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Fortsatt stor oro i vår omvärld                   
Vi lever i en orolig tid. Många miljoner 

människor har tvingats på flykt på grund 

av svåra och förödande konflikter. Kriget i 

Syrien fortsätter i oförminskad omfattning. 

Konflikten i Irak bedöms bli långvarig och 

drivkrafter för att lämna bland annat 

Eritrea och Somalia kvarstår. Som det ser 

ut idag kan vi inte skönja någon lösning i 

snar framtid på de konflikter som har skapat  

den katastrofala flyktingsituationen i vår omvärld. Samhällets beredskap 

måste därför vara fortsatt stor. Antalet asylsökande har mer än fördubblats 

sedan 2011. Sannolikt fortsätter många människor på flykt att söka sig till 

Sverige, även under de närmaste åren. För att Migrationsverket ska kunna 

bedriva en stabil verksamhet i en orolig omvärld krävs en finansiering som 

är följsam i förhållande till de förväntade behoven.  

 

Uppdraget att värna asylrätten har högsta prioritet för Migrationsverket. 

Sverige hör till de länder i Europa som tar ett stort ansvar för att värna 

asylrätten. Vi betraktas som ett internationellt föredöme av FN:s 

flyktingorgan UNHCR. Det är något som vi kan vara stolta över och det ger 

styrka när vi tar oss an de utmaningar som väntar de närmaste åren.  

 

Till utmaningarna inom asylområdet hör utvecklingen av väntetiderna för 

asylsökande. Det handlar om att väntetiden från ansökan till beslut ska 

hållas så kort som möjligt. Efterhand som den pågående utbyggnaden av 

Migrationsverkets kapacitet får effekt väntas den nuvarande utvecklingen 

mot längre väntan brytas. Det handlar också om att korta den tid som de 

sökande vistas i Migrationsverkets mottagningssystem i väntan på 

kommunplacering eller återvändande. 

 

Vistelsetiden är inte minst kopplad till tillgången till boende för asylsökande 

och nyanlända. Boendefrågan är därför av fortsatt stor strategisk betydelse. 

Antalet inskrivna i mottagningssystemet väntas fortsätta att växa. För att 

kunna tillhandahålla olika boendeformer och därmed tillgodose behoven 

krävs lösningar som är hållbara på lång sikt. Målet är att öka andelen 

boendeplatser i verkets egen regi och att andelen tillfälliga boenden ska 

hållas på en låg nivå. Kvaliteten i boendemiljön ska vara så bra och trygg 

som möjligt. Vidare är dialogen med kommuner och landsting viktig för att 

Migrationsverket så långt det är möjligt ska kunna ta hänsyn till de olika 

behov som finns i samarbetet runt de sökande. En god dialog och en bra 

samverkan mellan berörda aktörer främjar ett väl fungerande mottagande.  

 

Det är vidare viktigt att Migrationsverket finns närvarande i kommunerna 

för att tillgodose behovet av service och stöd. Därför kommer vi att öka vår 

lokala närvaro på orter där det finns boende för asylsökande.  

 

Eftersom väntetiderna ökar blir det allt viktigare att de sökande har 

sysselsättning under vistelsetiden i mottagningssystemet. Verket kommer 

under perioden att utveckla den organiserade sysselsättningen, som kan 

Fotograf: Tomislav Stjepic 
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bestå av praktik, samhällsinformation, handledning i svenska språket 

(språkstöd) med mera. Väntetiden för de sökande ska vara meningsfull. 

Arbete och praktik ska främjas. Syftet med riktade insatser under väntetiden 

är att underlätta en kommande etablering för dem som ska bosätta sig i 

Sverige, samt att underlätta för dem som ska återvända på grund av att de 

inte har fått uppehållstillstånd beviljat.  

 

För att underlätta etablering och integration av nyanlända är det viktigt att 

samtliga berörda aktörer ökar sina ansträngningar ytterligare och utvecklar 

samspelet kring dem som ska börja ett nytt liv i Sverige. Insatserna ska 

börja tidigt i migrantprocessen. Det är ett ansvar för hela det svenska 

samhället. Med tanke på de utmaningar som flyktingsituationen skapar, ska 

Migrationsverket fortsätta att med kraft driva på för att stärka samarbetet 

med andra myndigheter och aktörer. Målsättningen är att öka den samlade 

förmågan i hela kedjan från ansökan till etablering eller återvändande.  

 

Samtidigt som uppdraget att värna asylrätten är prioriterat, ska 

Migrationsverket hantera den övriga migrationen på ett ansvarsfullt sätt.  

Vi står även inför utmaningen att korta väntetiderna inom processerna för 

arbete, besök, bosättning och medborgarskap. Det är ett arbete som måste 

ges hög prioritet. Det handlar inte bara om kapacitet utan också om att 

fortsätta utveckla arbetssätt och dra nytta av teknikens möjligheter.  

Genom att vidareutveckla digitaliseringen och den elektroniska 

handläggningen effektiviseras handläggningsprocesserna. Tillstånds- och 

medborgarskapsärenden ska i det närmaste fullt ut handläggas elektroniskt 

på ett års sikt. Det skapar förutsättningar för ökad effektivitet och kvalitet i 

handläggningen.  

 

Vi fortsätter även på andra sätt att utveckla service och tjänster för att möta 

de krav och förväntningar som de sökande och andra intressenter har. Det 

handlar bland annat om den service som sker via bland annat telefon, e-post 

och personliga besök.  

 

Den 1 januari 2015 gick Migrationsverket över till en regional organisation. 
Samtidigt som det lokala ansvaret ökade stärktes den centrala styrningen och 

det centrala stödet, bland annat genom inrättandet av en kvalitetsavdelning. I 

myndighetens fortsatta utveckling drar vi nytta av de möjligheter som den 

nya organisationen skapar. Ett viktigt syfte är att skapa bättre förutsättningar 

för ett effektivt samarbete och flexibilitet inom organisationen utifrån en 

helhetssyn på uppdraget. Det är också en fråga om att ytterligare stärka 

arbetet med att utveckla kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten. Det 

arbetet har en framskjuten plats på agendan. Vi satsar också på utveckling 

inom HR-området, bland annat avseende chefs- och ledarskap samt 

medarbetarnas kompetens. Det ser vi som en nyckel till långsiktig framgång 

tillsammans med insatser för att stärka en god arbetsmiljö. 

 

I detta budgetunderlag beskrivs vilka strategier och ambitioner 

Migrationsverket har för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Den 

strategiska inriktning som presenterades i det förra budgetunderlaget ligger 

fast och kompletteras av ytterligare ett strategiskt utvecklingsområde. För 
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att möta behoven lägger Migrationsverket särskild kraft på insatser inom 

följande fem strategiska utvecklingsområden: kvalitet och effektivitet i 

processerna, boende, stöd och sysselsättning i mottagandet, service och 

bemötande, utvecklad e-förvaltning samt kompetensförsörjning.  

 

Verket räknar med att kunna bedriva utvecklingsarbetet inom de strategiska 

utvecklingsområdena inom ramen för den budget som föreslås i verkets 

senaste prognos den 3 februari 2015. Därmed äskas inga extra medel för 

utveckling i budgetunderlaget. 

  

Särskilt prioriterat de kommande åren är väntetiderna och vistelsetiderna 

inom asylområdet, att tillgodose asylsökandes behov av service och stöd, 

anpassad sysselsättning under väntetiden samt att korta 

handläggningstiderna för tillstånds- och medborgarskapsärenden.  

Närvaro i kommuner där verket har boende för asylsökande ska öka. 

 

Samtidigt som jag och mina medarbetare med tillförsikt ser fram emot det 

arbete som ligger framför oss är det viktigt att vara ödmjuk inför vårt 

komplexa och ibland svåra uppdrag. Vi står inför fortsatt stora utmaningar 

där oron i omvärlden ställer krav på vår förmåga att på ett bra sätt kunna ta 

emot människor i nöd och värna deras rätt att leva utan fruktan för sitt liv 

och fria från förföljelse. Jag känner stor ödmjukhet och stolthet över detta 

uppdrag. Hur det genomförs är av livsavgörande betydelse för många 

människor som bär med sig svåra upplevelser från förödelser och krig. Jag 

och mina medarbetare ska målmedvetet och med handlingskraft fortsätta att 

värna asylrätten och ta oss an uppgiften på så bra sätt som möjligt, med stöd 

i våra utvecklingsambitioner och långsiktiga strategier. Jag är förvissad om 

att vi under de närmaste åren kommer att utveckla och förbättra arbetet, höja 

kvaliteten och möta de sökande på bästa möjliga sätt.   

 

 

 

 
 

Anders Danielsson 

Generaldirektör 
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1. Bedömda kostnader 
Migrationsverkets förslag till budget för åren 2016 – 2019 grundar sig på de 

volymstyrda behoven i enlighet med verkets senaste prognos. I 

budgetunderlaget ges en beskrivning av Migrationsverkets 

utvecklingsambitioner, vad verket vill åstadkomma och hur detta ska göras 

samt en bedömning av kostnaderna. Den kraftiga volymökningen i 

kärnverksamheten ställer krav på ökad effektivitet i Migrationsverkets 

verksamhet, till exempel inom boende, samverkan med kommuner, 

kompetensutveckling, service och tillgänglighet samt effektivitet och värde 

för den sökande i verkets processer. 
 

För att kunna möta ökade förväntningar och krav och för att på sikt få en 

mer effektiv verksamhet ser verket att det är nödvändigt att fortsätta den 

pågående utvecklingen av verksamheten. Verket fokuserar på fem områden 

som kräver kraftfulla utvecklingsinsatser och därför kommer att prioriteras. 

Dessa utvecklingsområden är Kvalitet och effektivitet i processerna som 

handlar om hur arbetssättet kan förbättras och utvecklas, Boende, stöd och 

sysselsättning i mottagandet, Service och bemötande, Utvecklad e-

förvaltning samt Kompetensförsörjning. I detta budgetunderlag beskrivs 

långsiktig strategi och inriktning för pågående och planerade 

utvecklingsinsatser. 

 

I föregående års budgetunderlag äskades medel för finansiering av 

utvecklingsinsatser. Trots att inga extra medel tillfördes verket, har 

utveckling bedrivits inom ramen för de anslagsramar och möjligheter till 

fondfinansiering som funnits.  

 

Migrationsverket forsätter satsningen på ökad digitalisering. Under rubriken 

”En e-förvaltning som ger kundvärde” beskriver verket den utveckling som 

pågår för att stödja smarta arbetssätt och därmed skapa effektivare processer 

i verksamheten. Utvecklingsinsatserna inom e-förvaltning stödjer 

utvecklingen inom de fyra övriga utvecklingsområdena.  

 

Migrationsverkets behov utöver förslagna ramar i BP 
2014/15:1 
Migrationsverkets förslag till budget för åren 2015 – 2019 grundar sig på de 

volymstyrda behoven i enlighet med verkets senaste prognos. I 

budgetpropositionen 2014/15:1 har Migrationsverket tilldelats medel för att 

ha en kapacitet att ta emot mellan 64 000 och 94 000 nya asylansökningar 

2015. I verkets prognos som lämnades i februari finns en stor osäkerhet och 

intervallet är att mellan 80 000 och 105 000 asylsökande kommer under 

året. De ekonomiska beräkningarna utgår ifrån ett planeringsantagande att 

90 000 asylsökande kommer till Sverige under 2015. Intervallet är ännu 

större 2016 och det finns ett behov av resurser utöver föreslagna ramar i 

budgetpropositionen. Behoven redovisas per anslag för respektive år i tabell 

nedan. Behoven redovisas exklusive kredit.  
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Tabell 1 – Bedömda behov utöver föreslagna ramar för perioden 2015-2019 (mkr) 

Anslag 2015 2016 2017 2018 2019

Utgiftsområde 8, Migration

1:1 Migrationsverket 0 504 540 303 0

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 477 1 890 765 0 0

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 12 4 2 0 11

1:6 Offentliga biträden i utlänningsärenden 0 23 118 8 0

1:7 Utresor för avvisade/utvisade 0 5 3 10 9

Utgiftsområde 13, Integration och jämställdhet

1:2 Kommunersättningar 0 636 2 808 5 211 4 905  
 

 

2.  Ärendeutveckling  
 

2.1 Fortsatt stor migration till Sverige, stora variationer och 
stor osäkerhet 
Antalet flyktingar och fördrivna i världen är det högsta sedan andra 

världskriget. Svåra och långdragna konflikter som den i Syrien har drivit 

många miljoner människor på flykt. I dagsläget finns inget som talar för 

någon snar lösning på de konflikter som har skapat dagens katastrofala 

flyktingsituation. Sverige hör till de länder i Europa som tar ett stort ansvar 

för att i denna tid värna asylrätten och betraktas som ett internationellt 

föredöme av bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR.  

 

Under 2014 har drygt 110 600 personer fått arbets- och uppehållstillstånd i 

Sverige jämfört med cirka 116 500 personer år 2013.
1
 

Cirka hälften av samtliga tillstånd 2014 är tidsbegränsade 

och hälften är permanenta uppehållstillstånd. Antalet 

asylsökande ökade från drygt 54 000 år 2013 till cirka 81 

000 år 2014. Syrier var den största gruppen asylsökande, 

därefter följer eritreaner och statslösa. Omkring 2000 

personer ansökte om asyl i Sverige varje vecka under 

sommarmånaderna juli, augusti och september. 

 

2.2 Migrationsverkets förutsättningar 
Som utförare av migration- och asylpolitiken verkar Migrationsverket inom 

ett område som omgärdas av mycket åsikter och känslor. Dagens skeenden 

gör de politiska skiljelinjerna ännu tydligare. Migrationsfrågorna står högt 

på den politiska dagordningen och mycket talar för att verksamheten 

kommer att bli föremål för fortsatt debatt och granskning. Det ställer stora 

krav på att Migrationsverket tillsammans med övriga samhällsaktörer utför 

uppdraget på ett sätt som vinner förtroende.  

 

En av de största utmaningarna rör boendet för asylsökande. Under 2015 

kommer antalet inskrivna i mottagningssystemet fortsätta att växa, vilket 

ställer krav på fortsatta insatser för att tillgodose behoven. I dag innebär 

bristen på hyreslägenheter att Migrationsverket nästan helt tvingas förlita sig 

                                                 
1 I statistiken ingår personer som har fått tillstånd att arbeta, studera, förenas med anhöriga eller att de 

behöver skydd. Även EU/EES-medborgare är inkluderade. Fr.o.m. 1 maj 2014 upphörde skyldigheten 

för EU/EES-medborgare att registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. Därför har det totala 

antalet uppehållstillstånd minskat 2014 (7 394 beviljade uppehållsrätter) jämfört med 2013 (20 712 

beviljade uppehållsrätter). 

Fotograf: Tomislav Stjepic 
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till tillfälliga boendelösningar för att kunna erbjuda alla nya asylsökande ett 

boende. Målet är att minska andelen sådana boenden och kraftigt öka antalet 

boendeplatser i egen regi. Det krävs nya lösningar som är långsiktigt 

hållbara. Migrationsverket har ambitionen att pröva nya tankar, exempelvis 

att se över möjligheten att på lång sikt bygga egna bostäder eller på annat 

sätt få långsiktig tillgång till bostäder. I den situation som råder läggs stor 

vikt vid att förena kravet på anskaffningen av ett tillräckligt stort antal 

platser med att upprätthålla kvaliteten och se till att boendemiljön är så bra 

som möjligt. Det är också viktigt att etableringen av nya boenden så långt 

det är möjliget sker med hänsyn till behoven hos enskilda kommuner och 

landsting. En god dialog och en bra samverkan mellan berörda aktörer 

främjar ett hållbart mottagande. Vid upphandling av så kallade tillfälliga 

boenden som även inkluderar kost sätts ramarna av bestämmelserna i lagen 

om offentlig upphandling.  

 

I prognosen som Migrationsverket lämnade den 3 februari redovisas den 

förväntade utvecklingen för olika ärendeslag de kommande åren. Antalet 

personer som söker sig till Sverige fortsätter sannolikt att vara stort under 

flera år framöver. Det är utgångspunkten i Migrationsverkets planering för 

2015 och framåt. För att möta behovet har Migrationsverket genomfört 

omfattande rekryteringar under 2013 och 2014. Migrationsverket planerar 

att utöka kapaciteten ytterligare med cirka 670 årsarbetare under 2015.  

 

 

3. Migrationsverkets verksamhet 
 

3.1 Inriktning och ambitioner de kommande åren 
Migrationsverkets kapacitet att ta emot, utreda och fatta beslut i asylärenden 

har ökat markant de senaste åren. Under 2015 behöver verket öka 

kapaciteten ytterligare och står därför inför en omfattande rekrytering. 

Utökningen måste ske med hänsyn till vilken rekryteringstakt som är möjlig, 

behovet av utbildning, tillgång på kontorslokaler, tolkar med mera. I 

planeringen ingår även att se över andra typer av åtgärder som 

arbetstidsförläggning, mobila team och effektivt användande av 

videoteknik.  

 

Trots den kraftiga förstärkningen är prognosen att väntetiderna för 

asylsökande kommer att öka, eftersom kapacitetsökningen inte kan ske i den 

takt som krävs. Det är viktigt att de insatser verket gör för att bedriva 

verksamheten så effektivt som möjligt förenas med högt ställda krav på 

rättssäkerhet. Kravet på att lämna beslut inom rimlig tid får inte drivas 

längre än att den rättsliga kvaliteten behålls och utvecklas. När det gäller 

styrningen är principen att inte styra med kvantitativa mål utan att använda 

uppföljningen för att dra slutsatser och trimma processerna. 

