplatser eftersom genomsnittligt antal inskrivna personer i Migrationsverkets mottagandesystem 
har minskat med ungefär 10 000.

NOT 7 

Övriga driftkostnader 

Driftkostnaderna har minskat med 155 miljoner kronor jämfört med år 2019, trots att vi under år 2020 haft till
kommande driftkostnader på cirka 115 miljoner kronor kopplade till övertagande av migrationsverksamheten 
från utlandsmyndigheterna. I övrigt har Migrationsverkets verksamhet minskat vilket medfört lägre kostnader 
för livsmedel, bevakning, tolktjänster och resor.

NOT 8

Finansiella kostnader

Specifikation 2020 2019

Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret¹ –17 –1 258
Dröjsmålsräntor –131 –1 007
Övriga räntekostnader –65 –104
Övriga finansiella kostnader –12 –23
Summa finansiella kostnader verksamhet –225 –2 392
Kursförluster transfereringsverksamhet –235 –177
Summa finansiella kostnader transfereringar –235 –177

1 Förändringen beror på att Riksbankens räntesats under större delen av år 2020 var 0 procent. Under år 2019 var räntan negativ vilket medförde kostnader för 
sparade medel.
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NOT 9 

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

Specifikation 2020 2019

Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter, medborgarskap¹ 71 687 108 637
Ansökningsavgifter, främlingspass 4 532 6 251
Ansökningsavgifter, resedokument 5 633 5 405
Ansökningsavgifter, uppehålls- och arbetstillstånd¹ 255 368 190 737
Ansökningsavgifter, utlandsmyndigheter² 1 696 7 666
Ansökningsavgift, varaktigt bosatt, status/uppehållstillstånd 693 1 383
Ansökningsavgift, förlängning av visering 674 1 156
Summa offentligrättsliga avgifter 340 283 321 236

Övriga inkomster som redovisas mot statens verksamhet
Andra ersättningar, utomstatliga³ 5 822 809
Böter och sanktionsavgifter, utomstatliga 1 070 690
Periodiseringar andra ersättningar, utomstatliga 1 702 0
Summa övriga inkomster som redovisas mot statens verksamhet 8 594 1 499

Bidrag från EU
Bidrag AMIF⁴ 578 308 525 341
Återbetalning beviljat nödbistånd från AMIF⁵ –16 960 0
Periodiseringar AMIF⁶ 295 453 81 323
Summa intäkter av bidrag från EU 856 801 606 665

Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar
Realisationsvinst anläggningstillgångar 0 20
Summa realisationsvinst 0 20

Övriga intäkter och ersättningar
Övriga finansiella intäkter i uppbördsverksamhet 373 0
Summa övriga intäkter och ersättningar 373 0

Summa 1 206 051 929 420

1 Ansökningsavgifterna har totalt sett ökat med ca 19 047 tkr jämfört med år 2019. Uppehålls- och arbetstillstånd har ökat med 64 631 tkr medan den tidigare 
ökande trenden avseende medborgarskapsärenden har vänt och istället har dessa minskat med ca 36 950 tkr.

2 Migrationsverket redovisar endast viseringsavgifter mottagna via webbansökning för utlandsmyndigheternas räkning. Viseringsavgifter betalda på plats 
disponeras eller redovisas inte.

3 Saldot för år 2020 består av en slutreglering avseende EURLO för programperioden år 2017-2018. År 2019 utgjordes saldot av en återbetalning från              
International Organization for Migration (IOM) gällande Migrationsverkets reintegreringsavtal avseende European Return and Integration Network (ERIN).

4 Från och med år 2020 särredovisar inte EU-kommissionen de olika delarna fond-, vidarebosättnings- och omplaceringsmedel inom AMIF. 
5 År 2020 gjordes en delåterbetalning av Sveriges andra ansökan om nödbistånd i enlighet med beslut från EU-kommissionen efter revision år 2019.
6 Saldot består av periodisering av medel från EU-kommissionen. Den ökade periodiseringen förklaras av en ökad fordran år 2020 främst på grund av utbetal-

ningar till fondfinansierade projekt samt medel för administrativa kostnader (TA-medel).

NOT 10

Saldo uppbördsverksamhet

Skillnaden mellan intäkter och avgifter som inte disponeras och medel som tillförts statens budget från upp
bördsverksamheten består av periodiseringsposter och intäkter från försäljning av anslagsfinansierade anlägg
ningstillgångar. Den största posten utgörs av upplupna bidragsintäkter från Asyl, migration, och integrations
fonden (AMIF) med 295 453 tkr.
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NOT 11

Lämnade bidrag

Specifikation 2020 2019

UTGIFTSOMRÅDE 8 Migration

1:1 Migrationsverket (Ramanslag)
1:1 ap 1 Migrationsverket
Inomstatligt bidrag –1 000 –1 000
Delsumma 1:1 Migrationsverket –1 000 –1 000

1:2 Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)
1:2 ap 2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och regioner

Ersättning till asylsökande:
Dagersättning enligt LMA –504 464 –674 969

varav Dagersättning enligt LMA ensamkommande barn –3 192 –6 367

Särskilt bidrag enligt LMA –10 012 –16 212
varav Särskilt bidrag enligt LMA ensamkommande barn –222 –362

Boendeersättning enligt LMA –7 –33
Delsumma Ersättningar till asylsökande¹ –514 482 –691 215

varav Delsumma ensamkommande barn –3 415 –6 728

Ersättning enligt sjukvårdsförordning:
Schablonersättning, sjukvård –575 839 –734 859
Kostnadskrävande vård –90 409 –207 744
Sjuk-, hälso- och tandvård (förvar) –17 834 –7 574
Hälsoundersökningar/hälsosamtal –20 950 –22 530
Läkemedel –39 359 –47 525
Delsumma Ersättning enligt sjukvårdsförordning –744 391 –1 020 233

Ersättning enligt asylersättningsförordningen:
Ersättning för skolkostnader –617 096 –988 699
Placering av barn i annat hem än barnets eget –73 212 –80 982
Extraordinära kostnader –5 560 1 743
Placeringskostnader för ensamkommande barn –633 238 –564 464
Delsumma Ersättning enligt asylersättningsförordningen –1 329 105 –1 632 402

Övrig omsorg och omvårdnad:
Placering av familjer och vuxna –55 337 –74 016
Övriga kostnader –6 014 –4 351
Delsumma Övrig omsorg och omvårdnad –61 352 –78 367
Återetableringsstöd –12 498 –14 770
Delsumma 1:2 Ersättningar och bostadskostnader –2 661 828 –3 436 987

1:3 Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)
1:3 ap 4 Återvandringsförberedelser –1 687 0
1:3 ap 5 Återvandringsbidrag –44 –21
1:3 ap 8 Anhörigresor –2 989 –1 290
Delsumma 1:3 Migrationspolitiska åtgärder –4 720 –1 312

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärende (Ramanslag)
1:6 ap 2 Migrationsverket –269 512 –256 860
Delsumma 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärende –269 512 –256 860

Fortsättning på nästa sida
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Specifikation 2020 2019

1:7 Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)
1:7 ap 1 Migrationsverket –19 913 –43 456
Delsumma 1:7 ap 1 Migrationsverket –19 913 –43 456

1:8 ap 1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och  
flyktingar (Ramanslag)
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) –46 785 –44 608
Övriga projekt –5 176 –1 914
Delsumma 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande  
och flyktingar –51 961 –46 522

1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 
(Ramanslag)
1:9 ap 2 Tillfälligt stöd för kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 –195 000
Summa utgiftsområde 82 –3 008 934 –3 981 137

UTGIFTSOMRÅDE 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering3 
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)
1:2 ap 1 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända4 –3 628 958 –6 075 765
1:2 ap 2 Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande –80 000 0
1:2 ap 3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd –60 547 –107 205
1:2 ap 4 Ersättning för ensamkommande barn och unga5 –1 569 333 –3 787 965
1:2 ap 5 Resor och informationsinsatser vid vidarebosättning –40 939 0
1:2 ap 6 Hyreskostnader –29 742 –57 941
1:2 ap 7 Resor vid vidarebosättning 0 –66 826
1:2 ap 10 Grundersättning 0 –67 425
1:2 ap 12 Ersättning för ekonomiskt bistånd –181 676 –234 850
1:2 ap 14 Ersättning för vissa särskilda kostnader –223 703 –198 359
1:2 ap 15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård –582 093 –615 499
Summa utgiftsområde 13 –6 396 991 –11 211 835

Summa utgiftsområde 8 och 13 –9 405 925 –15 192 972

¹ Minskade kostnader för dagersättning beror på att antalet personer inskrivna i Migrationsverkets mottagandesystem har minskat med ungefär 10 000  år 
2020 jämfört med år 2019.

2 Utgiftsområde 8 har minskat med 1 miljard kronor vilket främst beror på lägre placerings- och skolkostnader för ensamkommande barn, vilket har sin grund 
i färre antal asylsökande barn som är inskrivna i Migrationsverkets mottagandesystem. 

3 1:2 ap 7 Resor vid vidarebosättning är avslutat och flyttat till anslagspost 5 Resor och informationsinsatser vid vidarebosättning. 
4 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända har minskat med 2,4 miljarder kronor vilket beror på ett lägre antal mottagna i kommunerna, samt att 

mottagandet av kvotflyktingar är pausad.
5 Ersättningen för ensamkommande barn och unga har minskat med 2,2 miljarder kronor vilket förklaras av att många barn har fyllt 18 år och genererar en 

lägre ersättning, samtidigt som det kommer färre ensamkommande barn och ungdomar än tidigare.
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NOT 12

Årets kapitalförändring

Specifikation 2020 2019

Anslagsfinansierad verksamhet
Avskrivningar av anläggningstillgångar finansierade med anslag –12 116 –9 338
Periodiseringsposter i transfereringsavsnittet¹ 844 269 1 302 585
Summa anslagsfinansierad verksamhet 832 153 1 293 247

Uppbörd
Periodiseringsposter i uppbördsavsnittet² 296 885 81 343
Summa uppbörd 296 885 81 343

Summa årets kapitalförändring 1 129 038 1 374 590
1 Posten består av periodiserade transfereringar till kommuner, regioner och övriga organisationer samt andra EU-länder.
² Posten avser huvudsakligen periodiseringar av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Till en mindre del består posten av realisationsvinst vid 

försäljning av anslagsfinansierade anläggningstillgångar.
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Noter till balansräkningen

NOT 13

Immateriella anläggningstillgångar  

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31

Balanserade utgifter för utveckling
Anskaffningsvärde, ingående balans 721 846 636 343
Årets anskaffningar 137 243 89 201

 avgår avyttrade anläggningar –37 443 –3 698
Anskaffningsvärde, utgående balans 821 646 721 846
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar, ingående balans –466 151 –408 313
Årets avskrivningar –76 384 –54 407
Årets nedskrivningar¹ 0 –7 129

avgår avskrivningar avyttrade anläggningar 37 443 3 698
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar, utgående balans –505 092 –466 151
Bokfört värde 316 554 255 695

Rättigheter avseende dataprogram och licenser
Anskaffningsvärde, ingående balans 46 963 45 780
Årets anskaffningar 401 4 021

avgår avyttrade anläggningar –169 –2 838
Anskaffningsvärde, utgående balans 47 195 46 963
Ackumulerade avskrivningar, ingående balans –40 026 –34 779
Årets avskrivningar –4 118 –7 937

avgår avskrivningar, avyttrade anläggningar 130 2 690
Ackumulerade avskrivningar, utgående balans –44 014 –40 026
Bokfört värde 3 181 6 937

Summa immateriella anläggningstillgångar 319 735 262 631

1 Delnedskrivning av Dokumenthantering Bas år 2019.
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NOT 14

Materiella anläggningstillgångar

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Anskaffningsvärde, ingående balans 417 205 366 556
Årets anskaffningar 15 425 79 358

 avgår avyttrade anläggningar –4 705 –28 709
Anskaffningsvärde, utgående balans 427 925 417 205
Ackumulerade avskrivningar, ingående balans –236 663 –194 549
Årets avskrivningar –67 087 –70 499

 avgår avskrivningar avyttrade anläggningar 4 705 28 385 
Ackumulerade avskrivningar, utgående balans –299 045 –236 663
Bokfört värde 128 880 180 542