 

Mot bakgrund av de stora behoven är asylområdet prioriterat, men 

Migrationsverket ska även hantera den övriga migrationen på ett 

ansvarsfullt sätt. Det handlar bland annat om dem som vill förenas med 

anhöriga, arbeta, studera eller bli svenska medborgare. Under 2015 görs 

fortsatta insatser för att arbeta av de äldsta anknytningsärendena. Samtidigt 
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utökar verket successivt inslaget av digital handläggning. Under 2015 är 

målet att verket ska ha ett i det närmaste fullt utvecklat system för att 

handlägga tillstånds- och medborgarskapsärenden digitalt. Det skapar 

förutsättningar för ökad kvalitet och effektivitet i handläggningen. När det 

gäller arbetskraftsinvandring har Migrationsverket inför 2015 byggt upp 

kapacitet för att genom efterkontroller åtgärda missbruk av reglerna i 

enlighet med regler som trädde i kraft den 1 augusti 2014. Stor vikt läggs 

också på att möta de sökande tidigt med information, vägledning och stöd. 

Med längre väntetider ökar kraven på att den sökande ska kunna utnyttja 

väntetiden på ett meningsfullt sätt. Insatser i form av språkstöd, 

samhällsinformation, praktik med mera underlättar möjligheterna för 

etablering eller återvändande. För att kunna erbjuda anpassad sysselsättning 

och tillgodose behovet av service och stöd till de sökande under väntetiden 

krävs ökade personalresurser.  

 

3.2 Ökad samverkan nationellt och internationellt 
Förmågan att tillvarata migrationens positiva kraft har stor vikt och 

betydelse i samhällslivet. Migrations- och integrationsområdet är mycket 

komplext och inkluderar många olika aktörer, vilket ställer krav på 

samordning och samarbete. Med tanke på de utmaningar som 

flyktingsituationen skapar för hela det svenska samhället ska 

Migrationsverket fortsätta att med kraft driva på för att stärka samarbetet 

med andra myndigheter och aktörer. Syftet är att skapa förutsättningar för 

ett effektivt flöde i mottagningssystemet och för att den sammantagna 

vistelsetiden i mottagandet blir så kort som möjligt.
2
 Syftet är vidare att 

skapa bättre förutsättningar för de personer som ska etablera sig i Sverige 

och för ett väl fungerande återvändande för dem som fått slutligt avslag på 

sin ansökan. Den samlade förmågan i hela kedjan från ansökan till 

etablering eller återvändande behöver utvecklas ytterligare. Den svenska 

staten har ett tydligt ansvar för detta. 

 

Som ett led i utvecklingsarbetet har verket infört en funktion för nationell 

samordning som ska stödja aktörernas samverkan. Migrationsverkets 

utgångspunkt är att se migrantprocessen i ett helhetsperspektiv där 

människors behov står i centrum. Ett nära och väl fungerande samarbete 

mellan berörda aktörer, liksom ett väl sammanhållet ansvar för hela 

processen från ansökan till etablering eller återvändande, är en förutsättning 

för en effektiv migrantprocess.  

 

Även inom Europa och internationellt är samarbetet av växande betydelse. 

Det gäller inte minst samarbete med och i ursprungsländer för att förbättra 

hela migrantprocessen. Det är också av stor vikt att skapa en rättvisare och 

mer likartad hantering av asylsökande i medlemsländerna inom EU. En 

särskild aspekt är vidarebosättning där verket kommer ta ledning i ett viktigt 

EU-samarbete för att stärka kapaciteten i Europa, inom ramen för den nya 

asyl, migrations och integrationsfonden.
3
 Ett annat exempel är att verket 

engagerar sig i twinningprojekt som syftar till bättre information om 

återvändande i västrabalkan-regionen. Som grund har verket en flerårig 

                                                 
2 Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket, 2 § punkt 2 och 6. 
3
 EU-frank: AMIF and Consular Cooperation Specific actions. 
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strategi för det internationella arbetet. Verket kommer också utveckla en 

stärkt sambandsfunktion för verkets utlandsstationerade personal. 

Strategin innehåller ett antal övergripande och långsiktiga mål och ett antal 

riktlinjer för att göra det internationella arbetet mer effektivt.  Riktlinjerna 

gör att verket kan arbeta mer flexibelt och möta långsiktigt strategiska och 

dagsaktuella behov. Riktlinjerna pekar också ut riktningen så att det blir 

möjligt att prioritera rätt.  

 

3.3 Fem strategiskt viktiga utvecklingsområden 
Antalet personer som söker asyl i Sverige förväntas vara på en fortsatt hög 

nivå. Det får bland annat till följd att belastningen på Migrationsverkets 

mottagningssystem ökar ytterligare. Det höga antalet asylsökande 

tillsammans med ett stort antal personer som söker tillstånd på andra 

grunder än asyl innebär ökade krav på att verksamheten är effektiv och 

samtidigt håller en hög kvalitet.  Handläggningstiderna bör hållas på en 

rimlig nivå och etableringsinsatser för personer som ska bosätta sig i 

Sverige behöver komma i ett tidigare skede. För att möta behoven lägger 

Migrationsverket särskild kraft på insatser inom fem strategiska 

utvecklingsområden. Detta ger struktur åt verksamhetsplaneringen.
4
 Dessa 

prioriterade utvecklingsområden är: 

 

1. Kvalitet och effektivitet i processerna. Verkets arbete 

bedrivs med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv vars 

fokus är att hålla hög kvalitet och effektivitet i 

processerna. Den sökandes behov står i fokus.  

 

 

2. Boende, stöd och sysselsättning i mottagandet. 

Genom att verket tillhandahåller olika boendeformer 

och rätt stöd tillgodoses den sökandes behov i större 

utsträckning.  

 

3. Serivice och bemötande. Insatser för att 

vidareutveckla servicen och tillgängligheten för 

sökande och andra som efterfrågar verkets tjänster. 

 

 

 

4. Utvecklad e-förvaltning. Vidareutveckla digitali-

seringen så att service och effektivitet i verksamheten 

ökar. 

 

 

5. Kompetensförsörjning. Tillgodose behovet av rätt 

kompetens och ledarskap genom att öka förmågan att 

säkra komptensförsörjningen med utgångspunkt i 

verksamhetens mål, strategier och värdegrund. 

 

                                                 
4 Se avsnitt 4. Utvecklingsinsatser de kommande åren. 

Fotograf: Tomislav Stjepic 

Fotograf: Anders Dahlberg 

Fotograf: Tomislav Stjepic 

Fotograf: Tomislav Stjepic 

Fotograf: Tomislav Stjepic 
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En utförligare redovisning av Migrationsverkets strategier och 

utvecklingsinsatser inom de fem utvecklingsområdena de kommande åren 

ges i kapitel 4. 

 

3.4 Ny organisation ger nya möjligheter 
Den 1 januari 2015 införde Migrationsverket en ny organisation. 

Verksamheten delades in i ett huvudkontor, en kvalitetsavdelning och en 

operativ verksamhet innehållande sex regioner samt avdelningar för 

förvaltningsprocess och förvarsverksamhet. Huvudkontoret samlar de 

nationella lednings-, styrnings- och stöd- funktionerna. Med 

regionaliseringen har Migrationsverket lämnat den tidigare strukturen där 

nationella chefer under generaldirektören ledde verksamhetsområden. Syftet 

med att ta bort verksamhetsområdesgränserna är bland annat att skapa bättre 

förutsättningar för flexibilitet och samarbete utifrån en helhetssyn på 

uppdraget och på den sökandes behov genom processen. Förutsättningarna 

ökar för att jobba effektivare och smidigare utan organisatoriska hinder. 

Viktiga komponenter är att ha kompetens långt fram, göra rätt från början 

och att jämna ut flöden i prövning och boende. Det är principer som redan 

idag är vägledande i verkets arbetssätt, liksom att odla ett närvarande och 

coachande ledarskap.  

 

Den ökade regionala självständigheten balanseras genom stärkt central 

styrning och stöd. Den operativa chefen har det övergripande ansvaret för 

att den operativa verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt med tanke 

på helheten. Därutöver finns en kvalitetsavdelning som ser till att det finns 

gemensamma processer som främjar helheten och som också reglerar 

utrymmet för lokal variation. I fråga om rättstillämpning svarar 

rättsavdelningen för stöd och styrning som ska borga för en rättssäker och 

enhetlig prövning. 

 

När regionindelningen gjordes spelade länsgränserna en viktig roll. Det var 

också viktigt att varje region skulle ha flera typer av verksamhet och att de 

kan klara ökningar och minskningar i antalet sökande. Att gränserna följer 

Polisens regiongränser är en fördel i arbetet med återvändande. Dessutom 

ska de sökande inte ha för långt till sina prövnings- och mottagningsenheter. 

Vidare ska medarbetarna ha nära till sina chefer.  I varje region finns det en 

huvudort. I region Syd är det Malmö, i Väst är det Göteborg, i Öst är det 

Norrköping, i Stockholm är det Stockholm/Solna, i Mitt är det Uppsala och i 

Nord är det Boden. 

 

De närmste åren kommer processer och arbetssätt att utvecklas inom ramen 

för den nya organisationen med de möjligheter som den skapar. Under 2015 

startar försöksverksamheter som bland annat syftar till att utveckla arbetssätt 

som bygger på att personal med olika kompetenser arbetar tillsammans 

genom ärendekedjan, så kallat interprofessionellt arbetssätt
5
.  

 

Med den regionala strukturen kommer beslutsfattandet närmare den 

vardagliga verksamheten, frågor hanteras på den regionala nivån samtidigt 

                                                 
5 Ett interprofessionellt arbetssätt innebär att medarbetare med olika kompetenser arbetar nära 

tillsammans och lär av varandra. 
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som regionchefen också ser till helheten och myndighetens intresse. Ett 

syfte är att initiativkraften och engagemanget hos medarbetarna ska öka 

med det regionala formatet. Medarbetarna ska ges bästa möjliga 

förutsättningar i sitt arbete. En viktig förutsättning är fortsatta insatser för att 

behålla och förbättra arbetsmiljön inom myndigheten. Vidare ska verkets 

medarbetare kunna möta behoven med system som stöttar dem att vara 

professionella. Den nya organisationen ska bland annat på detta sätt ge 

ökade förutsättningar för att spara tid samt öka kvaliteten och effektiviteten i 

verksamheten. Ytterst handlar förändringen om att de sökande i ännu högre 

grad ska få god service och uppleva att Migrationsverket hanterar deras 

ärende på ett effektivt och smidigt sätt med god kvalitet.  

 

3.5 Helhetssyn och processer med den sökande i fokus 
Att Migrationsverket arbetar utifrån en helhetssyn på verksamheten innebär 

ett medvetet arbetssätt och agerande som ska ge bäst resultat för hela 

processen som den sökande och andra intressenter går igenom. 

Utgångspunkten i det processorienterade arbetssättet är att det ska vara ”rätt 

från början” för den sökande. För att underlätta arbetet med att ha den 

sökande i fokus har verket en särskild process för Service och bemötande 

som skär genom alla övriga processer. Den sökande ska få vägledning och 

service i all sin kontakt med Migrationsverket, både inför att lämna in en 

ansökan och under hela den process som följer. Medarbetare och chef ska 

tydligt kunna se sin roll i processerna och genom dialog komma fram till hur 

arbetet bäst utformas. Osäkerheter i arbetsmiljön ska belysas och hanteras. 

Verksamheten bedrivs i fem huvudprocesser. 
  

Processen Att komma till Sverige omfattar ansökningar där den sökande 

befinner sig utanför Sverige. Det handlar om visum, tillstånd för besök, 

anknytning, arbetstillstånd och studier.  

 

I processen Att stanna i Sverige lämnar den sökande in sin ansökan i 

Sverige. Det gäller ansökan om förlängning av tillstånd och ”spårbyten”, det 

vill säga sökande som ansöker om förlängt eller förnyat tillstånd på annan 

grund än tidigare.  

 

Processen Att återvända rör alla personer som har fått ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut och ska återvända. I processen ingår även verkets 

förvarsverksamhet.  

 

Processen Att behöva skydd omfattar personer som ansöker om asyl, det vill 

säga åberopar skyddsbehov, samt arbetet med den svenska flyktingkvoten. 

När en person ansökt om asyl aktualiseras frågan om boende och annat stöd 

enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. 

 

Processen Att bli svensk medborgare samlar allt arbete som rör ansökningar 

om svenskt medborgarskap.  

 

3.6 Hög rättslig kvalitet 
Migrationsverkets arbete med rättslig styrning och stöd utvecklas vidare i 

den nya organisationen med ett samlat ansvar för den rättsliga kvaliteten. 
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Syftet är att bättre kunna stödja och styra den rättsliga verksamheten samt 

att utveckla den rättsliga kapaciteten. Syftet är också att skapa en 

sammanhållen överblick av den rättsliga kvaliteten och ge förutsättningar 

för att driva rättsutvecklingen inom migrationsområdet framåt.  

 

Genom snabba, aktuella och rättssäkra analyser av landinformation samt 

svensk och internationell praxis ökar förutsättningarna för ett effektivt och 

rättssäkert beslutsfattande. Det rättsliga stödet samlas i en databas som är 

tillgänglig och lätt att använda för Migrationsverkets personal och för 

externa användare.    

 

Migrationsverkets arbete med systematisk rättslig kvalitetsuppföljning 

innefattar såväl uppföljning av ärenden inom och mellan enheter som 

uppföljning efter teman. Inom asylprövningen har projektet Den Lärande 

Organisationen (DLO) utarbetat ett systematiskt kvalitetsarbete som nu är i 

funktion inom asylprocessen. Möjligheten att föra över dessa metoder för 

systematisk kvalitetsuppföljning till övriga processer ses över. Därtill 

kommer en nyligen utarbetad metod för att göra en årlig nationell 

kvalitetsuppföljning att kunna användas för allt fler ärendeprocesser. På så 

sätt kan en sammanhållen överblick av den rättsliga kvaliteten skapas för att 

därefter kunna genomföra övergripande förbättringar.  
 

3.7 Operativ verksamhet med sökande i fokus 
Den operativa verksamheten står inför många utmaningar. En är att ordna 

boende åt alla nya asylsökande och ta emot deras ansökningar. Ett nytt 

arbetssätt ska också etableras för att handlägga asylansökningar som 

bedöms kunna vara uppenbart ogrundade. Det handlar om att etablera en 

modell där medarbetare med hög kompetens går igenom ärendena på ett 

tidigt stadium och väljer ut dem som ska hanteras i en särskild 

process. En annan utmaning är att starta asylprövning på fler orter i landet. 

Det behövs dels för att så många människor söker asyl i Sverige, dels för att 

minska resvägen för de sökande. Ett annat sätt att effektivisera arbetet med 

asylutredningar är en fortsatt satsning på videoutredningar. Att etablera flera 

servicecenter är ännu en viktig uppgift för den operativa verksamheten. I 

dagsläget har Norrköping och Malmö fullt utbyggda servicecenter. 

Ytterligare ett antal orter (Göteborg, Stockholm, Alvesta, Örebro, Uppsala, 

Sundsvall, Umeå och Boden/Luleå samt Gävle) ska enligt planerna ha 

servicecenter. Hänsyn måste tas till den stora expansion som myndigheten 

är inne i. Frågor som rör kompetens kommer att bli väldigt viktiga när 

Migrationsverket expanderar sin personalstyrka kraftigt. Det ställs också 

andra krav på IT-system, lokaler och annat som stödjer nya arbetssätt. 

 

3.8 Utvecklade stödprocesser  
Migrationsverket kommer målmedvetet att driva utvecklingen av e-

förvaltningen vidare.  Ett viktigt mål är att göra det möjligt för personer som 

söker uppehållstillstånd (ej asyl) eller medborgaskap att lämna in en digital 

ansökan. I nästa steg fokuseras även på några e-lösningar inom asylområdet. 

Samtidigt som e-tjänster utvecklas effektiviserar verket även 

handläggningen genom ett digitaliserat arbetssätt. Att fortsätta arbetet med 

att digitalisera verkets arbetssätt är prioriterat, liksom utveckling inom 
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service och bemötande. Vidare är den fortsätta utvecklingen med att stärka 

en tydlig styrning och ledning av verksamheten central och angelägen.  Det 

kommer även att finnas flera utvecklingsprojekt inom verkets administrativa 

stödprocesser. Till exempel ska verket införa aktivitetsredovisning, vilket 

innebär att alla medarbetare ska redovisa hur mycket tid man lägger ner på 

de aktiviteter man utför under en arbetsdag. I samband med det kommer 

verket även att byta till en modell som ger mer flexibel ekonomisk 

redovisning, uppgradera ekonomisystemet och byta ut flera andra system. 

Verket söker också utveckling av e-förvaltning som är gemensam med 

andra myndigheter. Vidare främjas den utveckling som sker i vardagen på 

enheterna. Där uppstår förbättringsförslag och en del av dessa genererar 

större utvecklingsinsatser. I takt med att verksamheten utvecklas och 

förbättras värnar och beaktar verket arbetsmiljöaspekter så att olika 

arbetsmiljöinsatser säkerställer en god arbetsmiljö. 

 

Som tidigare nämnts är landinformation en viktig del i arbetet med att 

behålla och utveckla rättssäkerheten i asylprocessen. Under 2014 och 2015 

förstärks landinformationskapaciteten och verksamhetens självständighet 

stärks. Syftet med utvecklingen är inte bara att leverera med stärkt kvalitet 

utan också att ta fram mer landinformation. Det handlar både om innehållet i 

landinformationen och om hur den kommuniceras och används. Den främsta 

målgruppen är Migrationsverkets prövningspersonal, men 

landinformationen är också till för andra aktörer, som domstolar och 

juridiska ombud. Verket ska tillhandahålla en öppen och tillgänglig 

landinformation i enlighet med den opartiska rollen. Ambitionen är också 

bland annat att ta fram mer användarvänliga rapporter och utveckla 

frågetjänster. Det övergripande syftet med satsningen är att öka 

rättssäkerheten med landinformation som komponent. Effekten av pågående 

förstärkning väntas under våren 2015 och fullt ut 2016 efter att 

rekryteringarna har fullföljts och de nya experterna utbildats. 