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Anskaffningsvärde, ingående balans 556 958 583 987
Årets anskaffningar 21 979 43 853

 avgår avyttrade anläggningar –65 638 –70 882
Anskaffningsvärde, utgående balans 513 299 556 958
Ackumulerade avskrivningar, ingående balans –440 841 –431 596
Årets avskrivningar –58 969 –77 200

 avgår avskrivningar avyttrade anläggningar 62 739 67 955
Ackumulerade avskrivningar, utgående balans –437 071 –440 841
Bokfört värde 76 228 116 117

Summa materiella anläggningstillgångar 205 108 296 659

NOT 15

Övriga kortfristiga fordringar 

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31

Uppbördsfordringar1 1 738 36
Fordringar hos anställda 387 554
Fordringar återetableringsstöd 164 195
Skadeståndsfordringar 2 349 2 071
Summa 4 638 2 856

¹ Förändringen består av fordringar avseende sanktionsavgifter till lufttrafikföretag.
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NOT 16

Periodavgränsningsposter

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31¹

Förutbetalda kostnader
Hyror 139 378 146 187
Datatjänster m.m. 37 034 52 885
Dagersättning enligt LMA 11 070 15 562
Övriga förutbetalda kostnader² 53 903 26 926
Delsumma förutbetalda kostnader 241 385 241 560

Upplupna bidragsintäkter
Statliga myndigheter³ 2 413 2 238
Övriga upplupna bidragsintäkter⁴ 15 202 12 592
Delsumma upplupna bidragsintäkter 17 615 14 830

Övriga upplupna intäkter 
EU-medel, AMIF⁵ 740 267 444 814
Statliga myndigheter 717 0
Övriga upplupna intäkter⁶ 3 666 6 443
Delsumma övriga upplupna intäkter 744 650 451 257

Summa 1 003 650 707 647

¹ Jämförelsetalen är omräknade för år 2019. Se Tilläggsupplysningar och noter, förändrade redovisningsprinciper, och fotnot 5. 
2 Kvotuttagning har blivit försenat på grund av reserestriktioner under coronapandemin. 
3 Saldot år 2020 utgörs till största del av upplupna bidragsintäkter från Försäkringskassan med 1,9 miljoner kronor avseende kompensation för höga sjuklöne-

kostnader i december månad. I övrigt består saldot av upplupna bidragsintäkter från SIDA och Polismyndigheten för projekten Twinning Serbia 2, Twinning 
Serbia 3 samt IFS - IDUM styrkt identitet. 

4 Saldot år 2020 består till största del av upplupna bidragsintäkter i projekten WAT, EURLO-Kabul 2 samt Barnets bästa. Förändringen i saldot beror av att  
arbete har fortsatt i projekten men mindre eller inga nya bidrag erhållits år 2020. I övrigt färdigställdes slutrapportering i det äldre avslutade projektet  
EURLO under år 2020 och innestående fordran på EU med 3,3 miljoner kronor reglerades i september vilket också påverkat saldot.   

5  De upplupna intäkterna för EU-medel innehåller år 2020 hela det samlade saldot för mellanhavandet med EU-Kommissionen, då de olika delarna inom 
AMIF inte längre särredovisas. Den ökade fordran under år 2020 är relaterad till utbetalningar till projekt och medel för administrativa kostnader (TA-medel) 
som ska erhållas för förvaltning av fonderna. Under år 2019 fanns en mindre skuld i AMIF omplacering och fond, medan det fanns en större fordran i  
vidarebosättningmedel. Jämförelsetalet har reducerats med skuldbeloppet från år 2019, vilket syns i not 28. 

6 Posten består av upplupna återkrav gällande ensamkommande barn och unga. Den främsta orsaken till minskningen är att tidigare återkrav av statsbidrag 
till kommuner har reglerats under år 2020.
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NOT 17

Avräkning med statsverket

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31

Uppbörd
Ingående balans 0 0
Redovisat mot inkomsttitel –909 166 –848 076
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 909 166 848 076
Fordringar/Skulder avseende uppbörd 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 233 979 250 870
Redovisat mot anslag 10 912 071 17 538 284
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde –11 108 557 –17 555 175
Fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde 37 493 233 979

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans 5 443 –254 228
Redovisat mot anslag 4 343 096 4 549 767
Anslagsmedel som tillförts räntekonto –4 443 762 –4 383 896
Återbetalning av anslagsmedel 0 93 800
Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde –95 222 5 443

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 12 124 15 741
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln –3 078 –3 618
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 9 046 12 124

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
Ingående balans 9 356 1 930
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 1 083 483 1 041 990
Utbetalningar i icke räntebärande flöde –11 297 191 –17 741 663
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 10 199 391 16 707 099
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto –4 962 9 356

Summa Avräkning med statsverket –53 645 260 902

NOT 18

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 

Ökningen av saldot förklaras till stor del av högre tilldelade anslagsmedel för år 2020, samt minskade kostnader 
för personal och administrativa lokaler.

Migrationsverkets gällande kreditram på räntekontot år 2020 är 250 000 tkr. Bokslutstransaktioner som lån inte 
tagits upp för uppgår till 6 miljoner.
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NOT 19

Statskapital 

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31

Ingående balans 40 966 38 857
Kapitalförändring från föregående år1 –9 338 –8 164
Konst från Statens konstråd –92 0
Anslagsfinansierade anläggningstillgångar² 44 018 10 273
Utgående balans 75 554 40 966

1 Utgör avskrivningskostnader på anslagsfinansierade tillgångar från år 2019. 
2 Ökningen beror på att under år 2020 har fler projekt som utvecklar immateriella anläggningstillgångar startat. 