 

3.9 Kvalitetssäkra kompetens och ledarskap 
Utvecklingssteg tas också inom HR-området. Bland annat görs insatser 

2015 för att utveckla chefs- och ledarskapsförsörjningen. Det sker genom 

olika utvecklingsprogram som både syftar till att ta tillvara potentiella 

chefsämnen och att ge befintliga chefer möjlighet att utveckla sin 

ledarkompetens. En annan förändring är att rekryteringsarbetet centraliseras 

i syfte att hålla ihop rekryteringsprocessen, säkra kvaliteten och avlasta 

cheferna i verksamheten. Under 2014 har Migrationsverket vuxit med dryga 

1400 anställda. Behovet av nyrekrytering fortsätter även under 2015. Det är 

en utmaning att rekrytera och introducera så många nya medarbetare. 
 

Ytterligare en viktig del i arbetet med personal- och kompetensförsörjning 

är strategisk bemanningsplanering. Det är en strategi som hjälper 

organisationen att ha rätt antal personer på rätt plats vid rätt tidpunkt och 

med rätt kompetens. När man vet vilken kompetens som behövs gäller det 

att kunna marknadsföra sig för att attrahera, rekrytera och behålla de 

personer man behöver. Här kommer arbetet med arbetsgivarens varumärke 

in, som är ytterligare en komponent i den satsning som görs inom området. 

Det handlar inte bara om att attrahera personal utifrån utan i hög grad också 
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om att behålla den kompetens myndigheten redan har och behöver. Vidare 

görs insatser för att kvalitetssäkra kompetensen hos verkets personal. Som 

ett led i detta arbete skapas nu en kompetensportal, ”Kompassen” och en 

migrationsakademi för kvalitetssäkring och lärande i vardagen.  

 

 

4. Utvecklingsinsatser de kommande åren  
 

Fem strategiskt viktiga områden 
Migrationsverkets strategi är att kvaliteten och effektiviteten i verksamheten 

ska stärkas genom att insatser inom följande fem strategiskt viktiga 

utvecklingsområden prioriteras. Detta anger inriktningen i verksamhets-

planeringen på kort och lång sikt. Särskilt prioriterade insatser de 

kommande åren är dels att korta handläggningstiderna inom tillstånds- och 

medborgarskapsärenden och därmed på sikt frigöra resurser för att minska 

balanserna, dels att öka service och stöd samt anpassad sysselsättning till 

den sökande under väntetiden. Migrationsverkets närvaro i kommuner där 

verket har boende för asylsökande ska öka. 

 

4.1 Kvalitet och effektivitet i processerna 
Migrationsverket ska bedriva ett strategiskt arbete utifrån ett 

helhetsperspektiv vars fokus är att hålla hög kvalitet och effektivitet i 

processerna. På så sätt skapas värde för de sökande.  

 
4.1.1 Helhetssyn och flexibla processer 

I flexibla processer och med en helhetssyn på verksamheten skapar 

Migrationsverket förutsättningar för att möta och hantera en varierad och 

föränderlig omvärld. Verket ska bli bättre på att möta den sökandes och 

andra intressenters behov och att samverka med andra ansvariga 

myndigheter. Syftet är bland annat att den totala väntetiden för den sökande 

ska bli så kort som möjligt. Genom att följa upp, analysera och ta tillvara 

slutsatserna säkerställs en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten.  

 

I Migrationsverkets processorienterade arbetssätt är utgångspunkten att det 

ska vara ”rätt från början” för den sökande. Arbetet bedrivs i 

huvudprocesserna Att komma till Sverige, Att stanna i Sverige, Att 

återvända, Att behöva skydd samt Att bli svensk medborgare. 

Processindelningen är ett sätt att arbeta med ett tydligt sökandeperspektiv. 

För att underlätta arbetet med att ha den sökande i fokus skär processen 

Service och bemötande genom alla andra processer.
6
 Verkets nya 

organisation med en regional struktur och en stärkt central styrning samt 

inrättandet av en kvalitetsavdelning bidrar till att underlätta det 

processinriktade arbetssättet. 
7
  

 

Ett övergripande mål är att med de resurser som finns skapa största möjliga 

värde sett ur den sökandes perspektiv. Ärenden ska hanteras så snabbt och 

effektivt som möjligt genom hela processen. Verket ska möta och vägleda 

                                                 
6 Se avsnitt 3.5 Helhetssyn och processer med den sökande i fokus. 
7 Se avsnitt 3.4 Ny organisation ger nya möjligheter. 
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den enskilde utifrån dennes behov och förutsättningar och utifrån de ramar 

som lagstiftning och uppdrag medger.  

 

Asylärenden kan se väldigt olika ut och varje ärende ska sorteras och 

hanteras så att onödiga väntetider och icke värdeskapande arbete undviks. 

Ett exempel på detta är att ärenden, som inte är uppenbart ogrundade, men 

som med stor sannolikhet kommer avslås och där förutsättningar för ett 

snabbt återvändande finns, inte ska behöva vänta en lång tid på utredning 

och ett beslut. Ett annat exempel är att utveckla arbetet med tidiga insatser 

där aktiviteter kan vara avgörande för sökandes familjemedlemmar. Det kan 

finnas behov, redan vid en ansökan om skydd, att ge vägledning om vilka 

möjligheter en familj i hemlandet har för att få sina ansökningar om att 

komma till Sverige prövade så snabbt som möjligt. När processen fungerar 

väl sker alla insatser i rätt tid och utan onödiga fördröjningar.  

 

Ärendefördelningssystemet ska utvecklas ytterligare för att minska 

administration med bokningar av utredningar. Exempelvis ska det bli 

möjligt att redan i samband med ansökan boka en videoutredning. Vidare 

kommer arbetet med utveckling av en digitaliserad asylhandläggning att bli 

viktig under de kommande åren. Fullt utbyggt ska handläggningen av 

asylärenden tillsammans med videoutredningar underlätta när sökanden 

flyttar över landet.  

 

Handläggningen av ärenden rörande ensamkommande barn kommer att ses 

över i syfte att försöka förenkla processen. I dagsläget är det många aktörer 

som är inblandade och det sker ett flertal överlämningar. Möjligheterna att 

arbeta mer interprofessionellt över gränserna ses över. Verket kommer även 

att göra en översyn av hela skyddsprocessen, främst i syfte att se över den 

nuvarande ordningen med mottagningens utredningssamtal och hur resurser 

eventuellt kan utnyttjas på ett effektivare sätt. 

 

Migrationsverket kommer att prioritera insatser de kommande åren för att 

öka kvaliteten och effektiviteten inom processerna Att komma till Sverige 

och Att stanna i Sverige. Verket behöver komma tillrätta med de långa 

handläggningstiderna exempelvis för personer som söker tillstånd som 

anhörig. Det handlar om att arbeta på ett nytt sätt, att använda de 

möjligheter som har utvecklats i form av digitala system med mera. Under 

2015 är målet att tillstånds- och medborgaskapsärenden i det närmaste ska 

kunna handläggas helt digitalt. Det innebär bland annat att det blir möjligt 

att ansöka elektroniskt i samtliga ärenden som rör arbetstillstånd, 

studerande, anknytningar och medborgarskap. När arbetsätt och systemstöd 

är intrimmade ger det förutsättningar för att korta handläggningstiderna i de 

digitala ärendena och frigöra arbetstid för att arbeta ner balanser. Fullt infört 

kommer det att medföra arbetstidsbesparingar även för 

utlandsmyndigheterna. Ett bra samarbete under utvecklingsfasen är därför 

nödvändigt. 
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4.1.2 Pågående och planerade utvecklingsinsatser 

Utvecklingsinsatser inom området: 

 försöksverksamheter
8
 i syfte att pröva nya arbetssätt som tydligare 

utgår från sökandes behov samt att utveckla nya strukturer för 

uppföljning,    

 vidareutveckla metoder för initial hantering av ärenden för att korta 

tiden i alla processer, 

 utveckla strukturer för uppföljning av processerna som främjar ett 

lärande och stöd till medarbetarna, 

 vidareutveckla ett fungerande system för ärenden där omedelbart 

återvändande ska ske. 

 
4.1.3 Nyttor 

En viktig nytta är att kvaliteten och effektiviteten i verksamheten kan öka 

genom nya sätt att arbeta. Nya arbetssätt prövas bland annat med hjälp av 

försöksverksamheter. En annan väsentlig nytta är att verksamheten kan 

styras på ett bättre sätt efter att kunskaper och erfarenheter från 

uppföljningar har tagits tillvara. Ytterligare en nytta är att korta väntetiden 

för sökande genom tidig sortering av ärenden. Detta kan exempelvis ske om 

en persons ansökan, som med stor sannolikhet kommer att avslås, sorteras 

så att ansökan kan få en snabb utredning och ett snabbt beslut därmed kan 

tas. 

   
4.1.4 Osäkerheter 

Det finns en viss osäkerhet att Migrationsverket inte mäktar med att 

kvalitetsutveckla verksamheten i den takt som verket planerar, på grund av 

en fortsatt hög belastning med ett stort antal sökande.  

 

4.2 Boende, stöd och sysselsättning i mottagandet 
Migrationsverket ser behov av att utveckla systemet för mottagande av 

asylsökande bland annat genom att tillhandahålla olika boendeformer. 

Syftet är att öka flexibiliteten och effektiviteten i arbetet med mottagande 

och återvändande så att flödet i mottagningssystemet ökar.  

 

 

                                                 
8
 Försöksverksamheter för att utveckla nya och mer sammanhållna processer över funktions- och 

myndighetsgränser samt att utveckla ett helhetsinriktat sätt att följa upp och styra dessa processer. Ett 

exempel är en försöksverksamhet där Migrationsverket tillsammans med Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Skatteverket i tvärprofessionella team ska arbeta med nyanlända på fyra 

olika servicekontor i landet – i Norrköping, Alingsås, Borlänge och Ljusdal. De berörda kommunerna 

kommer också att delta med medarbetare på kontoren. Syftet är att utveckla ett nytt arbetssätt runt 

nyanlända – personer som har beviljats uppehållstillstånd och som ska etablera sig i Sverige. 

Fotograf: Tomislav Stjepic 
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4.2.1 Strategi för att tillgodose behov av boende 

Verket ska ha tillgång till olika boendeformer som motsvarar behoven vid 

varje givet tillfälle. Genom att tillhandahålla olika boendeformer, rätt stöd 

och att aktivt utveckla organiserad sysselsättning tillgodoses den sökandes 

behov i större utsträckning.                    

 

Mottagande av asylsökande och kommunalt flyktingmottagande är en 

nationell angelägenhet med stora utmaningar. Samarbetet med kommuner 

och andra samverkande aktörer ska utvecklas. I Migrationsverkets strategi 

för boende i mottagningssystemet
9
 har ett antal prioriteringar identifierats. 

Dessa ska bidra till att möta samhällsutmaningar och ta tillvara de 

erfarenheter och möjligheter som finns inom området. De prioriterade 

områdena är: 

 

 Minska antalet upphandlade tillfälliga boendeplatser. 

 Boendekvalitet, långsiktigt synsätt på kvalitet i och skick på boendet. 

 Bättre processfokus, med mål att minska antalet flyttar under 

migrantprocessen. 

 Kommunsamverkan med en tydlig kommunikation mellan 

kommunen och Migrationsverket. 

 

Boendestrategin tydliggör vilka prioriteringar Migrationsverket ska vidta för 

att säkra tillgången till adekvat boende som bidrar till ett jämnare flöde i 

asylprocessen och ger kortare vistelsetider i mottagningssystemet. Strategin 

ska leda boendefrågan så att den stödjer myndighetens övergripande vision 

och mål. Vidare är syftet med strategin att styra utvecklingen av boende i 

mottagningssystemet så att den blir värdeskapande för samtliga involverade 

parter. Boendestrategin ska beskriva den önskade målbilden, möjliga vägval 

samt ge stöd och vägledning för beslut och nyanskaffning av boendeplatser. 

Strategin bidrar dessutom till att säkerställa ett systematiskt och strukturerat 

arbetssätt och en fortlöpande utveckling och förbättring av 

Migrationsverkets arbete med boendefrågan internt och externt.  

 

Migrationsverkets långsiktiga kapacitetsplanering är prognosbaserad och 

bedömningen är att behovet av boendeplatser även fortsättningsvis kommer 

att vara stort under de närmast fem åren. Det är en stor utmaning för verket 

att tillgodose behovet av boende med anledning av det höga antalet 

asylsökande och snabba förändringar som kan uppstå. Vanliga 

hyreslägenheter är den boendeform Migrationsverket prioriterar, men 

tillgången motsvarar inte behovet. Antalet upphandlade tillfälliga 

boendeplatser är i dagsläget för högt jämfört med det totala antalet 

boendeplatser. En viss andel av tillfälliga boendeplatser behöver dock 

finnas. Det är ett kostnadseffektivt sätt att möta snabba och oplanerade 

förändringar i boendesystemet. Inriktningen och strategin är att andelen 

tillfälliga boenden ska hållas på låg nivå. Därför är ambitionen att fram till 

2017 anskaffa 14 000 nya boendeplatser i egen regi. Ett betydande åtagande, 

som bedöms rimligt då det bland annat redan nu finns ett antal 

fastighetsägare som visar intresse för att hyra ut anläggningar lämpliga för 

                                                 
9 Boende i mottagningssystemet – en nationell strategi och handlingsplan, GDA 101/2014. 
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korridorboende. Migrationsverket har också tagit fram en särskild plan med 

förslag på alternativa boendeformer. 

 

I boendestrategin ingår även hanteringen när boendeplatser ska avvecklas. 

Det är av stor vikt för Migrationsverkets relation till kommunerna att 

etableringar är möjliga att överblicka under längre tid. Vid etablering i 

kommunerna är dialogen om ett tillfälligt eller ett mer långsiktigt 

engagemang viktig. Om inte avvecklingar sker på ett förutsebart sätt är 

risken att relationerna mellan Migrationsverket och kommunerna försämras.  

 
4.2.2 Sysselsättning under väntetiden 

Med längre väntetider ställs ökade krav på att Migrationsverket utvecklar 

den organiserade sysselsättningen för att göra vistelsetiden mer meningsfull 

och underlätta etablering eller återvändande.
10

 Arbete och praktik ska 

främjas. För de som inte hittar något arbete ska Migrationsverket i 

möjligaste mån erbjuda anpassad sysselsättning i lämplig omfattning. 

Inriktningen är vidare att utveckla samarbetet med det civila samhället i 

syfte att stärka de sociala aspekterna av mottagandet och underlätta 

integrationen för dem som får uppehållstillstånd och ska etablera sig i 

Sverige.  

 

Den organiserade sysselsättningen kan bestå av informationsinsatser enskilt 

eller i grupp, kartläggning av yrkes- och utbildningsbakgrund, praktik, 

handledning i svenska språket (språkstöd) med mera. Sysselsättningen kan 

med fördel bedrivas i samverkan med idéburna organisationer. Språkstöd 

innebär att den sökande erbjuds möjlighet till självstudier i svenska eller 

engelska, via interaktiva studier och med handledning av Migrationsverkets 

personal, i verkets lokaler och med teknisk utrustning som verket 

tillhandahåller. 

 

Migrationsverket kommer att förstärka med resurser och insatser inom 

mottagningen för att möta det stora behovet av ökad närvaro, service, stöd 

och sysselsättning till sökande.  

 
4.2.3 Pågående och planerade utvecklingsinsatser 

Utvecklingsinsatser inom området: 

 andelen boendeplatser med eget hushåll ska öka,  

 en ökad framförhållning i arbetet med att tillgodose behovet av 

boendeplatser,  

 utveckla nya metoder och arbetssätt bland annat genom att använda 

mobila team och att hänsyn tas till barns villkor, 

 en strategi tas fram för att undvika onödiga flyttrörelser i 

mottagningssystemet, 

 en utvecklad kommunikationsstrategi för samverkan med kommuner 

och landsting vid etablering eller avveckling av boende tas fram, 

                                                 
10 Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., Riksrevisionens rekommendationer (RiR 

2012:23) om sysselsättningen inom mottagningsverksamheten, Regeringens skrivelse 2012/13:139. 

Organiserad sysselsättning ska erbjudas asylsökande i ålder 18-64 år som inte har arbete eller har 

hinder på grund av ohälsa.   

 



    

21 

 

 organiserad sysselsättning för sökande under vistelsetiden i 

mottagningssystemet utvecklas. 

 
4.2.4 Nyttor 

Samordning, planering och styrning utifrån ett helhetsperspektiv i 

boendefrågan innebär bland annat att en hög andel av kostnadskrävande 

tillfälliga boendelösningar kan undvikas. Boendeplatser i egen regi skapar 

förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt agerande som är 

kostnadseffektivt och bidrar till ett flöde i mottagningssystemet. 

 

Med utvecklad organiserad sysselsättning blir väntetiden för de sökande mer 

meningsfull och en kommande etablering i Sverige eller ett återvändande 

kan underlättas. 

 
4.2.5 Osäkerheter 

Variationer i omvärlden och det höga antalet asylsökande utgör den största 

osäkerheten i arbetet med att ha en beredskap för olika typer av boende som 

motsvarar behoven vid varje givet tillfälle.  

 

4.3 Service och bemötande 
Migrationsverket satsar på ökad tillgänglighet och service genom en 

integrerad kundtjänst, nationella servicecenter och ökad digital 

självservice. Servicen ska vara samordnad, enhetlig och utgå från den 

sökandes behov. Verket satsar också på att öka sin lokala närvaro där 

verket har boenden för asylsökande. Syftet är att öka servicenivån och 

samverka ännu bättre med närsamhället. 

 

 
 

 
4.3.1 Ökad service och tillgänglighet 

I alla möten med Migrationsverket ska sökande erbjudas en service som 

utgår från dennes behov, med gott bemötande och hög kvalitet. Servicen ska 

vara enhetlig, likvärdiga svar ska ges på samma fråga oavsett vilken 

kontaktväg den sökande väljer. Servicen ska vara lätt att nå och få tillgång 

Fotograf: Tomislav Stjepic 
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till oavsett om den sökande väljer att kontakta verket digitalt, via telefon 

eller ett fysiskt besök i Sverige eller i utlandet. 