NOT 20

Balanserad kapitalförändring 

Specifikation
Ingående balans  

2020-01-01
Årets kapital    - 

f örändring 20191
Utgående balans  

2020-12-31

Ingående balans –3 182 314 –3 182 314
Omföring 2019 års kapitalförändring,  
periodisering uppbörd 81 343 81 343
Omföring 2019 års kapitalförändring,  
periodisering transferering 1 302 585 1 302 585
Summa balanserad 
 kapitalförändring –3 182 314 1 383 929 –1 798 385

1 Bokförd kapitalförändring år 2019 var 1 374 590 tkr. Dessutom har 9 338 tkr förts mot statskapital.

NOT 21

Myndighetskapital

Specifikation Statskapital 

Balanserad kapital-
förändring, anslags  - 

finans i  erad verksamhet

Balanserad 
 kapitalförändring, 

uppbörds verksamhet 

Kapitalförändring 
enligt resultat-

räkningen Summa 

Utgående balans 2019 40 966 –3 517 213 334 899 1 374 590 –1 766 758
Ingående balans 2020 40 966 –3 517 213 334 899 1 374 590 –1 766 758
Föregående års  
kapital förändring –9 338 1 302 585 81 343 –1 374 590 0
Konst från Statens konstråd -92 -92
Anslagsfinansierade  
anläggningstillgångar 44 018 44 018
Årets kapitalförändring 1 129 038 1 129 038
Summa årets förändring 34 589 1 302 585 81 343 –245 552 1 172 965
Utgående balans 2020 75 554 –2 214 628 416 242 1 129 038 –593 793
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NOT 22

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31

Ingående avsättning 5 282 3 949
Årets pensionskostnad 2 689 3 416
Årets pensionsutbetalningar –2 672 –2 083
Utgående avsättning 5 299 5 282

NOT 23

Övriga avsättningar 

Specifikation
Ingående balans  

2020-01-01
Årets förändring 

2020
Utgående balans  

2020-12-31

Avsättning för engångspremier¹  1 945     1 615     3 560    
Lokalt omställningsarbete (kompetensväxling) 57 936  6 387     64 323    
Avsättning för personal² 17 977  11 807     29 784    
Avsättning för personal sociala kostnader² 9 053  6 362     15 415    
Avsättning för återbetalt bistånd³ 1 590 –666     924    
Återställningskostnader lokaler⁴ 150 679 –138 134     12 545    
Avvecklingskostnader lokaler⁵ 25 573  3 051     28 623    
Summa 264 753 –109 578     155 174    

1 Avsättning för engångspremier för uppsagd personal som fyllt 57 år, men inte 63 år och 7 månader. Antalet uppsagd personal inom åldersspannet har ökat, 
vilket påverkar avsättningen.

2 Utgör avsättningar för löner gällande beslut om uppsagd personal år 2020, beroende på myndighetens fortsatta omställningsarbete. Huvuddelen av  
avsättningarna betalas ut under år 2021.

3 Avsättningen avser dagersättning m.m. som inte hämtats ut av asylsökanden och som återbetalats till Migrationsverkets betalningsförmedlare. Migrations-
verkets juridiska skuld uppgår år 2020 till 119 245 tkr. Tidigare år har visat att en väsentlig del av skulden inte kommer att regleras och därför sker årligen en 
schablonmässig värdering. Avsättningen skrivs ned till det belopp som förväntas utbetalas kommande år, vilket har värderats till 924 tkr för år 2021.

4 Beräknade återställningskostnader och onormalt slitage för anläggningsboenden och administrativa lokaler. Avsättningarna har minskat i takt med förlik-
ningar som har gjorts under året, inom ramen för processen att avveckla boenden.

5 Avser avvecklingskostnader för anläggningsboenden och administrativa lokaler. 

NOT 24

Lån i Riksgäldskontoret 

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31

Ingående skuld 516 331 502 287
Lån upptagna under året 133 200 221 650
Årets amorteringar –194 441 –207 606
Utgående skuld 455 090 516 331
Beviljad låneram 1 273 000 870 000

Anläggningstillgångar finansierade med lån uppgår till 461 405 tkr. Därav utgör 6 315 tkr bokslutstransaktioner 
gällande anläggningstillgångar som ej tagits lån för. 

Skillnaden mellan beviljad låneram och utgående skuld förklaras av att kostnaderna för förbättringsutgift på  
annans fastighet blev lägre än beräknat, vilket i huvudsak beror på förseningar i ombyggnadsprojekt avseende 
förvarslokaler. 
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NOT 25

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Det totala beloppet på skulder till andra myndigheter har ökat vilket främst beror på en faktura från Regerings
kansliet i enlighet med förvaltningsöverens kommelse mellan Utrikesdepartementet och Migrationsverket.

NOT 26

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder har minskat med 52 procent per den sista december år 2020 jämfört med samma datum för
gående år. Det beror främst på att verksamhetens omfattning har minskat samt att Riksgälden under coronapan
demin rekommenderar myndigheter att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag. 

NOT 27

Övriga kortfristiga skulder 

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31

Personalens källskatt¹ 46 008 50 835
Övriga skulder personal 9 545 18 633
Skulder till asylsökande via kortutbetalning² 7 178 13 069
Övriga kortfristiga skulder³ –181 282
Summa 62 550 82 818

¹ Förändringen av personalens källskatt beror på att genomsnittligt antal årsarbetare har minskat med 228 år 2020 jämfört med år 2019.
² Avser ersättningar till asylsökande som utbetalats till ett mindre antal personer år 2020 jämfört med år 2019, vilket minskat skulden avseende bistånd som 

utbetalats till betalningsförmedlaren men ännu inte hämtats ut av de asylsökande. 
³ Ett återkrav avseende ersättning till en kommun med 498 tkr har påverkat saldot och medfört belopp i omvänt tecken. 
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NOT 28

Periodavgränsningsposter 

Specifikation 2020-12-31 2019-12-31¹

Upplupna kostnader

UTGIFTSOMRÅDE 8 Migration
Placering barn² 88 839 134 820
Sjuk- och hälsovård³ 170 819 315 873
Skolkostnader och organiserad verksamhet 225 078 305 788
Offentliga biträden⁴ 30 946 43 189
Övriga transfereringar 4 586 8 437
Semesterlöneskuld (inkl. sociala avgifter) 235 202 246 907
Lönekostnader⁵ 13 935 437
Övriga verksamhetskostnader 22 605 25 397
Delsumma 792 011 1 080 848

UTGIFTSOMRÅDE 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Ersättning för ensamkommande barn⁶ 374 150 808 302
Ersättning för stöd, service, hälso- och sjukvård⁷ 169 395 140 161
Schablonersättning⁸ 247 166 382 646
Ersättning för ekonomiskt bistånd ⁹ 87 755 102 221
Ersättning för extraordinära kostnader, hyreskostnader, SFI m.m. 23 323 42 695
Delsumma 901 789 1 476 025
Summa upplupna kostnader 1 693 800 2 556 873

Oförbrukade bidrag
Statliga myndigheter¹⁰ 50 195 22 863
Övriga oförbrukade bidrag¹¹ 10 329 13 753
Summa oförbrukade bidrag 60 524 36 616

Summa periodavgränsningsposter 1 754 324 2 593 489

¹ Jämförelsetalen är omräknade för år 2019 avseende upplupna och förutbetalda intäkter. Se Tilläggsupplysningar och noter, förändrade  
redovisningsprinciper.