 

Det ska bli lättare att komma i kontakt med Migrationsverket, dels genom 

att fler digitala självservicetjänster utvecklas, dels genom att den nationella 

kundtjänsten integreras i verksamheten och på så sätt kan dimensioneras 

utifrån efterfrågan. I det fysiska mötet, på nationella servicecenter, ska 

sökande få svar eller guidning i frågor – oavsett ärendetyp. Genom 

nationella koncept samt utvecklat stöd och kompetensutveckling till 

medarbetare som möter sökande ska en högre servicenivå säkerställas, 

liksom ökad enhetlighet. Servicemedarbetare arbetar också med 

handläggning och kan i mötet med den sökande föra ärendet framåt. 

 

För att säkerställa att service och verksamhet möter den sökandes behov ska 

verkets förmåga att lyssna till och analysera de sökandes behov öka. Verket 

ska vidareutveckla metoder för att ta emot, hantera och lära av sökandes 

synpunkter och frågor. Dialogen med sökande samt med aktörer som stödjer 

eller agerar i den sökandes process ska utvecklas och samordnas. 

 

För att öka organisationens lärande kring servicefrågor ska metoder för 

effektiv uppföljning arbetas fram. Det är uppföljningsmetoder som mäter 

det som skapar värde för sökande och bygger förtroende för myndigheten. 

En systematik för att sprida informationen och skapa kunskap om 

framgångsfaktorer ska utvecklas. 

 
4.3.2 Pågående och planerade utvecklingsinsatser 

Utvecklingsinsatser inom området: 

 utveckla metoder för att samla in, analysera och lära av sökandes 

synpunkter och frågor, 

 utveckla metoder för att systematiskt följa upp verkets service och 

bemötande samt att omsätta kunskap om sökandes behov,  

 ta fram former för hur kundtjänstens uppdrag ska utvecklas och att 

etablera detta i verksamheten, 

 utveckla stöd och kompetensutveckling för medarbetare som möter 

sökande, 

 utveckla tillgänglighet, användbarhet och begriplighet i verkets 

information och tjänster, så att den sökande på ett enkelt sätt kan 

genomföra ansökan med god förståelse om vad som förväntas av 

dem, ett exempel på detta är att utöka den information som ges på 

andra språk, 

 definiera formerna för nationella servicecentra samt den service som 

ska tillhandahållas på andra orter,  

 öka samverkan med andra myndigheter. 

 
4.3.3 Nyttor 

Tryggheten hos den sökande och förtroende för processen kan öka genom 

att sökande ges ökade möjligheter att själva söka information om hur de 

ansöker och vad som händer med deras ärende. Delar i verksamheten kan 

avlastas och tid kan frigöras för andra arbetsuppgifter. 
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Genom att sökande känner sig trygga i att processen är rättsäker kan det på 

sikt öka förtroendet för myndigheten. 

 

Genom att utveckla olika serviceytor och öka närvaron i kommuner där det 

finns boende för asylsökande kan Migrationsverkets tillgänglighet öka och 

sökande kan enklare komma i kontakt med verket.  

 

Kvaliteten på servicen kan öka genom att stöd och kompetens kring service 

och bemötande utvecklas. Antalet kontakter mellan personal och sökande 

kan också minska, vilket på sikt kan frigöra tid för andra arbetsuppgifter. 

 

Genom ett ökat lärande om sökandes behov och en systematisk uppföljning 

av verksamheten som utgår från det som skapar värde för sökande kan 

verket förbättra verksamheten och tjänsterna. 

 

4.4 En e-förvaltning som ger kundvärde  
Migrationsverket fortsätter satsningen på ökad digitalisering. Ambitionen 

är att öka flexibiliteten, kvaliteten och effektiviteten i verksamheten genom 

att utnyttja den moderna teknikens möjligheter. Verket ska, genom fortsatt 

ökad digitalisering, förenkla för sökanden, för våra samverkansaktörer och 

för oss själva. 

 
4.4.1 Utvecklad e-förvaltning 

Migrationsverket ska vidareutveckla digitaliseringen för att öka servicen 

och effektiviteten. Detta gör verket genom att tillhandahålla fler digitala 

tjänster för sökande, våra samarbetspartners och andra intressenter samt 

genom att modernisera IT-stöden i våra handläggnings- och stödprocesser. 

 

Som ett led i att skapa en effektiv och serviceinriktad e-förvaltning har 

Migrationsverket de senaste åren gjort investeringar i IT-lösningar för att 

tillhandahålla moderna e-tjänster till sökande och förbättra 

handläggningsprocesser internt. Verket fortsätter denna satsning under flera 

år framöver. 

 

Med hjälp av digitalisering ska verket vara 

tillgänglig och ge sökande stöd och vägledning på 

det sätt som den sökande behöver. Detta uppnås 

genom att erbjuda e-tjänster där sökande säkert 

och enkelt kan ansöka och följa sitt ärende. 

Sökande ska själv kunna boka tid för besök och 

därmed själv bestämma tidpunkten för besöket.  

När verket kallar sökande till utredning ska möjlighet till att genomföra 

mötet med hjälp av videoteknik finnas. På så sätt kan restid och kostnader 

minimeras för alla berörda. E-tjänsterna ska vara tillgängliga för de 

vanligaste förekommande digitala kanalerna, såsom läsplattor och smarta 

telefoner. De ska vara säkra att använda och de ska följa e-delegationens 

riktlinjer för användbarhet. Migrationsverket ska ha en modern webbplats, 

med information på de vanligaste främmande språken. 

 

Fotograf: Tomislav Stjepic 
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Ökad flexibilitet är en viktig faktor på väg mot ökad effektivitet. Ett hinder 

för ökad flexibilitet är för närvarande att verket har olika IT-system för 

handläggning inom de olika huvudprocesserna och fortfarande en hög grad 

av pappershantering i handläggningen. Verkets ambition är att succesivt 

ersätta dessa IT-system med ett enhetligt ärendehanteringssystem som är 

baserad på moderna verktyg för handläggning utan pappers-dossierer och 

sedan avveckla de äldre IT-systemen. De senaste åren har verkets arbetssätt 

blivit mer flödesorienterat. Denna utveckling skapar goda förutsättningar för 

en digital handläggning, vilket medför att utvecklingen av e-tjänster och ett 

nytt ärendehanteringssystem underlättas. 

 

I Migrationsverkets samarbete med externa organisationer och myndigheter 

inom Sverige och EU ingår även att bistå andra myndigheter med 

information för att de ska kunna genomföra sina uppdrag.  Regeringens 

målsättning har ett starkt fokus på medborgaren och dennes behov i skilda 

livssituationer. Genom att förstå och beskriva livshändelser ska offentlig 

förvaltning samverka för att på bästa sätt tillgodose medborgarens behov, så 

att dennes möte med myndigheten ska upplevas som en effektiv, transparent 

och sammanhållen förvaltning. 

 
Pågående insatser 

Inom digital kundservice vidareutvecklas ett flertal e-tjänster som successivt 

utökas för ytterligare sökandekategorier, så som: 

• e-tjänster för arbetstagare, studenter, anhöriginvandring, svenskt 

medborgarskap och visum,  

• e-tjänster för arbetsgivare, biträden, kommuner och landsting, 

• tidsbokning för besök på ambassad eller ett servicecenter i Sverige. 

 

Verket har gjort stora insatser avseende digital handläggning inom följande 

områden. Under 2015 kommer takten för digitaliseringsutvecklingen inom 

dessa områden att dras ner för att övergå till mindre förbättringsåtgärder: 

 införa en digital handläggningsprocess från ansökan till beslut inom 

processerna Att komma till Sverige, Att stanna i Sverige samt Att bli 

svensk medborgare,  

 införande av Schengen visum, 

 införande av ett digitalt boendehanteringssystem. 

 

För ökad myndighetssamverkan pågår samarbete både med nationella och 

internationella parter där gemensamma processer förenklas och digitalt 

informationsutbyte utvecklas. Verket har de senaste åren fokuserat på 

samarbete och informationsutbyte med kommuner, landsting, 

Försäkringskassan, Skatteverket, Rikspolisstyrelsen samt med länder inom 

Schengenområdet. 

 

Migrationsverket har under 2014-2015 genomfört följande insatser för att 

digitalisera styr och stödprocesser: 

 digitalisering av centrala arkivet genom att påbörja inskanning av 

beställda referensdossierar och införande av ett digitalt arkiv, 

 IT-stöd för rekryteringsprocessen, 

 IT-stöd för projektportföljhantering, 
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 utveckling och införande av nya IT-stöd för processuppföljning, 

 rutiner och lösningar för central äkthetsbedömning av ID-handlingar, 

 införande av behörighetsportal för behörighetsbeställning. 

 
Planerade utvecklingsinsatser 2016 till 2019 

Migrationsverket planerar, förutom att förbättra befintliga e-tjänster, att 

införa: 

 digitala självservicetjänster, exempelvis vidareutveckling av ”Min 

Sida” för olika kundgrupper så som sökande, biträden, tolkar och 

högskolor, 

 ytterligare e-tjänster för asylsökande, till exempel vid ansökan om 

bidrag, 

 e-tjänster för mobila kanaler, 

 utveckla verkets webbplats med fler språk, 

 utveckla användandet av sociala medier. 

 

Inom digital handläggning planerar verket, förutom att förbättra befintliga 

processer och IT-stöd, att införa: 

 digital handläggningsprocess från ansökan till beslut inom 

processerna Att söka skydd och Att återvända,  

 digital hanteringen av kostnadsräkningar för offentliga biträden, 

 digitalisering av överprövningsprocessen med domstolarna, 

 digitalisering av ärendefördelningen av asylärenden,  

 digitalisera avtalshantering av boendeplatser och integrera med 

boendehanteringssystemet, 

 införa mobil tillgänglighet till boendehanteringssystemet. 

 

Inom digital samverkan planerar verket, förutom att förbättra befintliga 

processer och IT-stöd, att: 

 digitalisera hela kedjan av kommun- och landstingsutbetalningar, 

 ansvara för livshändelsen ”Nyanländ till Sverige”
11

, 

 ansluta till e-delegationens ”Mina meddelanden” respektive ”Min 

ärendeöversikt”, 

 tillhandahålla information genom ”Öppen data” (PSI)
 12

, 

 digitalisera bosättningsprocessen med Arbetsförmedlingen, 

 digitalisera ersättningsprocessen med Försäkringskassan. 

 

För digitalisering av verkets stöd och styrprocesser planeras ytterligare för: 

 IT-stöd för verkets kundtjänst för att kunna stödja sökande, 

 utveckla processuppföljning integrerad med övriga 

informationssystem som ekonomi- och HR- informationssystem för 

ökad visualisering och processtyrning, 

 införande av aktivitetsregistrering, 

                                                 
11 E-delegationen har i analys konstaterat att: ” Sverige brister i att få fram e-tjänster som stödjer 

livshändelser och som spänner över statlig, regional och lokal nivå.” Därför har E-delegationen 

identifierat fyra livshändelser som prioriterade och en av dessa är livshändelsen ”Nyanländ”, vilken 

Migrationsverket har blivit ombedd att ta ansvar för.  
12 I regerings digitala agenda framgår att det är viktigt att förbättra förutsättningarna för 

vidareutnyttjande av handlingar, det som kallas PSI (public sector information). Se lagen om 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). 

https://lagen.nu/2010:566
https://lagen.nu/2010:566
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 nytt diariesystem,  

 IT-stöd för schemaläggning av personal på i första hand förvaren, 

 modernisera IT-stöd för dokument och mallhantering, 

 digital teknik för interna och externa möten. 

 
4.4.2 Utvecklingsaktiviteter inom IT-området 

De utvecklingsinsatser som planeras inom IT-området utgår från ”E-strategi 

2013–2018” och syftar till att möta behov som kommer med satsningen på 

ökad digitalisering och aktiviteter inom prioriterade utvecklingsområden. 

Satsningen på förbättrad styrning och ledning, benämnt ”IT-lyftet”, som 

genomfördes inom IT-sektionen under 2014 gav en bra planeringsgrund 

genom att identifiera olika förbättringsaktiviteter, där flertalet genomförts 

redan eller är inplanerade för att genomföras. 

 

Nedan räknas ett antal områden upp som kräver särskild fokusering utöver 

IT-sektionens uppdrag med support, drift, utveckling och vidmakthållande 

av IT-system och IT-infrastruktur. 
 
Tillgänglighet 

Ökade ärendevolymer och ökat antal användare ställer allt högre krav på 

kapacitet i datacenter och kommunikationslänkar mellan kontoren. De e-

tjänster som vi exponerar externt och de interna system som 

Migrationsverkets externa samverkansparter är beroende av, driver också 

krav på tillgänglighet, i vissa fall dygnet runt. Ökad grad av digitaliserad 

handläggning av ärenden ökar beroendet till tillgängliga system. Detta 

innebär behov av kontinuerliga utvecklingsinsatser med mål att säkerställa 

och följa upp rätt tillgänglighet.  

  
Kapacitet och utveckling    

Kraven på att snabbt möta verksamhetsförändringar genom en anpassning 

av olika resurser inom IT-området ökar stadigt. Utveckling av IT-

infrastrukturen kommer att vara nödvändig för att kunna möjliggöra 

skalbarhet inom och utom befintliga datacenter. Detta ställer i sin tur krav 

på fortsatt utveckling av IT-verksamheten avseende arbetssätt och 

kompetens. Det kommer också att vara nödvändigt att förbättra processer 

och teknik för att säkerställa effektiv utveckling från behov till färdigt 

system. 

 
Digital samverkan 

Migrationsverket ska aktivt utveckla det digitala informationsutbytet med 

andra myndigheter och har deltagit i e-delegationens arbete med 

”Vägledning för digital samverkan”.
13

 Dessa vägledningar kommer utgöra 

en grund för Migrationsverkets egen arkitektur och principer för digital 

samverkan. Tjänstebaserad arkitektur och ny teknik som förbättrar och 

förenklar identitetshantering och behörighetsstyrning såväl inom 

Migrationsverket som mot externa parter är grundbultar i denna samverkan. 

 

                                                 
13

 Vägledningar framtagna av e-delegationen. 
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IT-säkerhet 

IT-säkerhetsarbetet kommer att formaliseras och vidareutvecklas med ett 

riskbaserat arbetssätt där vårt fokus och våra resurser kan prioriteras utifrån 

rådande risk- och hotbild. Arbetet kommer bland annat att fokusera på 

förbättrad styrning, mätning och uppföljning, ökad kontroll av vår IT-miljö, 

utbildningsinsatser inom IT-sektionen samt en ökad förmåga att detektera 

och hantera it-säkerhetsincidenter. 

 
IT-försörjning 

Migrationsverkets uppdragsgivare och ESV ställer krav på förbättrad 

ekonomisk rapportering och uppföljning av IT-relaterade kostnader. Det 

finns också behov av att regelbundet säkerställa att IT-verksamheten bedrivs 

på det mest kostnadseffektiva sättet och att jämföra IT-kostnader för 

motsvarande tjänster på marknaden och mot andra organisationer. Med 

utgångspunkt från e-delegationens vägledning har det inom ramen för ”IT-

lyftet” tagits fram ett förslag till metod för analys av lämplig typ av 

försörjning för ett IT-stöd, ett utvecklingsprojekt eller en verksamhet inom 

IT. Regelbundna analyser kommer att genomföras baserat på metoden. 

 

Utvecklingen för, och tolkningen av, säkerhetsmässiga och juridiska krav 

och förutsättningar för nyttjande av IT-funktioner som tjänst, exempelvis 

molntjänster, ska fortsätta. Med rätt förutsättningar finns stor potential att 

möta förandringar i kapacitetsbehov med IT-funktioner som tjänst eller med 

externa resurser.  

 
Livscykelhantering och analys 

Migrationsverket har under ett antal år haft högt nyutvecklingsfokus, men 

arbete med förvaltning har inte ökat i erforderlig takt. Under kommande år 

måste aktiviter planeras in för att avveckla gamla IT-system och för att 

framtidssäkra IT-plattformar och IT-system. Målet är att modernisera och 

förenkla Migrationsverkets IT-miljö i syfte att förebygga onödiga 

förvaltningskostnader. Kartläggning av förmågor och analys av IT-

komponenternas hälsa och livscykelstatus måste genomföras för att få 

vetskap om var utvecklingsinsatser ska riktas och prioriteras. 

 
Mobilitet och samarbete 

Införande av säkra trådlösa nätverk i Migrationsverket för både anställda 

och gäster är en grundpelare för ett mobilt arbetssätt. En fortsatt utveckling 

av plattformar för att tillgängliggöra funktionalitet mobilt bör göras där 

detta kan ge effektivitetsvinster. 

 

Behovet av lösningar för kommunikation i ljud och/eller bild, både mellan 

medarbetare internt på Migrationsverket och med externa parter, är stort 

redan idag och kommer sannolikt att öka alltmer framöver. Vi behöver 

utnyttja ny teknik på effektivt sätt för att på det sättet arbeta smartare, få fler 

resfria möten och ge bättre service till våra medarbetare, kunder och 

partners. 

 
4.4.3 Nyttor 

Genom att ge god service och tillgång till ett brett utbud av e-tjänster gör 

Migrationsverket det lätt för den sökande och andra i sina kontakter med 
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verket. Fler ärenden förväntas bli kompletta initialt (rätt från början), vilket 

medför att verket sparar tid för omarbetningar och kompletteringar senare i 

flödet och väntetiden för den sökande minskar.  

 

Med ett utökad digitalt stöd effektiviseras det interna arbetssättet. Bättre 

flöde kan skapas och tid vinnas. Standardisering ger ökade förutsättningar 

för högre kvalitet och rättsäkerhet i besluten. 