2 Antalet genomsnittligt inskrivna ensamkommande asylsökande barn och unga i mottagandesystemet har minskat med 36 procent år 2020 jämfört  
med år 2019. 

3 Färre antal genomsnittligt inskrivna i mottagandesystemet medför att det inte betalas ut lika mycket schablonersättning för hälso- och  
sjukvårdskostnader år 2020 jämfört med år 2019.

4 Färre antal förstagångs ärende gällande asyl avgjordes under år 2020 har genererat färre biträdesförordnanden och därmed lägre kostnader totalt.  
5 Lönerevisionsprocessen försenades år 2020, vilket har resulterat i högre belopp för upplupna retroaktiva löner.
6 Antalet ensamkommande barn och unga som kommunplacerats efter uppehållstillstånd, har minskat år 2020 jämfört med år 2019.
7 Fler antal ansökningar från kommuner och regioner ligger till grund för periodiseringen år 2020 jämfört med år 2019. 
8 Schablonersättning baseras på antal kommunplacerade personer och betalas ut under en två års period i efterskott, januari månads utbetalning ligger  

till grund för periodiseringsbeloppet. Antalet kommunplacerade har minskat vilket medfört att beloppet har minskat mellan åren.
9 Färre inkomna ansökningar från kommuner under år 2020 jämfört med år 2019.
10  Nedan specificeras inom vilket tidsintervall de oförbrukade bidragen från statliga myndigheter förväntas tas i anspråk eller återbetalas: 

• Oförbrukade bidrag från Polismyndigheten på totalt 47 683 tkr förväntas tas i anspråk inom ett till tre år. Två nya ISF-projekt har startat under år 2020, 
Revis VIS-viseringar samt SIS Vidareutveckling. Projekten Ny Datacenter site (utveckling) och VIS-EES har fortsatt under år 2020.

• Oförbrukat bidrag från Kammarkollegiet på 364 tkr avseende regeringsuppdragen EU-gemensam visering samt Underlag strategi för psykisk hälsa 
kommer att återbetalas inom en till tre månader.

• Oförbrukat bidrag från Arbetsmiljöverket på 1 580 tkr avseende regeringsuppdraget Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll kommer att 
återbetalas inom en till tre månader.

• Oförbrukat bidrag från Myndigheten för samhällsberedskap på totalt 235 tkr avseende regeringsuppdragen Samhällsberedskap vid ökat antal migranter 
och Totalförsvarsövning 2020 kommer att återbetalas inom en till tre månader.

• Oförbrukat bidrag från SIDA på 333 tkr avseende projektet Turkiet DGMM 2 förväntas tas i anspråk inom ett till tre år.
11 De oförbrukade bidragen utgörs huvudsakligen av projekten Twinning Serbia 2 och Twinning Serbia 3 för dessa har 7 272 tkr erhållits från EU.  

I projektet WAT finns oförbrukade bidrag till andra EU-länder på 1 767 tkr. I övrigt redovisas oförbrukade bidrag från EU för projekten Twinning Kosovo på 
740 tkr och EMN 2019–2020 på totalt 549 tkr. 
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NOT 29

Övriga ansvarsförbindelser 

Migrationsverket uppskattar att det aktuella kapitalbeloppet per den 31 december år 2020 avseende alla  
skadeståndsanspråk kommer att hamna mellan 103 miljoner kronor och 361 miljoner kronor. Utgången i  
samtliga ärenden är osäker och ligger utom Migrationsverkets kontroll.

Migrationsverkets ansvarsförbindelser avser:

• Västerviks Bostads AB tecknade ett hyresavtal med Migrationsverket år 2015 som löper på sex år. 
Möjlig förpliktelse kan uppstå om myndigheten behöver lämna lokalerna i förtid av anledningar som 
ligger utanför Migrationsverkets kontroll.

• Floating Accomodations Sweden AB har fakturerat Migrationsverket för boendeplatser på passagerar
fartyg. Stämningsansökan avseende fastställelse av skadestånd har inlämnats till Norrköpings Tingsrätt. 
I december 2019 meddelade Norrköpings tingsrätt i dom att käromålet ogillas. Floating Accomadations 
Sweden AB har överklagat tingsrättens dom. 

• Notz Invest AB har yrkat ersättning på grund av skadegörelse i tillfälligt anläggningsboende. Målet är 
överlämnat till Norrköpings tingsrätt. 

• Öre fastigheter AB har lämnat in stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt med anledning av av
talsbrott mot lagen om offentlig upphandling (LoU). 

• Way in hotel AB har lämnat in stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt med anledning av avtals
brott mot lagen om offentlig upphandling (LoU). 

• Jokarjo AB har lämnat in stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt avseende utebliven beläggning 
för två stycken anläggningar, vilket resulterat i två rättegångsmål. 

• Egon Förvaltning NVS AB har yrkat skadeståndskrav avseende rätt att erhålla återställningskostnader 
och uteblivna hyresintäkter för tillfälligt anläggningsboende. Stämningsansökan är inlämnad till Hel
singborgs tingsrätt. 

• Stimulans Invest AB har lämnat in stämningsansökan till Blekinge tingsrätt avseende återställnings
kostnader i tillfälligt anläggningsboende, vilket resulterat i två stycken rättegångsmål. 

• Trygg Hansa (Codan försäkring A/S genom Trygg Hansa) har lämnat in stämningsansökan till Stock
holms tingsrätt och Migrationsverket är stämt via Kammarkollegiet som bett Migrationsverket driva sin 
egen talan. Tvisten avser regresstalan och skadestånd på grund av återställningskostnader i en av Migra
tionsverket förhyrd lägenhet. 

• Göingehem AB har yrkat skadestånd i Kristianstads tingsrätt på grund av återställningskostnader i  
tillfälligt anläggningsboende. 

• Kristianstadsbyggen AB har lämnat in stämningsansökan till Kristianstads tingsrätt avseende skade
stånd för återställningskostnader i tillfälligt anläggningsboende. 

• Länsförsäkringar Älvsborg har lämnat in stämningsansökan till Borås tingsrätt avseende skadestånd 
för återställningskostnader i tillfälligt anläggningsboende. 

• HK Partners AB har lämnat in stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt med anledning av avtals
brott mot lagen om offentlig upphandling (LoU). 

• Soltoppens Fastighets AB har lämnat in två  stämningsansökningar till Sundsvalls tingsrätt avseende 
skadestånd för återställningskostnader i tillfälligt anläggningsboende. .

• Lindesås Fastigheter AB har lämnat in stämningsansökan till Örebros tingsrätt avseende skadestånd 
för återställningskostnader i tillfälligt anläggningsboende. 

• Bänkåsviken AB har lämnat in stämningsansökan till Sundsvalls tingsrätt avseende skadestånd för 
återställningskostnader i tillfälligt anläggningsboende. 
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• Stiftelsen Vansbrohem har lämnat in stämningsansökan till Mora tingsrätt avseende skadestånd för 
återställningskostnader i tillfälligt anläggningsboende.  

• Hässlehem AB har lämnat in stämningsansökan till Hässleholms tingsrätt avseende skadestånd för 
återställningskostnader i tillfälligt anläggningsboende. 

• Haparandahem AB har lämnat in stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt avseende skadestånd för 
återställningskostnader i tillfälligt anläggningsboende.  

• Speed Identity AB har lämnat in stämningsansökan till Patent och Marknadsdomstolen avseende ska
destånd för upphovsrättsligt intrång. 

• Swedworks AB har lämnat in stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt avseende skadestånd på 
grund av avtalsbrott. 
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Noter till anslagsredovisningen 

För budgetåret 2020 tilldelades Migrationsverket medel från Justitiedepartementet för utgiftsområde 8 Migra
tion enligt regleringsbrev;

• regeringsbeslut I:11 20191219 (Ju2018/02960/SIM) 

• regeringsbeslut I:17 20200625 (Ju2020/00700/SIM)

• regeringsbeslut I:7 20201001 (Ju2020/03552/SIM) 

• regeringsbeslut I:17 20201203 (Ju2020/04101/SIM) 

Från Arbetsmarknadsdepartementet tilldelades Migrationsverket medel för utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering enligt regleringsbrev;

• regeringsbeslut II 4  20191219 (A2019/02286/SV)

NOT 30

1:1 Migrationsverket (ramanslag)

Utgifterna minskade med närmare fem procent jämfört med förgående år, vilket är i linje med minskningen av 
antalet årsarbetare mellan åren. Årets utgifter blev ungefär 95 miljoner kronor lägre än disponibla medel, vilket 
motsvarar ungefär två procent. Skillnaden kan till stor del förklaras med effekter av coronapandemin, med exem
pelvis lägre kostnader för kompetensutveckling och möten, resekostnader för personal samt resor för asylsökan
de än budgeterat.

NOT 31

1:2 ap 2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och regioner (ramanslag)

Anslagsutnyttjandet har minskat från 92 procent till 73 procent jämfört med föregående år, vilket förklaras av att 
tilldelade medel baserats på antagande om ett högre antal inskrivna i mottagandesystemet jämfört med utfall. 

NOT 32

1:2 ap 3 Boende för asylsökande (ramanslag)

Ett minskat behov av tillfälliga bostäder till följd av färre asylsökande på grund av coronapandemin är främsta 
förklaringen till utnyttjandet av tilldelade anslagsmedel. Antalet personer i anläggningsboende har i genomsnitt 
varit ungefär 23 procent färre jämfört med förgående år.

NOT 33

1:3 ap 4 Återvandringsförberedelser (ramanslag)

Tilldelade anslagsmedel ökade från 0,5 miljoner kronor till 2 miljoner kronor jämfört med föregående år.  
Anslagsutnyttjandet ökade från 14 procent till 85 procent. Migrationsverket har beviljat och utbetalat medel till 
tre projekt under året medan ett fjärde projekt inte uppfyllde kraven och samtidigt drog sig ur.

NOT 34

1:3 ap 5 Återvandringsbidrag (ramanslag)

Förbrukningen av tilldelade medel har minskat på grund av ett lägre antal inkomna ansökningar om återvand
ringsbidrag, främst på grund av coronapandemin. Anslagsutnyttjandet minskade från 21 procent till 9 procent. 
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NOT 35

1:3 ap 8 Anhörigresor (ramanslag)

Tilldelade anslagsmedel ökade från 1,5 miljoner kronor till 9,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Anslagsutnyttjandet har minskat från 87 procent till 31 procent, vilket förklaras av begränsade möjligheter att 
genomföra anhörigresor på grund av reserestriktioner under coronapandemin. 

NOT 36

1:6 ap 2 Offentligt biträde i utlänningsärenden (ramanslag)

Anslagsutnyttjandet är ca 70 procent av tilldelade medel, vilket främst beror på att en lägre volym av ärenden 
med förordnat biträde än förväntat avgjordes under året.  

NOT 37

1:7 ap 1 Utresor för avvisade och utvisade (ramanslag)

Anslagsutnyttjandet har minskat till följd av att antalet självmant utresta varit lägre år 2020, vilket förklaras av 
begränsade möjligheter att genomföra återvändaderesor på grund av reserestriktioner under coronapandemin. 

NOT 38

1:8 ap 1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ramanslag)

Anslag 1:8 har fördelats på två anslagsposter. Enligt regeringsbeslut I:17 daterat 20200625 gjordes en omför
delning av anslag 1:8 mellan anslagspost 1 och 2. Omfördelningen innebar en ökning av anslagspost 1 med 4,5 
miljoner kronor och motsvarande sänkning på anslagspost 2. Se not 39. 

NOT 39

1:8 ap 2 Statlig medfinansiering (ramanslag)

Anslagsutnyttjandet avseende anslagspost är 41 procent. Kvalificerade projekt har under året till fullo finansie
rats av anslagspost 1, vilket medfört att det inte funnits något behov att bevilja statlig medfinansiering. Vidare 
har förvaltningskostnader hos funktionen för fonderna varit lägre än planerat. 