 

4.5 Kompetensförsörjning 
Migrationsverket ambition är att ständigt öka kvaliteten i verksamheten. 

Förmågan att möta variationer i ärendevolymer ska säkerställas, liksom 

ökad service och tillgänglighet. Sätt att styra och leda verksamheten ska 

utvecklas. Därför fortsätter verket att satsa på kompetensutveckling för  

ledare och medarbetare samt att kompetensstyra verksamheten, för att ha 

rätt kompetens som är kvalitetssäkrad och tillgodoser krav och behov i alla 

delar av verksamheten. 

 
4.5.1 Säkra rätt kompetens 

Migrationsverkets strategiska inriktning är att genom kompetensstyrning
14

 

säkra verkets kompetensförsörjning med utgångspunkt i verksamhetens 

uppdrag, mål och värdegrund. Genom kompetensstyrningen säkras att 

organisationen har rätt kompetens och ledarskap. Med en tydlig 

kompetensstyrnings- samt chefs-/ledarförsörjningsprocess skapas 

förutsättningar för framförhållning och långsiktighet. 

 

Utveckling och lärande ska ske kontinuerligt. Genom att chefer och 

medarbetarna stimuleras till kontinuerlig kompetensutveckling ses 

Migrationsverket som en attraktiv arbetsgivare. Insatser för att stärka en god 

arbetsmiljö går hand i hand med en pågående kompetensutveckling. För att 

behålla och stärka myndighetens varumärke är det nödvändigt att arbeta 

utifrån en uttalad strategi för hur verket rekryterar, behåller och utvecklar 

rätt kompetens. 
 

Migrationsverkets kompetensutveckling ska:  

 i huvudsak genomföras via lärandet i vardagen, standardiserade 

utvecklingsprogram och riktade utvecklingsinsatser, 

 vara tillgängligt när och där det behövs, exempelvis via webben och 

via strukturerade former,  

 kännetecknas av effektiva former för lärande utifrån målgrupp och 

behov, till exempel caselärande, 

 säkerställa att ny kunskap tillämpas, fångas upp och sprids i arbetet.  

 
4.5.2 Pågående och planerade utvecklingsinsatser 

Migrationsverket fortsätter att utveckla metoder och arbetssätt för att 

säkerställa kompetensbehov och strategiskt viktiga 

kompetensutvecklingsinsatser. Genom inrättande av en Migrationsakademi 

möter verket nya krav på kompetens och ökar möjligheterna för 

medarbetare att få ny kunskap samt att utveckla sin befintliga kunskap.  

                                                 
14 Kompetensstyrning innebär att kvalitetssäkra och styra kompetens mot utsatta mål. 
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En satsning på chefs- och ledarutvecklingsprogram är också centralt i 

verkets strategi. 

 

Prioriterade insatser är att: 

 utveckla en strategi och kompetensportal
15

 för att underlätta 

planering av medarbetarnas lärande i vardagen,   

 vidareutveckla en Migrationsakademi med kompetensstyrning,
16

  

 alla nyanställda genomgår introduktionsutbildning, 

 öka samarbetet med universitet och högskolor i syfte att ytterligare 

stärka och utveckla kompetensen inom myndigheten,  

 vidareutveckla chefs- och ledarutvecklingsprogram,  

 utifrån en fastställd plan aktivt arbeta med att tillgodose behovet av 

ledarförsörjning. 

 

Utvecklingen fortsätter mot ett ökat interaktivt lärande de kommande åren. 

Nya arbetssätt, exempelvis inom interprofessionella team innebär också ett 

behov av nya kunskaper och ett flexibelt arbetssätt.   

 
4.5.3 Nyttor 

Migrationsverket är en kunskapsintensiv verksamhet. Genomförda och 

planerade kompetensutvecklingsinsatser skapar nödvändig beredskap och 

flexibilitet för att möta kraven som ställs på Migrationsverket och som kan 

förändras över tid beroende på de variationer som sker i omvärlden. Dessa 

variationer präglar verksamheten i allra högsta grad. Det är helt avgörande 

att det hos medarbetare och chefer sker ett kontinuerligt lärande som skapar 

ett nödvändigt kunskapskapital för att möta de krav som ställs på 

myndigheten. Satsningen på kompetensutveckling av verkets ledare och 

medarbetare tryggar myndighetens hela verksamhet. 

 
4.5.4 Osäkerheter 

Osäkerheten i omvärlden och de variationer i verksamheten som det för med 

sig, kan påverka takten för hur snabbt planerade rekryterings- och 

kompetensutvecklingsinsatser kan genomföras. En annan osäkerhet är 

beroendet av verkets digitala utveckling, eftersom en utvecklad e-

förvaltning ger viktiga förutsättningar för planerad kompetensutveckling 

inom myndigheten. 

 

4.6 Utvecklingsinsatser i sammandrag 
Migrationsverkets antagande att antalet 

personer som söker sig till Sverige forsätter 

att vara stort under flera år framöver ligger 

till grund för många av de utvecklings-

insatser som verket bedriver. Kvalitet och 

effektivitet, boende, stöd och sysselsättning 

i mottagandet, service och bemötande samt 

kompetensförsörjning möjliggörs bland annat  

genom en utvecklad e-förvaltning.  

                                                 
15

 Kompetensportal ”Kompassen” är ett systemstöd för medarbetare och chefers kompetens. 
16

 Kompetensstyrning innebär att kvalitetssäkra och styra kompetens mot utsatta mål. 

Fotograf: Tomislav Stjepic 
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Verket bedriver utveckling, oftast i projektform, med syfte att utveckla 

kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Verkets utvecklingssatsningar 

baseras på strategiska och proaktiva ställningstaganden som är prioriterade 

och bedöms vara de bäst lämpade insatserna. Effekterna av 

utvecklingsinsatserna skapar utrymme inom oförändrade anslag att hantera 

den ökade volymen i verksamheten samt att öka kvaliteten och värdet för de 

sökande.  

 

Utvecklingsinsatserna är beroende av varandra och skapar en 

sammanflätande och sammanhållen nytta. Utvecklingsinsatserna nedan har 

samlats under rubrikerna digital kundservice, digital handläggning, digital 

samverkan samt digitalisera verkets stöd- och styrprocesser, då den 

huvudsakliga delen av de utvecklingsprojekt som verket bedriver har någon 

anknytning till digitalisering. Indelningen är inte helt konsekvent eftersom 

det pågår eller planeras utvecklingsinsatser som omfattas av fler än ett 

område. Några av utvecklingsinsatserna omfattar stora områden och har 

därför delats upp i flera delprojekt, till exempel DISA, IAM, 

Skanningsprojektet och Kostnadsräkningar. Utvecklingsinsatserna nedan 

befinner sig i olika faser. Några insatser befinner sig i förstudiefasen vilket 

innebär att tidplaner inte är fastställda. Nedan ges exempel på ett fåtal, men 

betydelsefulla utvecklingsinsatser. Mer djupgående redogörelse återfinns i 

bilaga. 

 
4.6.1 Digital kundservice  

 
Min sida Digital säker sökandekommunikation 1.0 (2015 – 2016) 

Syftet med projektet är att öka Migrationsverkets digitala service.  

 
Webbansökan 2.0 (2015 – 2016)  

Migrationsverket behöver framtidssäkra webbansökningar och e-tjänster, 

dels genom att uppdatera dem till en modern webbstandard, så att de är 

tillgängliga via mobiler och plattor, dels genom att skapa ett modernt och 

användarvänligt gränssnitt.  

 
4.6.2 Digital handläggning  

 
BBM 100 (2013 - 2015)  

Projektet BBM 100 syftar till att utveckla webbtjänster och 

handläggningsstöd (E3) som möjliggör för sökande att lämna kompletta 

ansökningar elektroniskt och möjliggör för Migrationsverkets personal att 

handlägga ansökningar i ett digitalt (E3) och standardiserat ärendeflöde.  

 
DISA (2014 – 2017)  
För att uppnå en ökad digitalisering, en hög rättslig kvalitet, en ökad 

förmåga (flexibilitet) att möta variationer samt få mer förutsägbara 

väntetider ska ett standardiserat digitalt ärendeflöde införas i hela 

asylprocessen. Projektet DISA ska utveckla en standardiserad process med 

IT-stöd för digital handläggning av asylärenden. I ett första steg med fokus 

på ansökning och Dublinhantering. Projektet ska fortsätta utvecklingen av 

en standardiserad process med IT-stöd för digital handläggning av samtliga 

asylärenden. 
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Dokumenthantering 2.0 (2014 – 2016)  

Flera av de digitaliseringsprojekt som pågår ställer krav på digital 

informations- och dokumenthantering som dagens systemstöd inte kan 

tillmötesgå. Nuvarande dokumenthanteringssystem DHS har nått slutet av 

sin livscykel och det behöver utvecklas nya lösningar som uppfyller 

verksamhetens nuvarande och kommande behov.  

 
Ärendefördelning 2.0 (2013 – 2015) 

Syftet med projektet är att förbättra befintlig funktionalitet och tillföra 

funktioner som leder till att bättre kunna hantera den ökade 

ärendeinströmningen till asylområdet genom ökade möjligheter att styra 

ärenden och utnyttja resurserna optimalt. De nya funktionerna är bokning av 

videorum samt ärendefördelning utifrån klassificerade ärendeprofiler.  
 
4.6.3 Digital samverkan 
 
e-Mo 2 (2013 – 2015) 

Projektet fortsätter utvecklingen av e-tjänsten så att det är möjligt för 

kommuner att återsöka samtliga ersättningstyper och för landsting att 

återsöka hälsoundersökningar och kostnadskrävande/varaktig vård.  

 

Utvecklingen kommer att medföra kontroll över beläggningen av platser för 

ensamkommande barn samt utbetalade ersättningar. Det kommer att vara 

tydligt vilken kommun som är ansvarig för barnet enligt socialtjänstlagen. 

Myndigheten kommer att få kompletta, korrekta ansökningar om statliga 

ersättningar. Ensamkommande barn anvisas enligt förordningsförändringen 

och enligt de principer om fördelning som tagits fram och godkänts av 

Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting samt Länsstyrelserna. 
 
Digitalt samarbete med Domstolsverket (2015 - 2017) 

Migrationsverket har i många år arbetat med frågan om ökad digital 

samverkan med domstolarna i överklagande processen. Sedan några år 

tillbaka har en enkel digital kommunikation i form av säker e-post införts 

med några domstolar. För att ytterligare förbättra flödet och minska 

ledtiderna bör ett mer strukturerat digitalt samarbete införas så att inga 

dossierer behöver skickas mellan parterna. 

 
Projekt EIF – uppgifter från Migrationsverket (2015 – 2016) 

Utveckling av bastjänst som ansluter till tjänsten SSBTEK (Sammansatt 

Bastjänst Ekonomiskt Bistånd). Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

vill påbörja ett samarbete med Migrationsverket gällande möjligheter att 

lämna information till socialtjänsten, vilket förutsätter 

författningsförändringar som möjliggör informationsutbytet. Projektet 

Effektiv informationsförsörjning (EIF) är ett samverkansprojekt mellan 

SKL, Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och a-

kassornas samorganisation. Syftet är att den information som kommunernas 

socialtjänst behöver för att utreda en persons rätt till ekonomiskt bistånd, 

ska kunna hämtas digitalt via en så kallad sammansatt bastjänst.  
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4.6.4 Digitala stöd- och styrprocesser 

 
Skanning av inkommande handlingar, del 1 (2014 - avslutas våren 
2015) samt del 2 (2015 – 2016) 

Projektets del 1 ska ge förutsättningar för att handlingar som inkommer via 

post eller på annat sätt inom processerna Att komma till Sverige och Att 

stanna i Sverige ska kunna digitaliseras via skanning. Projektets delmål är 

att leverera en fungerande skanningsklient med mera. Del 2 kommer att 

omfatta en utvärdering av den skanningslösning och skanningsprocess som 

har utvecklats och införts under del 1, samt förslag på eventuell fortsatt 

utveckling.  

 
System för lägenhetsbesiktningar (2014 – 2015) 

Ett mobilt och digitalt system innebär minskad administrativ tid och frigör 

tid för boendepersonalen så att de kan fokusera på bättre service och ökad 

omsättningshastighet i boendet. Systemet kommer även att skapa ett bättre 

flöde och kontroll på felanmälningar och renoveringar.  

 
Kostnadsräkningar 2 (2015) 

Migrationsverket har tidigare utvecklat en digital biträdesportal, för att 

förenkla kommunikationen med offentliga biträden (Kostnadsräkningar 1). 

Biträdesportalen möjliggör för offentliga biträden att bland annat kunna 

ange tillgänglig tid för att ta nya förordnanden, skicka in kostnadsräkningar, 

kommunicera med Migrationsverket, kunna titta på ärendeinformation i 

ärenden där de är förordnade med mera. Migrationsverkets ambition är 

vidare att utveckla ett IT-stöd för den interna handläggningen av 

kostnadsräkningarna, inkluderande beredning, beslut och utbetalning av 

elektroniskt inskickade kostnadsräkningar.  

 
Avgiftshanteringssystem (2015 – förstudie) 

Projektet ska skapa ett automatiskt flöde där ansökan om uppehållstillstånd 

registreras i verksamhetssystemet och automatiserar redovisningen av de 

inbetalade ansökningarna. Projektet ska göra det möjligt att kunna koppla en 

inbetalning till en ansökan, i verksamhetssystemet och i ekonomisystemet. 

Projektets syfte är att en ansökan och dess betalning ska kunna följas från 

det att den kommer in till myndigheten till det att den har redovisats.  

 
4.6.5 Nyttor 

I nedanstående text beskrivs ett axplock av de nyttor som 

utvecklingsinsatserna bedöms medföra.  

 

 Min sida Digital säker sökandekommunikation och Webbansökan 

ska öka Migrationsverkets digitala service. Insatserna bidrar till ett 

effektivt flöde i processer och därmed till kortare 

handläggningstider. Nyttor som uppstår är bland annat frigjord 

arbetstid då antalet enkla förfrågningar bedöms minska. Nyttor för 

sökande är en ökad trygghet och förtroende bland sökande och andra 

kundgrupper genom att de förstår vad som händer med deras ärende.  
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 BBM 100 och DISA skapar stora förutsättningar för effektivisering 

och kortare handläggningstider. Insatserna kommer även att ge ökat 

stöd för rättssäkerheten, förkortade ledtider, förenklingar och 

förbättrat stöd för handläggning. Ökad flexibilitet genom effektiv 

produktionsplanering, då ärenden enkelt kan flyttas mellan enheter. 

 Utvecklingsinsatserna Dokumenthantering 2.0 och Ärendehantering 

2.0 bidrar till effektiva flöden i den digitala handläggningen och är 

förutsättningar för att uppnå nyttorna ovan. 

 Nyttorna i e-Mo 2 uppstår i första hand ute i kommuner och 

landsting som kommer att kunna ansöka om ersättningar digitalt. 

Ansökningarna blir enklare då e-tjänsten svarar för en del 

automatiska kontroller. Nyttorna för Migrationsverket blir färre 

kompletteringar och mer korrekta ansökningar. 

 För Digitalt samarbete med Domstolsverket bedöms nyttorna bli 

besparing av arbetstid samt minskade ledtider.  

 Projekt EIF – uppgifter från Migrationsverket kommer att medföra 

nyttor för kommunernas socialtjänst som kan hämta digital 

information via en så kallad sammansatt bastjänst, för att utreda en 

persons rätt till ekonomiskt bistånd. 

 Skanning av inkommande handlingar är en förutsättning för full 

digital handläggning och bidrar till nyttan att dossierhanteringen på 

sikt försvinner, vilket leder till att flexibilitet och effektivitet ökar. 

 Nyttorna i System för lägenhetsbesiktningar är bland annat minskad 

administrativ tid för boendepersonal som kan användas till bättre 

service. Systemet kommer även att skapa ett bättre flöde och kontroll 

på felanmälningar och renoveringar vilket bedöms ge nyttor i form 

av sparat anslag. En effekt är att besiktnings- och underhållsarbete 

kan planeras och utföras mer effektivt, så att beläggningsgraden i 

våra boenden kan öka. Bodygnskostnaden minskar därmed.  

 Kostnadsräkningar 2 bedöms ge nyttor i form av frigjord arbetstid 

och snabbare handläggning. Ersättning betalas ut snabbare och 

kvaliteten i handläggningen ökar genom att det blir enklare att ha 

kontroll på att alla kostnadsräkningar blir handlagda och beslutade. 

 Avgiftshanteringssystem bedöms ge nyttor för uppföljning av full 

kostnadstäckning, som därmed blir möjligt. 

 

 

5. Hur finansiera utvecklingssatserna?  

Migrationsverkets utvecklingsambitioner bedöms kunna finansieras i 

huvudsak inom myndighetens ordinarie anslag tillsammans med 

möjligheten att söka externa medel från olika EU-finansierade fonder för 

utveckling. I tabellen nedan redogörs för verkets bedömningar för hur 

finansiering av utveckling från AMIF, för den kommande fyraårsperioden 

kan ske.  

 

5.1 Finansiering inom ordinarie anslag 
Finansiering av utvecklingsinsatser sker på flera olika sätt, bland annat 

beroende av de regler som styr vilken typ av utveckling som ska 
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lånefinansieras, och av vilket utrymme som kan prioriteras för utveckling 

under respektive år. 

 
5.1.1 Ordinarie verksamhet 

Migrationsverkets verksamhet har under de senaste åren vuxit kraftigt. Det 

har lett till att verket av statsbudgettekniska skäl har behövt reservera 

anslagskrediten för att i första hand finansiera den växande löpande 

verksamheten. Något utrymme att därutöver finansiera utvecklingsinsatser 

med hjälp av anslagskredit på förvaltningsanslaget har därför inte funnits i 

planeringsfasen. Finansiering av utvecklingsinsatser äskades därför i förra 

årets budgetunderlag.  

 

Trots att inga extra medel tillfördes verket för utvecklingsinsatser, har redan 

påbörjad utveckling bedrivits inom ramen för de anslagsramar och 

<möjligheter till fondfinansiering som funnits. Även en del nya 

utvecklingsprojekt har startats under år 2014. 

 

En övervägande del av all utveckling som sker är av karaktären löpande 

verksamhet, där en pågående utveckling och förbättring av rutiner och 

arbetssätt sker. En förutsättning för smarta arbetssätt och därmed effektiva 

processer är dock den tekniska utveckling som verket bedriver inom det 

strategiska utvecklingsområdet ”En e-förvaltning som ger kundvärde”.  

 

Den digitala utveckling som skett de senaste åren har ännu inte fullt ut 

belastat förvaltningsanslaget finansiellt, eftersom det till stor del 

lånefinansierats. Belastningen på förvaltningsanslaget kommer att öka i och 

med att avskrivningar påbörjas successivt i takt med att utvecklingen 

färdigställs.  

 

Den utveckling som är av karaktären ordinarie verksamhet kommer att öka i 

omfattning de kommande åren, då den kraftiga volymökningen i 

kärnverksamheten ställer ökade krav på till exempel boende, samverkan 

med kommuner, organiserad sysselsättning för asylsökande under 

väntetiden, kompetensutveckling, service och tillgänglighet samt effektivitet 

och kundvärde i verkets processer. Verkets prognoser kommer därmed att 

täcka in sådan nödvändig utveckling, som bedöms vara av karaktären 

löpande verksamhet, och som därmed bedöms vara helt avgörande för att 

verket ska nå målen som rör ökad kostnadseffektivitet, service, kortare 

handläggnings- och vistelsetider. 

 
5.1.2 Lånefinansiering 

Det finns regelverk som styr när lånefinansiering av utvecklingsinsatser ska 

ske, vilket gör att verket i dagsläget försöker uppskatta hur stor del som ska 

lånefinansieras av de insatser som pågår och planeras. Se tabellen nedan. 

Lånefinansiering belastar anslaget kommande år i takt med att avskrivningar 

uppstår. 

 
5.1.3 Anslagskredit 

Sådan utveckling som bedöms vara av karaktären ordinarie verksamhet, se 

under 5.1.1 ovan, kommer i viss mån att finansieras med anslagskredit där 
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det bedöms vara möjligt eller nödvändigt. Dessförinnan ska möjlighet till 

fondfinansiering undersökas.  

 

5.2 Fondmedel 
Fondmedel kommer att sökas i så stor utsträckning som möjligt, givet att 

utvecklingen passar till fondprogrammen i aktuella fonder (till exempel 

AMIF
17

, ISF
18

 och Socialfonden). När det gäller AMIF, som förvaltas av 

Migrationsverket, finns i dagsläget frågetecken kring när utlysning av 

fondmedel kan starta, vilket innebär en stor osäkerhet i finansieringsfrågor 

på kort sikt. Fondens nationella program är inte heller fastställt, vilket även 

innebär en osäkerhet om vilka utvecklingsinsatser som kan komma ifråga 

för fondfinansiering.  

 

Preliminär bedömning av de utvecklingsinsatser verket avser att genomföra 

visar på att det är troligt att finansiering från AMIF kan komma att sökas för 

ett antal planerade utvecklingsinsatser, till exempel kommande utveckling 

av DISA, del av utvecklingen inom ”Min sida” med flera. Effekten av 

beviljad finansering från till exempel AMIF blir, enkelt förklarat, att större 

delen av beräknad lånefinansiering ersätts av bidrag från AMIF samt att 

avskrivningar inte påverkar anslaget. För de två nämnda 

utvecklingsinsatserna ovan skulle en finansiering från AMIF innebära att 

cirka 30 miljoner kronor finanseras från AMIF. Detta skulle innebära att 

lånefinansiering minskar med samma belopp och att belastningen på anslag 

1:1 minskar i samma omfattning, fördelat över fem år efter utvecklingen. 

Tidsmässigt beräknas fondfinansiering kunna komma ifråga tidigast under 

2016. I tabellen nedan har verket gjort bedömningar om hur mycket 

fondmedel som bedöms kunna erhållas avseende den digitala utvecklingen 

och anpassat behovet inom ramen för förvaltningsanslaget därefter. Om 

fondmedel inte erhålls i den omfattningen, kommer förvaltningsanslagets 

anslagskredit att belastas i stället. 

 

                                                 
17 Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF). 
18

 Fonden för inre säkerhet (ISF). 
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Tabell 2 - Utvecklingsinsatser  

Utvecklings- 

område e-

förvaltning

mkr

Utvecklingsinsatser

Löpande 

verksamhet, 

anslag *)

Låne- 

finansiering 

**)

Anslags-

kredit
Fondmedel Äskande

Digital kundservice 3 5 0

Digital handläggning 36 38 0

Digital samverkan 6 4 0

Digitala stöd- och styrsystem 14 27 0

Summa 2015 58 73 0

Digital kundservice 4 2 8

Digital handläggning 47 7 14

Digital samverkan 10 1 8

Digitala stöd- och styrsystem 17 7 0

Summa 2016 78 16 30

Digital kundservice 0 0 0

Digital handläggning 49 0 14

Digital samverkan 8 10 8

Digitala stöd- och styrsystem 34 3 0

Summa 2017 92 13 22

Digital kundservice 0 0 0

Digital handläggning 27 0 0

Digital samverkan 6 15 0

Digitala stöd- och styrsystem 24 0 0

Summa 2018 57 15 0

Digital kundservice 0 0 0

Digital handläggning 26 0 0

Digital samverkan 6 15 0

Digitala stöd- och styrsystem 12 0 0

Summa 2019 44 15 0

2018

2019

Utvecklingsinsats Förvaltningsanslaget (prognos) Ytterligare behov

2015

2016

2017

 
 
*) Inklusive avskrivningar för redan genomförda utvecklingsinsatser. 

**) Lånefinansiering belastar anslaget kommande år. 
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6. Migrationsverkets ekonomi 

 

 
 
 
6.1 Ekonomi 2015 
År 2014 tilldelades Migrationsverket totalt 3 635 miljoner kronor på 

anslaget 1:1. Verket hade även ett anslagssparande från 2013 på cirka 52 

miljoner kronor. Totalt disponibelt belopp blev därmed 3 687 miljoner 

kronor.  2014 förbrukade Migrationsverket 3 608 miljoner kronor, vilket 

innebar att verket även detta år fick ett positivt överföringsbelopp på cirka 

79 miljoner kronor från år 2014. Migrationsverket får behålla dessa medel 

då de är inom de 3 procent som får disponeras av ett anslagssparande enligt 

regleringsbrev för 2015. En anledning till att Migrationsverket redovisar ett 

positivt överföringsbelopp är att trots den kraftiga utökningen av 

verksamheten som blev en följd av ökat antal asylsökande, har kostnaderna 

varit något mindre än planerat. Det är framförallt personalkostnader och 

lokalkostnader som fallit ut lägre än prognostiserat.  

 

Omvärldsläget har varit och är fortfarande osäkert och år 2015 finns ett stort 

prognosintervall som innebär att det kan komma mellan 80 000 och 105 000 

asylsökande. I Budgetpropositionen 2014/15:1 har Migrationsverket 

tilldelats medel för att ha en kapacitet att ta emot mellan 64 000 och 94 000 

nya asylansökningar under 2015. Verket har tilldelats 4 539 miljoner kronor 

på anslaget 1:1 innevarande år. De ekonomiska beräkningarna i prognosen 

som lämnades den 3 februari och i budgetunderlaget bygger på ett 

huvudscenario på 90 000 asylsökande, vilket är något under det övre 

intervallet i budgetpropositionen. För en jämförelse av hur läget förändrats 

mellan den prognos som lämnades i juli 2014 (som ligger till grund för 

budgetpropositionen) och den prognos som lämnades den 3 februari 2015, 

se tabell i bilaga 2. Migrationsverkets kapacitet att utreda och pröva 

asylärenden byggs ut så snabbt som möjligt med fokus på en bibehållen 

eller förväntad rättslig kvalitet. Målsättningen är att så snart som möjligt ha 

en organisation som kan hantera en varaktig hög nivå av asylsökande. 

Prognosberäkningarna för 2015 bygger på en rekryteringstakt som är möjlig 

att genomföra under ett år, behovet är egentligen större. Tillgängliga 

Fotograf: Tomislav Stjepic 
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anslagsmedel (inklusive kredit) bedöms mot den bakgrunden vara 

tillräckliga under 2015.  
 

6.2 Behov anslag 1:2 utgiftsområde 8 
Tillgängliga medel (inklusive anslagskredit) är tillräckliga om man 

summerar anslaget som helhet. Däremot är medlen inte tillräckliga på 

anslagspostnivå, eftersom delar av anslagskrediten behöver utnyttjas och 

den går inte att omfördela mellan poster. Det är anslagspost 3, Boende för 

asylsökande som saknar medel.  Migrationsverket bedömer att en omföring 

mellan posterna inte är tillräcklig då nästan hela anslagskrediten är 

intecknad. Anslaget påverkas av mottagningssystemets storlek och 

sammansättning. Under år 2014 har antalet inskrivna i mottagningssystemet 

ökat i snabb takt under sommaren och den tidiga hösten. Sedan 

Syrienkrigets utbrott har antalet asylsökande som kommit till Sverige 

varierat mycket mellan säsongerna. De flesta asylsökande kommer till 

Sverige under det andra halvåret.  Migrationsverket prognostiserar att det 

även under 2015 kommer att vara stora säsongsvariationer vilket är viktigt 

att förstå och ta hänsyn till i planeringen. Behovet av tillgängliga 

mottagningsplatser är fortsatt stort och antalet platser behöver utökas under 

2015. 

 

Merparten av kostnaderna på anslaget är förordningsstyrda och beror på 

antalet inskrivna i mottagningssystemet. Utöver antalet inskrivna i 

mottagningssystemet är kostnaderna även beroende av andelarna av 

anläggningsboende och barn utan vårdnadshavare. Dessa kategorier är 

mycket dyrare per boendedygn än övriga. Det måste finnas tillgång till 

någon form av tillfälliga platser för att det ska gå att klara platsbehovet vid 

tillfälliga och oförutsedda upp- och nedgångar av antalet inskrivna i 

mottagningen. De senaste årens ökning av antalet inskrivna har inte varit av 

tillfällig och övergående karaktär och de tillfälliga platserna tenderar att bli 

ett boende som varar under hela asylprocessen och till höga kostnader. 

Migrationsverket arbetar långsiktigt på att minska behovet av tillfälliga 

platser och i februariprognosen bedömdes att behovet av tillfälliga platser 

kan komma att minska under 2016.  

 
6.3 Behov anslag 1:3 utgiftsområde 8 
Tillgängliga medel (inklusive anslagskredit) är tillräckliga om man 

summerar anslaget som helhet. Däremot är medlen inte tillräckliga på 

anslagspostnivå, eftersom anslagskrediterna måste tas i anspråk på vissa 

poster, och de går inte att omfördela mellan poster så att anslaget totalt blir 

tillräckligt. 

 

Anslagsposten 6, Vidarebosättningen är tilldelad och beräknad utifrån målet 

att 1 900 kvotflyktingar ska överföras årligen till Sverige. År 2014 

överfördes 1 908 kvotflyktingar vilket resulterade i ökade kostnader på 

anslaget. För att kunna nå målet 2015 utan att utnyttja anslagskrediten finns 

behov av cirka 4 miljoner kronor utöver tilldelade medel, delvis för att 

återställa den del av krediten som nyttjades förra året. 
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Anslagsposten 7, Resor vid vidarebosättningen är ansträngt främst till följd 

av att dollar kursen stigit kraftigt under år 2014. Migrationsverket tar hjälp 

av IOM vid överföringsresorna och merparten av anslagsposten finansierar 

dessa kostnader och betalas i dollar. För 2015 bedöms behovet enligt 

prognosen som lämnades i februari till cirka 2,6 miljoner kronor exklusive 

utnyttjande av anslagskredit. Anslagskreditens storlek är 500 000 kronor. 

 

Anslagspost 8, Anhörigresor har ett ökat behov till följd av att fler 

asylsökande än tidigare får flyktingstatus i Sverige och uppfyller kraven för 

att få resebidrag.  Även den genomsnittliga resekostnaden har ökat till följd 

av en stigande dollarkurs. För 2015 bedöms behovet till cirka 5 miljoner 

kronor exklusive utnyttjande av anslagskredit. Anslagskreditens storlek är 

323 000 kronor. 

  
Tabell 3 - Behov av medel 2015 (tkr)  

Anslag, Tkr

Tilldelade 

medel i RB 

2015

Anslags-

sparande/   

återbetal-  

ningskredit

Disponibla medel 

2015 exkl. 

anslagskredit

Behov 2015 Differens
Anslagskredit 

2015

Utgiftsområde 8

utöver prognos

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 10 861 115 10 861 115 11 338 334 -477 219 543 056

varav 1:2:2 Ersättningar 7 536 000 7 536 000 7 755 376 -219 376 376 800

 varav 1:2:3 Bostadskostnader 3 325 115 3 325 115 3 582 958 -257 843 166 256

1:3 Migrationspolitiska åtgärder

varav 1:3:6 Vidarebosättning m.m. 379 620 -1 995 377 625 381 615 -3 990 11 388

varav 1:3:7 Resor vid vidarebosättning m.m. 16 650 -461 16 189 18 785 -2 596 500

varav 1:3:8 Anhörigresor 10 772 -78 10 694 15 900 -5 206 323  
 
 
6.4 Resursbehov 2016– 2019 
Regeringen har i budgetpropositionen angett en planeringsram för 

budgetåret 2016 på 4 638 miljoner kronor på förvaltningsanslaget (1:1). 

Budgetpropositionen baserades på den prognos som Migrationsverket 

lämnade i juli 2014.   

 

Det finns i dagsläget inget som talar för ett snabbt slut på konflikten i Syrien 

och Irak. Så länge situationen består kommer antalet asylsökande i Europa 

och Sverige att fortsätta att vara högt. För 2016 är osäkerheten om det 

exakta antalet asylsökande stor och det skiljer 35 000 asylsökande mellan 

det lägre och högre intervallet i prognosen. Intervallet ligger på 70 000-

105 000 asylsökande, med 80 000 som ett preliminärt planeringsantagande.  

Beräkningarna i prognosen tyder på att extra medel behöver tillföras 

Migrationsverket år 2016 för att verket ska kunna få balans i verksamheten 

och för att vistelsetiden i mottagningen för de sökande ska kunna hållas så 

kort som möjligt. Migrationsverket gör i februariprognosen och i detta 

budgetunderlag bedömningen att den föreslagna tilldelningen i 

budgetpropositionen inte är tillräcklig för att bedriva verksamheten enligt de 

mål som regeringen har satt upp.  

 

Ingen kan idag säga när krigen i Syrien och Irak slutar eller hur det slutar. 

För åren 2017-2019 har Migrationsverket tagit fram ett antal olika 

hypotetiska antaganden om hur konflikten i Syrien kan komma att 

utvecklas. Beräkningarna i februariprognosen har gjorts utifrån antagandet 

att det sker en konfliktavmattning under 2018 förenat med en succesiv 
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minskning av antalet asylsökande från regionen. Det är en hypotes, inte en 

prognos.   

 

Det höga antalet asylsökande under planeringsperioden kräver hög kapacitet 

både inom asylprövnings- och mottagningsverksamheten. Samtidigt är det 

viktigt att Migrationsverket har kapacitet inom tillståndsprövningen för att 

kunna slutföra arbetet med digitalisering och minska väntetiderna och 

ärendebalanserna för tillståndsärenden. 

 

Migrationsverket har inom ramen för nuvarande regelverk inga möjligheter 

att helt upphöra med handläggningen av något ärendeslag. Konsekvensen 

om nedprioritering måste ske blir omfattande. Anknytnings- och 

medborgarskapsärenden drabbas hårdast och ärendebalanserna och 

handläggningstider skulle öka än mer. Tillståndsverksamhetens 

neddragningar innebär nästan 30 procent minskning jämfört med behov. 

Stödverksamheten skulle anpassas till en lägsta nivå med konsekvenser som 

kan leda till allvarliga risker för boenden, lokalförsörjning, upphandling och 

produktionsbortfall.  

 

Neddragningarna inom tillstånd och stödverksamheten är inte tillräckliga 

utan även bemanningen inom asylprocessen skulle påverkas. Eftersom det 

inte finns kapacitet i närheten av behovet för att utreda och fatta beslut i 

asylärenden så blir processens utflöde mycket begränsat. Asylsökande blir 

kvar mottagningen utan att få något besked. För ytterligare beskrivning av 

verksamhet med tillgängliga medel se verkets prognos från 3 februari. 

 

Sammantaget kan samtliga behov av ytterligare anslagsmedel relateras till 

ökade volymer, inklusive de utvecklingsinsatser som beskrivits i tidigare 

avsnitt, vilka kommer att bedrivas för att skapa nödvändiga förutsättningar i 

en kraftigt växande verksamhet.  
 