NOT 40

1:2 ap 1 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända (ramanslag)

Outnyttjande anslagsmedel förklaras av att tilldelade medel baserats på antagande om ett högre antal nyanlända 
och inresta anhöriga. 

NOT 41

1:2 ap 3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ramanslag)

Outnyttjande anslagsmedel förklaras av att tilldelade medel baserats på antagande om ett högre antal nyanlända 
och inresta anhöriga.

NOT 42

1:2 ap 4 Ersättning för ensamkommande barn och unga (ramanslag)

Tilldelade medel har baserats på antagande om ett högre antal ensamkommande barn och unga.Utgifterna för 
personer som omfattas av den utvidgade gymnasielagen har varit lägre jämfört med tidigare antaganden. 
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NOT 43

1:2 ap 5 Resor vid vidarebosättning (ramanslag)

Färre antal personer har kommit till Sverige genom vidarebosättning jämfört med tidigare antaganden till följd 
av coronapandemin.

NOT 44

1:2 ap 6 Hyreskostnader (ramanslag)

Minskade ansökningar om ersättning från kommunerna har påverkat anslagsutnyttjandet. Antalet personer som 
kommit till Sverige genom vidarebosättning har varit lägre jämfört med tidigare antaganden till följd av corona
pandemin.

NOT 45

1:2 ap 12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.M. (Ramanslag)

Kommuner ansöker om ersättning i efterskott för varje kalenderår och har ett år på sig att inkomma med ansö
kan. Det medför att inflödet av ansökningar blir ojämnt vilket försvårar beräkningen av anslagsbehovet.
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Noter till finansieringsanalysen

NOT 46

Kostnader

Belopp i tkr 2020 2019

Kostnader enligt resultaträkning                                      –5 045 386 –5 631 032
Justeringar:
Avskrivningar 206 557 217 172
Realisationsförlust 2 001 1 356
Avsättningar –109 561 –73 379
Kostnader enligt finansieringsanalysen –4 946 389 –5 485 883

NOT 47 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Belopp i tkr 2020 2019

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkning 15 670 11 474
Justeringar:
Realisationsvinst –2 219 –5 281
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen 13 451 6 193



www.migrationsverket.se


	Ett år som ställt krav på nya lösningar
	Inledning
	Inlämnande av årsredovisning
	Årsredovisningens uppbyggnad
	Redovisning av information
	Bedömning och redovisning av resultat
	Viktiga nyheter i denna årsredovisning

	Resultatredovisning
	1.	Resultatbedömning
	1.1	Sammanfattning
	1.2	Vistelsetid i mottagandesystemet
	1.3	Förvarsverksamheten
	1.4	Uttagning och överföring av flyktingar och andra skyddsbehövande
	1.5	Ersättning till kommuner, regioner och apotek
	1.6	Handläggningstider i tillstånds- och medborgarskapsärenden
	1.7	Service 
	1.8	Rättslig kvalitet
	1.9	Likvärdig behandling
	1.10		Bidrag till brottsbekämpning
	1.11		Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
	1.12		Internationellt samarbete och utvecklingsarbete
	1.13		Asyl-, migrations- och integrationsfonden

	2.	Ekonomin i sammandrag
	2.1	Migrationsverkets totala budget
	2.2	Ekonomiskt utfall utgiftsområde 8 Migration 
	2.2.1	Minskat antal anställda till följd av minskad verksamhet
	2.2.2	Utgifter för asylsökande och ersättningar till kommunerna minskade
	2.2.3	Anhörigresor och återvandring
	2.2.4	Minskade kostnader för offentliga biträden 
	2.2.5	Fortsatt minskat antal utresor och färre återintegreringsinsatser 
	2.2.6	Asyl-, migrations-och integrationsfonden

	2.3	Ekonomiskt utfall utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering
	2.4	Ekonomisk översikt

	3.	Intern styrning och kontroll 
	3.1	Inledning
	3.2	Migrationsverkets process för intern styrning och kontroll
	3.2.1	Processen för intern styrning och kontroll
	3.2.2	underlag för bedömning

	3.3	Information om Migrationsverkets centrala risker
	3.3.1	Risk för förlust av kompetens vid omställning
	3.3.2	Risk för korruption på grund av felrekryteringar
	3.3.3	Korruptionsrisker kopplade till brister i metodstöd till chefer
	3.3.4	Risk för missbruk av Migrationsverkets it-system
	3.3.5	Risk för informationssäkerhetsbrister 
	3.3.6	Risk för felaktiga utbetalningar  
	3.3.7	Risk för att förväntade nyttor av digitalisering förskjuts eller uteblir 
	3.3.8	Risk för bristande effektivitet i ärendehanteringen 
	3.3.9	Risk för tekniska problem vid hemarbete 
	3.3.10	Risk för att myndigheten brister i sitt säkerhetsskyddsarbete

	3.4	Individärenden

	4.	Kompetensförsörjning
	4.1	Sammanfattande bedömning
	4.2	Personalsammansättning
	4.3	Personalomsättning
	4.4	En arbetsplats i utveckling
	4.4.1	uppföljning av motivation och mående
	4.4.2	Öka attraktionsförmågan
	4.4.3	Lärande och utveckling 
	4.4.4	ledar- och medarbetarskap utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt

	4.5	Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
	4.6	Omställning och avveckling av kompetens

	5.	Verksamhetsutveckling
	5.1	Digital transformation
	5.2	Utveckling under året
	5.3	Utvecklingsinsatser tillsammans med andra myndigheter
	5.3.1	Den myndighetsgemensamma tjänsten Flytta
	5.3.2	Programmet Migration och säkerhet

	5.4	Sammanfattning av utvecklingskostnader
	5.5	Externfinansiering av utvecklingsinsatser
	5.5.1	Inledning
	5.5.2	Asyl-, migrations- och integrationsfonden
	5.5.3	EU:s fond för inre säkerhet


	6.	Processområde asyl
	6.1	Asylprövning
	6.1.1	Ärendeutveckling
	6.1.2	Kostnad för prövning av asylärenden
	6.1.3	Utvecklingsinsatser

	6.2	Bosättning 
	6.2.1	Tiden från uppehållstillstånd till bosättning i kommun blev längre 
	6.2.2 Minskat antal avbrutna anvisningar
	6.2.3	anvisade vidarebosatta ensamkommande barn