Tabell 4 - Behov av medel 2016-2019 (mkr)  

Anslag 2 016 2 017 2 018 2 019

Utgiftsområde 8, Migration

1:1 Migrationsverket 504 540 303 0

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 890 765 0 0

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 2 0 11

1:6 Offentliga biträden i utlänningsärende 23 118 8 0

1:7 Utresor för avvisade/utvisade 5 3 10 9

Utgiftsområde 13, Integration och jämställdhet

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 636 2 808 5 211 4 905  
 
 

6.5 Anslagsbehållning över 3 procent 
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag  

9 kap. 3§ ska myndigheten redovisa den planerade användningen av 

anslagsbehållning som överstigen tre procent på ett visst anslag. Av 

Migrationsverkets redovisning här nedan för det senaste räkenskapsåret 

framgår vilka överföringsbelopp som redovisas på respektive anslagspost. 
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Tabell 5 – Anslagsbehållning (tkr) 

Anslag Anvisat 2015 Överföringsbelopp Anslagsbehållning för 2014

Utgiftsområde 8, Migrationspolitik

1:1:1 Migrationsverket 4 539 177 78 960 3%

1:2:2 Ersättningar 7 536 000 504 890 inget

1:2:3 Boende 3 325 115 203 954 inget

1:3:4 Återvandringsförberedelser 2 000 138 inget

1:3:5 Återvandringsbidrag 100 478 inget

1:3:6 Vidarebosättning 379 620 -1 995 inget

1:3:7 Resor vid vidarebosättning 16 650 -461 inget

1:3:8 Anhörigresor 10 772 -78 inget

1:6:2 Offentligt biträde i utlänningsärenden 382 000 95 281 inget

1:7:1 Utresor för avvisade och utvisade 57 202 14 533 inget

1:8:1 Från EU-budgeten finansierade insatser  för asylsökande och flyktingar 205 247 24 019 inget

Utgiftsområde 13, Integration och jämställdhet:

1:2:2 Ny schablonersättning 3 430 020 -10 295 inget

1:2:3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 260 862 15 443 inget

1:2:5 Prestationsbaserad ersättning till kommuner 555 570 51 945 inget

1:2:6 Hyreskostnader 16 500 13 611 inget

1:2:10 Grundersättning 64 080 2 220 inget

1:2:12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. 180 000 96 643 inget

1:2:13 Ersättning för ensamkommande barn 4 520 000 214 889 inget

1:2:14 Ersättning för vissa särskilda kostnader 60 000 0 inget

1:2:15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård 273 500 28 049 inget

1:2:17 Sfi för anläggningsboende 50 000 49 713 inget  
 
 
6.6 Behov av bemyndigande 
Migrationsverket bemyndigas att under 2015 för ramanslaget 1:8 ”Från EU 

budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar” ingå 

ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 

behov av framtida anslag. Anslaget disponeras för projekt som beviljas 

bidrag från Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden 

samt från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). 

Bidragsöverenskommelser tecknas för mer än ett år i taget. 

 

I nedanstående tabell presenteras Migrationsverkets förslag till 

bemyndiganden som behövs för att göra åtaganden som medför utgifter 

under kommande budgetår. Många oklarheter runt AMIF kvarstår och detta 

leder till mycket stor osäkerhet i beräkningen av föreslagen 

bemyndiganderam. 

 
 
Tabell 6 - Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden anslag 
1:8 (tkr)  

   
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Utfall Prognos Förslag Förslag Förslag Förslag 

Ingående åtaganden 146 331 83 198 183 867 220 867 270 867 325 867 

+ Nya åtaganden   151 669 110 000 110 000 120 000 120 000 

- Infriade åtaganden   51 000 73 000 60 000 65 000 70 000 

Utestående åtaganden vid årets slut 83 198 183 867 220 867 270 867 325 867 375 867 

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 140 000 198 000 221 000 - - - 
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6.7 Investeringar i anläggningstillgångar 
Enligt regleringsbrevet för 2015 har verket en låneram på 429 miljoner 

kronor vilket är en ökning med 55 miljoner kronor i förhållande till 2014. 

Under 2013 inleddes arbetet med samlokalisering av Migrationsverkets 

verksamhet för att effektivisera användningen av verkets lokaler och 

införande av servicecenter. Detta arbete fortskrider och innebär 

investeringar även under 2015. Den utökning av verksamhet som 

Migrationsverket stått inför innebär dessutom även fortsättningsvis ett 

behov av utökningar av lokaler. I den beräknade låneramen ingår även 

investeringar för verkets planerade utvecklingsinsatser samt IT-

investeringar. 

 

För innevarande år ser vi nu ett ökat lånebehov i förhållande till tidigare 

beräkning, framförallt till följd av att vi står inför ett omfattande behov av 

investeringar i lokaler. Verksamheten har ökat i omfattning och förtätningar 

i befintliga lokaler har gjorts både avseende boenden för asylsökanden och 

administrativa lokaler. Det är en stor variation i hur omfattande dessa 

lokalprojekt är. Det är många orter som berörs av mindre flyttar och 

utökningar av lokaler parallellt med stora omfattande flyttprojekt till 

exempel i Göteborg. I Göteborg berörs många olika verksamheter och 

omflyttning av personal blir nödvändig under ombyggnationerna eftersom 

vi bedriver verksamhet i de lokaler som omfattas. Här skapas såväl boende 

för asylsökande, servicecentra samt administrativa lokaler. Flytt sker 

successivt men en stor etapp är beräknad att ske i november/december 2015. 

Det är stor komplexitet i dessa lokalprojekt och det finns betydande 

osäkerheter exakt när i tiden vissa delar av flyttarna kan ske. Risk finns för 

förseningar, vilket påverkar låneramen med betydande belopp. Viss 

osäkerhet rår vi själva över och kan planera noggrant för att undvika, annan 

osäkerhet tillförs av yttre omständigheter. Vår bedömning är att vi kommer 

att ha ett ökat lånebehov under 2015 mellan 440 miljoner kronor och 490 

miljoner kronor. Verket äskar härmed en låneram på 448 miljoner kronor 

för år 2016. Vi följer utvecklingen noggrant och återkommer i separat 

skrivelse vid behov av utökad låneram för år 2015.  

 

För åren 2016 och 2017 har vi gjort bedömningen att delar av det 

utvecklingsarbete som bedrivs kan finansieras av fondmedel från AMIF-

fonden, vilket gör att den beräknade nyupplåningen för immateriella 

anläggningstillgångar är lägre 2016-2019. 
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Verket yrkar på låneram för 2016-2019 enligt nedanstående tabell.  

 
Tabell 7 - Investeringar i anläggningstillgångar 2015-2019 (tkr)  

2015 

prognos

2016 

beräkn.

2017 

beräkn.

2018 

beräkn.

2019 

beräkn.

Ingående balans, lån i Riksgäldskontoret 336 139 447 399 440 521 445 982 393 863

Beräknad nyupplåning 267 968 170 706 182 762 115 850 104 550

 varav: investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar                                                                                                                                                                                                                                                                                  78 000 17 000 14 000 15 000 15 000

Beräknad amortering 156 708 177 584 177 301 167 969 148 713

UB lån i riksgäldskontoret 447 399 440 521 445 982 393 863 349 701

Beslutad låneram 429 000 0 0 0 0

Föreslagen låneram 448 000 441 000 446 000 394 000 350 000

Beräknad ränteutgift 4 480 4 410 4 460 3 940 3 500

Ränteantaganden för ny upplåning (%) 1% 1% 1% 1% 1%

Finansiering räntor och amortering

Anslaget 1:1 100% 100% 100% 100% 100%  
 

Tabellen nedan är en specifikation av huvudkategorierna i 

beräkningen av lånebehovet 2015 och 2016. 
 
 
Tabell 8 – Specifikation av investeringar i anläggningstillgångar 2015-
2016 (tkr) 

   2015 2016

Låneram 429 000

Summa lånebehov 448 000 441 000

UB Bokfört värde anläggningstillgångar 447 399 440 521

Amorteringar (avskrivn) 156 708 177 584

Summa investeringsbehov 267 968 170 706

IT-investeringar normal drift (bl.a. PC-servrar, datalagring, 

utskriftshantering och kommunikationsutrustning)

15 800 13 450

IT-investeringar utvecklingsprojekt 77 368 16 256

Lokaler, servicecenter och samlokalisering 124 600 96 000

Övrigt (bl.a. fordon, övriga inventarier, fotostationer, 

investeringar i mottagningsverksamheten)

50 200 45 000

 
 

 

6.8 Tidigare utnyttjande av låneramen 
Under 2014 hade Migrationsverket en låneram på 374 miljoner kronor, 

vilket var 89 miljoner kronor mer än året dessförinnan. Under året har 

336 139 tkr belastat låneramen. 2014 har investeringarna till följd av den 

omlokalisering i Malmö som påbörjades under 2013 blivit lägre än vi 

beräknade. Flytten i Göteborg har påbörjats senare än vi bedömde i 

beräkningen av låneramen för 2014, vilket inneburit en lägre belastning av 

låneramen. Investeringarna inom mottagningsverksamheten blev också 

något lägre än beräknat. Trycket på verksamheten har varit stort och det har 

förtätats i befintliga lokaler men behovet att utöka lokalerna kvarstår och 

finns parallellt med de samlokaliseringar som sker på de för verksamheten 

större orterna. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar till följd av 

utvecklingsarbete låg ungefär på den nivå vi bedömde inför 2014. 

Digitaliseringen inom tillståndsärendena behövde prioriteras under hösten 

vilket innebar att några andra mindre utvecklingsinsatser fick avvakta. 
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6.9 Räntekontokredit 
För innevarande år har Migrationsverket en räntekontokredit på 150 

miljoner kronor, vilket är samma nivå som verket hade 2014. Under 2014 

utnyttjades inte krediten på räntekontot och Migrationsverket gör 

bedömningen att krediten på 150 miljoner kronor ska vara tillräcklig för den 

framtida belastningen på räntekontot. 

 

6.10 Anslagskredit  
Migrationsverket föreslår nivå på anslagskredit enligt tabellen nedan. 

Förslaget innebär en höjning på anslag 1:2 från beslutade 5 procent 2015 till 

10 procent 2016 och framåt.  Anslaget är direkt relaterat till antalet personer 

som är inskrivna i mottagningen och vilka boendeformer som nyttjas. De 

tilldelade medlen som Migrationsverket har på anslaget baseras på ett av 

flera tänkbara scenarion och eftersom prognosspannet är stort och det är 

omöjligt att förutspå exakt hur utvecklingen kommer att ske de närmaste 

åren så behöver det finnas möjlighet att utnyttja en högre anslagskredit.  

 

De föreslagna nivåerna på anslagskrediter inom UO 13,anslaget 1:2 

Kommunersättningar vid flyktingmottagande, är beräknade utifrån behoven 

under de kommande fyra åren, se nedan. 

 
Tabell 9 – Anslagskredit 2016-2019 

2015 

beslutat

2016 

förslag

2017 

förslag

2018 

förslag

2019 

förslag

Migrationsverket - Utgiftsområde 8 

1:1:1 Migrationsverket 3% 5% 5% 5% 5%

1:2:2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting 5% 10% 10% 10% 10%

1:2:3 Bostäder för asylsökande 5% 10% 10% 10% 10%

1:3:4 Återvandringsförberedelser 3% 3% 3% 3% 3%

1:3:5 Återvandringsbidrag 3% 3% 3% 3% 3%

1:3:6 Vidarebosättning m m 3% 3% 3% 3% 3%

1:3:7 Resor för vidarebosättning m m 3% 3% 3% 3% 3%

1:3:8 Anhörigresor 3% 3% 3% 3% 3%

1:6:2 Offentligt biträde i utlänningsärenden 5% 3% 3% 3% 3%

1:7:1 Utresor för avvisade och utvisade 3% 3% 3% 3% 3%

1:8:1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3% 3% 3% 3% 3%

Kommunersättningar vid flyktingmottagande -Utgiftsområde 13

1:2:2 Ny schablonersättning 5% 5% 5% 5% 5%

1:2:3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 5% 5% 5% 5% 5%

1:2:5 Prestationsbaserad ersättning 5% 5% 5% 5% 5%

1:2:6 Hyreskostnader 0% 0% 0% 0% 0%

1:2:10 Grundersättning 5% 5% 5% 5% 5%

1:2:12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. 5% 5% 5% 5% 5%

1:2:13 Ersättning för ensamkommande barn 5% 5% 5% 5% 5%

1:2:14 Ersättning för vissa särskilda kostnader 0% 0% 0% 0% 0%

1:2:15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård 5% 5% 5% 5% 5%

1:2:17 Sfi för anläggningsboende 5% 5% 5% 5% 5%

Ramanslag

 
 

 

6.11 Avgifter mot inkomsttitel 
Enligt regleringsbrevet för 2015 undantas Migrationsverket från kravet att 

samråda med Ekonomistyrningsverket om avgifter som myndigheten tar ut 

eller avser att ta ut. 

 

En ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd har olika avgifter beroende på 

ansökningsskälet och sökandes ålder. En andel av de sökande är också 

avgiftsbefriade. De flesta förstagångsansökningarna om uppehålls- och 

arbetstillstånd lämnas in till utlandsmyndigheterna där avgiften också 

betalas. Till Migrationsverket betalas i första hand avgifter i 
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förlängningsärenden och vid elektroniska förstagångsansökningar. 

Avgifterna är för närvarande 2000, 1500, 1000, 750 eller 500 kronor.  

 

För 2014 blev intäkten 132 369 351 kr. Antal inkomna ansökningar om 

uppehålls- och arbetstillstånd, inklusive dem som först kommit in till en 

utlandsmyndighet, var totalt 159 305 stycken för 2014. För tillståndsärenden 

uppskattas intäkten till 130 miljoner kronor 2015. 

 

Ansökan om främlingspass kostar 750 kronor och expeditionsavgiften för 

ett utfärdat resedokument kostar 350 kronor. 2014 inkom 19 910 

ansökningar om främlingspass och intäkten blev 9 780 343 kronor. Under 

2014 utfärdades 13 249 resedokument och intäkten blev 4 212 001 kronor. 

För 2015 uppskattas inkomsterna till 9,9 miljoner respektive 4,1 miljoner 

kronor. Under året har 356 400 kronor betalats av sökande som ansökt om 

status som varaktigt bosatt i Sverige.  

 

En ansökan om svenskt medborgarskap kostar 1 500 kronor, 475 kr eller 

175 kronor beroende på typ. För 2014 inkom 41 601 ärenden och intäkten 

blev 55 351 169 kronor. År 2015 prognostiseras att 39 000 personer ansöker 

om svenskt medborgarskap. Intäkten beräknas till 53 miljoner kronor.  

 

För intäkter för särskild avgift för transportör har skett en värdereglering 

under året till följd av osäkra fordringar. Denna avgift är en mycket liten 

andel av Migrationsverkets totala avgifter och det finns stor osäkerhet i hur 

stort utfallet blir under perioden. Migrationsverkets bedömning är att inte ta 

upp någon inkomst för denna avgift mot inkomsttitel av försiktighetsskäl. 

 

Dessa inkomster redovisas mot inkomsttitel och tillfaller inte myndigheten. 

 
Tabell 10 - Prognos för antal ansökningar om svenskt medborgarskap 

2015 2016 2017 2018 2019

Medborgarskapsärenden 39 000 40 000 43 000 52 000 52 000  
 
Tabell 11 - Prognos för antal ansökningar om främlingspass och utfärdade resedokument 

2015 2016 2017 2018 2019

Främlingspass 22 000 24 000 22 000 22 000 22 000

Resedokument 13 000 13 000 8 000 7 000 7 000

Totalt 35 000 37 000 30 000 29 000 29 000  
 
Tabell 12 - Prognos avgifter mot inkomsttitel 

2015 2016 2017 2018 2019

Svenskt medborgarskap 53 000 55 000 59 000 71 000 71 000

Tillståndsärenden 130 000 133 000 130 000 125 000 122 000

Främlingspass 9 900 10 800 9 900 9 900 9 900

Resedokument 4 160 4 160 2 560 2 240 2 240

Totalt 197 060 202 960 201 460 208 140 205 140  
 

 

6.12 Fondverksamheten 
Fondverksamheten på Migrationsverket är en fristående funktion som från 

och med 2015 organisatoriskt ligger under generaldirektören. 

Fondverksamhetens chef ansvarar för den övergripande verksamheten och 
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direktrapporterar till generaldirektören. Migrationsverket är noga med att 

särskilja fonden från den övriga verksamheten, eftersom verket också är 

projektägare.  

 

För SOLID-fonderna (flyktingfonden och återvändandefonden) finns två 

myndigheter på verket: den ansvariga myndigheten (funktionen för 

fonderna) och den attesterande myndigheten som kontrollerar den ansvariga 

myndighetens arbete och intygar till EU-kommissionen att den ansvariga 

och den reviderande myndighetens (Ekonomistyrningsverket) arbete har 

utförts enligt regelverket för EU-fonderna. För den nya asyl-, migrations-, 

och integrationsfonden (AMIF) ligger den attesterande myndighetens roll 

inom reviderande myndighets uppdrag. Det innebär att den attesterande 

myndigheten på Migrationsverket kommer att avvecklas under 2016.   

 

AMIF ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar 

asylrätten, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, fördjupar det 

europeiska och internationella samarbetet samt främjar integrationen. 

Avsikten är att förbättra hela migrationsprocessen, från det att en person 

ansöker om uppehållstillstånd för att bosätta sig i Sverige, alternativt 

ansöker om asyl i Sverige, till dess att den sökande beviljas tillstånd och 

bosätter sig här, alternativt återvänder till tredje land.  

 

Den första versionen av nationella programmet skickades in till 

kommissionen i juni 2014. Det är i dagsläget oklart när programmet kan 

antas. Migrationsverket har heller inte fått det formella godkännandet som 

ansvarig myndighet från Ekonomistyrningsverket. Utan nationellt program 

och utan godkännande som ansvarig myndighet är det inte möjligt att utlysa 

några fondmedel. Det finns en stor risk att Sverige inte kan nyttja 2014 års 

medel och det finns även risk för att stor del av 2015 års medel inte kan 

utnyttjas. Begränsningar i anslagsnivåer och avsaknad av möjlighet till att 

nyttja anslagssparande bidrar också till risken att EU-medel inte kan nyttjas 

av Sverige. 

 

Till skillnad från SOLID omfattar AMIF alltså även migration på grund av 

bland annat familjeåterförening, arbete och studier. Det innebär för 

Migrationsverket som projektägare att det är möjligt att söka fondmedel 

inom fler utvecklingsområden än tidigare. Det nationella programmet, som 

ännu inte är godkänt av EU-kommissionen, är avgörande för vilka 

utvecklingsprojekt Migrationsverket kan söka medel för. I den nya 

organisationen har verket förstärkt den centrala funktionen för 

externfinansiering av utvecklingsprojekt för att på bästa sätt kunna nyttja de 

möjligheter som AMIF och annan fondfinansiering kan ge.  