	6.3	Självmant återvändande
	6.3.1	Inledning
	6.3.2 ärendeutveckling
	6.3.3	Internationellt återvändandesamarbete
	6.3.4	Kostnad för återvändandearbetet
	6.3.5	Utvecklingsinsatser

	6.4	Verkställighetshinder
	6.4.1	Ärendeutveckling
	6.4.2	kostnad för prövning av verkställighetshindersärenden 

	6.5	Vistelsetid i mottagandesystemet
	6.5.1	Inledning
	6.5.2	Bifall på ansökan
	6.5.3	Avslag på ansökan
	6.5.4	Barn utan vårdnadshavare

	6.6	Mottagandeverksamheten
	6.6.1	Tillfälliga bostäder
	6.6.2	Felaktiga utbetalningar
	6.6.3	Kostnad för mottagande och stöd till asylsökande

	6.7	Förvarsverksamheten
	6.7.1	Inledning
	6.7.2	tillgängliga platser och beläggning
	6.7.3	säkerhet
	6.7.4	 Kostnad för förvarsverksamheten
	6.7.5	Utvecklingsinsatser

	6.8	Vidarebosättning
	6.8.1	Resultat av arbetet med vidarebosättning 
	6.8.2	Förberedande informationsinsatser 
	6.8.3	Kostnad för vidarebosättning 

	6.9 Ersättning till kommuner, regioner och apotek
	6.9.1 Ärendeutveckling
	6.9.2	Utbetalade ersättningar
	6.9.3  Ersättningar i mån av tillgång på medel
	6.9.4 Utvecklingsinsatser

	6.10		Ersättning för deltagande i tidiga insatser

	7.	Processområde tillstånd
	7.1	Anknytningsärenden 
	7.1.1	Ärendeutveckling
	7.1.2	Kostnad för prövning av anknytningsärenden
	7.1.3	Utvecklingsinsatser

	7.2	Arbetsmarknadsärenden
	7.2.1	Ärendeutveckling
	7.2.2	Kostnad för prövning av arbetsmarknadsärenden
	7.2.3	Utvecklingsinsatser

	7.3	EES-ärenden
	7.3.1	Ärendeutveckling
	7.3.2 Kostnad för prövning av EES-ärenden
	7.3.3	Utvecklingsinsatser

	7.4	Studerandeärenden
	7.4.1	Ärendeutveckling
	7.4.2	Kostnad för prövning av studerandeärenden
	7.4.3	Utvecklingsinsatser

	7.5	Besöks- och viseringsärenden
	7.5.1	Ärendeutveckling
	7.5.2	Kostnad för prövning av besöks- och viseringsärenden

	7.6	Avgiftsbelagd verksamhet
	Intäkterna för avgiftsbelagd verksamhet, där intäkterna inte disponeras av myndigheten, täcker inte kostnaderna för verksamheten. Täckningsgraden låg på cirka 29 procent, vilket var en minskning med cirka en (1) procentenhet jämfört med 2019. Intäkterna ö


	8.	Att bli svensk medborgare
	8.1	Ärendeutveckling
	8.2	Kostnad för prövning medborgarskapsärenden
	8.3	Utvecklingsinsatser

	9.	Processområde service
	9.1	Inledning
	9.2	Servicekanaler
	9.2.1	Bemannade servicekanaler
	9.2.2	Fysiska servicekanaler
	9.2.3	digital service

	9.3	Andel sökande som var nöjda efter kontakt med Migrationsverket

	10.	Rättslig kvalitet 
	10.1		Hög rättslig kvalitet
	10.2			Asylärenden
	10.2.1		Ändringsfrekvens i MIgrationsdomstol
	10.2.2		Kvalitetsuppföljning
	10.2.3		JO- och JK-beslut

	10.3		Tillståndsärenden
	10.3.1		Ändringsfrekvens i migrationsdomstol
	10.3.2	Enhetsbaserade kvalitetsuppföljningar
	10.3.3		JO- och JK-beslut

	10.4			Medborgarskapsärenden
	10.4.1		Ändringsfrekvens i migrationsdomstol
	10.4.2		JO- och JK-beslut

	10.5			Förvaltningsrättslig kvalitet
	10.5.1		Kvalitetsuppföljning
	10.5.2		JO- och JK-avgöranden


	11.		Likvärdig behandling
	11.1		Inledning
	11.2		Allmänt om likvärdig behandling
	11.3		Barnets rättigheter enligt barnkonventionen
	11.4		Jämställdhetsintegrering
	11.5		Hbtq-personers lika rättigheter

	12.		Bidrag till brottsbekämpning  
	12.1		Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet 
	12.2		Åtgärder för att motverka missbruk av regler, felaktiga 
utbetalningar och bidragsbrott 
	12.2.1	initiativet Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande 
myndigheter
	12.2.2		Polisanmälningar på grund av misstanke om bidragsbrott

	12.3		Bistå Säkerhetspolisens verksamhet
	12.4		Misstankar om folkrättsbrott 
	12.5		Bidrag till arbetet mot människohandel

	13.	Migrationsverksamheten vid 
utlandsmyndigheterna 
	13.1		Övertagandet av migrationsverksamheten
	13.2		Verksamheten under året
	13.3		Utvecklingsinsatser

	14.		Internationell verksamhet
	14.1		Allmänt 
	14.2		Stödverksamhet
	14.3		Övervakning av tvångsvist återvändande
	14.4		Frivillig återvandring
	14.5		Europeiska migrationsnätverket

	15.		Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden
	15.1		Inledning
	15.2		Rapporterade fondmedel till EU-kommissionen
	15.2.1	Totalt rapporterade belopp till EU-kommissionen
	15.2.2	AMIF-medfinansierade projekt 	
	15.2.3	Rapportering av särskilda fall

	15.3		Förvaltningskostnader per utbetald stödkrona
	15.4 	Kommande fondprogram 2021–2027

	Finansiell redovisning
	Väsentliga uppgifter
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Anslagsredovisning
	Finansieringsanalys
	Tilläggsupplysningar och noter 
	Noter till resultaträkningen
	Noter till balansräkningen
	Noter till anslagsredovisningen 
	Noter till finansieringsanalysen