 



    

47 

 

Anslagsöversikt 
 

Tabell 13 - Översikt över budgetbehov för perioden 2015 - 2019 (tkr) 

 
 

Utfall
Disponibla (exkl. 

anslagskrediten)
Behov

2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Politikområde 8 , Migration

1:1 Migrationsverket 3 607 777 4 618 137 4 669 711 5 090 373 4 756 699 4 243 977 3 888 343

Ap.1 Prövning av ansökan 3 607 777 4 618 137 4 669 711 5 090 373 4 756 699 4 243 977 3 888 343

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 7 314 967 10 861 115 11 338 334 12 856 318 10 379 139 8 016 553 6 912 002

Ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting 5 001 499 7 536 000 7 755 376 8 936 044 7 673 018 6 611 167 5 791 958

Ap.3 Bostäder för asylsökande 2 313 468 3 325 115 3 582 958 3 920 274 2 706 121 1 405 386 1 120 044

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 407 529 406 608 418 400 416 220 419 640 427 240 439 970

Ap.4 Återvandringsförberedelser 2 362 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Ap.5 Återvandringsbidrag 22 100 100 100 100 100 100

Ap.6 Vidarebosättning m.m. 380 455 377 625 381 615 378860 382 280 389 880 402 610

Ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m. 16 611 16 189 18 785 18 300 18 300 18 300 18 300

Ap.8 Anhörigresor 8 078 10 694 15 900 16 960 16 960 16 960 16 960

1:6:2 Offentligt biträde i utlännningsärenden 244 944 382 000 342 000 457 000 460 000 313 000 254 000

1:7:1 Utresor för av- och utvisade 39 598 57 202 52 000 60 000 61 000 60 000 59 000

1:8 Från EU-budgeten finansierade instser för asylsökande 

och flyktingar 87 353 205 247 195 526 186 441 155 380 155 380 155 380

Politikområde 13, Integration och jämställdhet

1:2 Kommunersättning vid flyktingmottagande 6 908 085 9 400 237 9 058 496 12 444 077 17 373 562 20 603 993 20 298 091

Ap.2 Ny schablonersättning 2 496 114 3 419 725 3 209 696 4 927 056 6 849 836 7 580 793 6 161 644

Ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 172 177 260 862 232 858 347 264 412 095 309 630 181 113

Ap.5 Prestationsbaserad ersättning 313 055 555 570 511 980 704 620 849 750 718 445 487 630

Ap.6 Hyreskostnader 1 889 16 500 3 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Ap.9 Införande av prestationsbaserad ersättning 36 0 0 0 0 0 0

Ap.10 Grundersättning 61 716 64 080 62 300 63 936 64 512 65 808 67 968

Ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m m 130 382 180 000 175 000 227 340 376 790 738 555 945 464

Ap.13 Ersättning för ensamkommande barn 3 403 611 4 520 000 4 480 162 5 677 450 8 026 554 10 118 567 11 199 666

Ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader 80 000 60 000 60 000 110 000 130 000 150 000 160 000

Ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård 248 818 273 500 273 500 331 411 608 025 865 195 1 036 606

AP.17 Sfi för anläggningsboende 287 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Totalt anslagsfinansierat 18 610 253 25 930 546 26 074 467 31 510 429 33 605 420 33 820 143 32 006 786

Anslag
Migrationsverkets förslag
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Bilaga 1  
 

Utvecklingsinsatser 
 

Verket bedriver utveckling, oftast i projektform, med syfte att utveckla 

kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Verkets utvecklingssatsningar 

baseras på strategiska och proaktiva ställningstaganden som är prioriterade 

och bedöms vara de bäst lämpade insatserna. Effekterna av 

utvecklingsinsatserna skapar utrymme inom oförändrade anslag att hantera 

den ökade volymen i verksamheten samt att öka kvaliteten och värdet för de 

sökande.  

 

Utvecklingsinsatserna är beroende av varandra och skapar en 

sammanflätande och sammanhållen nytta. Utvecklingsinsatserna nedan har 

samlats under rubrikerna digital kundservice, digital handläggning, digital 

samverkan samt digitalisera verkets stöd- och styrprocesser, då den 

huvudsakliga delen av de utvecklingsprojekt som verket bedriver har någon 

anknytning till digitalisering. Indelningen är inte helt konsekvent eftersom 

det pågår eller planeras utvecklingsinsatser som omfattas av fler än ett 

område. Några av utvecklingsinsatserna omfattar stora områden och har 

därför delats upp i flera projekt, till exempel DISA, IAM, 

Skanningsprojektet och Kostnadsräkningar. Utvecklingsinsatserna nedan 

befinner sig i olika faser. Några insatser befinner sig i förstudiefasen vilket 

innebär att tidplaner inte är fastställda.   

 

 

1. Digital kundservice  
 
BBM 100 (2013 - 2015)  

Projektet BBM 100 syftar till att utveckla webbtjänster och 

handläggningsstöd (E3) som möjliggör för sökande att lämna kompletta 

ansökningar elektroniskt och möjliggör för Migrationsverkets personal att 

handlägga ansökningar i ett digitalt (E3) och standardiserat ärendeflöde. 

Under 2014 har verket haft en effektiv handläggning av de ärenden som 

kommit in och kunnat handläggas digitalt. Utvecklingen av BBM 100 är 

ännu inte avslutad, men vi ser redan nu en positiv utveckling vad avser ökad 

andel elektroniska ansökningar. 

 
Min sida Digital säker sökandekommunikation 1.0 (2015 – 2016) 

Under 2015 planerar verket att påbörja projekt Min sida 1.0 som syftar till 

att skapa en solid, tillgänglig plattform för framtida självservicetjänster och i 

ett första läge ge sökande svar kring status i sitt ärende. I ett fortsatt 

utvecklingsarbete kan ytterligare självservicetjänster adderas. Syftet med 

projektet är att öka Migrationsverkets digitala service för att öka 

effektiviteten i verksamheten genom att minska antalet enkla förfrågningar 

för att frigöra tid för andra förfrågningar eller arbetsuppgifter, samt att öka 

tryggheten och förtroendet bland sökande och andra kundgrupper genom att 
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de förstår vad som händer med sitt ärende, samt att de kan få rimliga 

förväntningar på vilken service verket kan ge. 

 

 
Webbansökan 2.0 (2015 – 2016)  

Migrationsverket behöver framtidssäkra webbansökningar och e-tjänster, 

dels genom att uppdatera dem till en modern webbstandard, så att de är 

tillgängliga via mobiler och plattor, dels genom att skapa ett modernt, 

användarvänligt gränssnitt. Projektet ska bland annat leverera e-tjänster som 

utifrån moderna webbstandard är tillgängliga i mobiler och plattor, 

anpassade till lagar och regler om tillgänglighet samt har en arkitektur för 

samspel mellan e-tjänster och externwebb. 

 

 

2. Digital handläggning  
 
BBM 100 (2013 - 2015)  

Projektet BBM 100 syftar till att utveckla webbtjänster och 

handläggningsstöd (E3) som möjliggör för sökande att lämna kompletta 

ansökningar elektroniskt och möjliggör för Migrationsverkets personal att 

handlägga ansökningar i ett digitalt (E3) och standardiserat ärendeflöde.  

Under 2014 har verket haft en effektiv handläggning av de ärenden som 

kommit in och kunnat handläggas digitalt. Andelen webbansökningar som 

handlagts i E3 fullt ut under 2014 uppgår till 31 procent och har under året 

ökat från 27 procent till 37 procent. 

 
DISA (2014 – 2016) 

För att uppnå en ökad digitalisering, en hög rättslig kvalitet, en ökad 

förmåga (flexibilitet) att möta variationer samt få mer förutsägbara 

väntetider ska ett standardiserat digitalt ärendeflöde införas i hela 

asylprocessen. Projektet DISA ska som ett första steg, utveckla en 

standardiserad process med IT-stöd för digital handläggning av asylärenden 

med fokus på ansökning och Dublinhantering. Ett genomförande förväntas 

bland annat innebära ökat stöd för rättssäkerheten, förkortade ledtider, 

förenklingar och förbättrat stöd för handläggning. 

 
DISA etapp 2-4 (2016 – 2018)  

Projektet ska fortsätta utvecklingen av en standardiserad process med IT-

stöd för digital handläggning av asylärende. Projektet ska ta vid efter projekt 

DISA som under 2014 – 2016 digitaliserat bland annat Dublinhanteringen. 

 
Dokumenthantering 2.0 (2014 – 2016)  

Flera av de digitaliseringsprojekt som pågår ställer krav på digital 

informations- och dokumenthantering som dagens stödsystem inte kan 

tillmötesgå. Nuvarande dokumenthanteringssystem DHS har nått slutet av 

sin livscykel och det behöver utvecklas nya lösningar som uppfyller 

verksamhetens nuvarande och kommande behov.  
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Ärendefördelning 2.0 (2013 – 2015) 

Syftet med projektet är att förbättra befintlig funktionalitet och tillföra 

funktioner som leder till att bättre kunna hantera den ökade 

ärendeinströmningen till asylområdet genom ökade möjligheter att styra 

ärenden och kunna utnyttja resurserna optimalt. De nya funktionerna är 

bokning av videorum samt ärendefördelning utifrån klassificerade 

ärendeprofiler. Projektets mål är att vidareutveckla 

ärendefördelningssystemet för ett bredare användningsområde med större 

flexibilitet och ett optimalt resursutnyttjande som är väl integrerat med 

befintliga handläggningsstöd, e-post, kalendrar och biträdesförordnanden. 

Projektet är utökat och tidsmässigt förlängt på grund av den höga 

inströmningen av sökande som medfört ändrade öppettider samt skiftarbete. 

 

 

3. Digital samverkan 
 
e-Mo 2 (TG2) (2013 – 2015) 

Projektet fortsätter utvecklingen av e-tjänsten så att det är möjligt för 

kommuner att återsöka samtliga ersättningstyper och för landsting att 

återsöka hälsoundersökningar och kostnadskrävande/varaktig vård.  

Utvecklingen kommer att medföra kontroll över beläggningen av platser för 

ensamkommande barn samt utbetalade ersättningar. Det kommer att vara 

tydligt vilken kommun som är ansvarig för barnet enligt socialtjänstlagen. 

Myndigheten kommer att få kompletta, korrekta ansökningar om statliga 

ersättningar. Ensamkommande barn anvisas enligt förordningsförändringen 

och enligt de principer om fördelning som tagits fram och godkänts av 

Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting samt Länsstyrelserna.  
 
Digitalt samarbete med Domstolsverket (2015 - 2017) 

Migrationsverket har i många år arbetat med frågan om ökad digital 

samverkan med domstolarna i överklagande processen. Sedan några år 

tillbaka har en enkel digital kommunikation i form av säker e-post införts 

med några domstolar. För att ytterligare förbättra flödet och minska 

ledtiderna bör ett mer strukturerat digitalt samarbete införas så att inga 

dossierer behöver skickas mellan parterna. 

 
Projekt EIF – uppgifter från Migrationsverket (2015 – 2016) 

Utveckling av bastjänst som ansluter till tjänsten SSBTEK (Sammansatt 

Bastjänst Ekonomiskt Bistånd). Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

vill påbörja ett samarbete med Migrationsverket gällande möjligheter att 

lämna information till socialtjänsten, vilket förutsätter 

författningsförändringar som möjliggör informationsutbytet. Projektet 

Effektiv informationsförsörjning (EIF) är ett samverkansprojekt mellan 

SKL, Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och a-

kassornas samorganisation. Syftet är att den information som kommunernas 

socialtjänst behöver för att utreda en persons rätt till ekonomiskt bistånd, 

ska kunna hämtas digitalt via en så kallad sammansatt bastjänst.  
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Smart Border/smarta gränser (2015 – 2020) 

Kommissionen antog 2013 ett paket om smart gränsförvaltning som 

innehåller tre förslag till förordningar. Kommissionen föreslår att ett in- och 

utresesystem och ett program för registrerade resenärer inrättas. Dessutom 

föreslås ändringar i gränskodexen med anledning av inrättande av de två 

systemen. EU-förordning planeras vara klar 2016 och utveckling och 

införande planeras till 2017-2020.  

 

 

4. Digitala stöd- och styrprocesser 
 
Skanning av inkommande handlingar, del 1 (2014 - avslutas våren 
2015) samt del 2 (2015 – 2016) 

Projektets del 1 ska ge förutsättningar för att handlingar som inkommer via 

post eller på annat sätt inom processerna Att komma till Sverige och Att 

stanna i Sverige ska kunna digitaliseras via skanning. Projektets delmål är 

att leverera en fungerande skanningsklient, ta fram och certifiera en 

skannermodell, upphandla externt arkiv och utarbeta rutiner för hanteringen 

av handlingar, leverera en spårbarhetslösning för fysiska handlingar samt 

leverera utbildningsmaterial och manualer för skanningsklient och 

spårbarhetssystem. Skanning av inkommande handlingar del 2 kommer att 

omfatta en utvärdering av den skanningslösning och skanningsprocess som 

har utvecklats och införts under del 1, samt förslag på fortsatt utveckling för 

övriga processer. 

 
e-arkiv (avslutas 2015) 

Projektet e-arkiv är en förutsättning för full digital ärendehandläggning. 

Arbete med att digitalisera handlingar från 2007 och framåt kommer att 

pågå under hela 2015. En av de bedömda effekterna med projektet e-arkiv är 

att det blir minskad dossieradministration i verksamheten.  Arkivet har 

märkt av en minskning av inkomna handlingar i pappersformat, vilket beror 

på att äredehanteringssystemet E3 hanterar mer information i digital form. 

Detta innebär bland annat att trots den stora ökningen av antalet ärenden så 

har bedömningen gjorts att antalet nyrekryteringar för att digitalisera arkivet 

inte behöver ökas.  

 
System för lägenhetsbesiktningar (2014 – 2015) 

Ett mobilt och digitalt system innebär minskad administrativ tid och frigör 

tid för boendepersonalen så att de kan fokusera på bättre service och ökad 

omsättningshastighet i boendet samt få ett bättre flöde och kontroll på 

felanmälningar och renoveringar. Projektets mål är att ta fram ett verktyg 

för att kunna genomföra lägenhetsbesiktningar mobilt och lagra 

informationen digitalt samt ge samtlig boendepersonal utbildning. 

 
Kostnadsräkningar 2 (2015) 

Migrationsverket har tidigare utvecklat en digital biträdesportal, för att 

förenkla kommunikationen med offentliga biträden (Kostnadsräkningar 1). 

Biträdesportal möjliggör för offentliga biträden att bland annat kunna ange 
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tillgänglig tid för att ta nya förordnanden, skicka in kostnadsräkningar, 

kommunicera med Migrationsverket, kunna titta på ärendeinformation i 

ärenden där de är förordnade med mera. Migrationsverkets ambition är 

vidare att utveckla ett IT-stöd för den interna handläggningen av 

kostnadsräkningarna, inkluderande beredning, beslut och utbetalning av 

elektroniskt inskickade kostnadsräkningar. Syftet med detta är att korta 

handläggningstider, öka kvaliteten genom färre ärenden som behöver 

kompletteras, öka enhetligheten i bedömningarna, minska resursbehovet 

samt minska kostnaderna. Nyttorna av utvecklingsinsatsen som hittills skett 

i Kostnadsräkningar 1 kommer att falla ut när även denna del är utvecklad. 

 
HEA-projektet (2014 – 2016) 

Migrationsverket inför aktivitetsregistrering samt byter personal- och 

ekonomisystem. Med aktivitetsredovisning kommer verkat kunna redovisa 

kostnader mer exakt och därmed skapa bättre förutsättningar för 

uppföljning. Aktivitetsregistrering är en förutsättning för flexibel 

bemanning på ett kostnadseffektivt sätt. HEA-projektet syftar till att öka 

kvaliteten i Migrationsverkets processer.  

 
HelFlex (2014 – 2015) 

Projektet HelFlex - Helhetsorienterad och flexibel databas – ska skapa en 

asylkohortdatabas och en AT-kohortdatabas som följer migranten genom 

processerna och som stödjer förbättringsinsatser, uppföljning och styrning 

på olika nivåer. 

 
IAM (2014 – 2016) 

Migrationsverket har tidigare haft en tidskrävande hantering av 

behörighetsförändringar, både avseende redan anställd personal som byter 

arbetsuppgifter, men även vid nyanställningar. Processen har i många steg 

varit manuell och ledtiderna har därmed blivit långa. En effektiv 

behörighetshantering (IAM) är en absolut förutsättning för en modern e-

förvaltning. Inom Migrationsverket har det under flera år pågått arbete inom 

området. Behörighetsprojektet har levererat dels ett IT-stöd 

(Behörighetsportalen) för förenklad hantering av behörigheter och dels en 

IAM-strategi som beskriver vad Migrationsverket bör göra inom IAM 

området under 2013-2018. Eftersom IAM området är ett stort område har 

Migrationsverket medvetet delat upp arbetet inom området i flera projekt. 

Under 2014 har en vidareutveckling av behörighetsportalen skett så att även 

nyanställningsprocessen kan hanteras på ett enklare och kvalitetssäkrare 

sätt. Utvecklingen hittills har resulterat i att trots att antalet ärenden har ökat 

med 33 procent har resursbehovet endast ökat med 13 procent.  

 
Incidentrapporteringsprojektet (2015) 

Syftet är att skapa förutsättningar för effektivare hantering av tillbud, 

arbetsskador, skadegörelse och IT-incidenter så att Migrationsverket kan 

arbeta förebyggande enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet samt 

motverka skadegörelse och uppkomsten av IT-incidenter. Projektets mål är 

att utveckla IT-system för händelserapportering samt de nya rutinerna för 

arbetsmiljöarbetet på Migrationsverket.  
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Diariesystem 2015 (2015) 

Projektet ska leverera ett nytt ärendehanteringssystem, tillika nytt 

diarieföringssystem, för förvaltningsärenden. Projektet ska också leverera 

ett regelverk som stöttar och styr användningen av det nya systemet, ansvara 

för införande och utbildning för både system och rutiner/regelverk. Projektet 

ska avveckla dagens diarieföringssystem DFS. 

 

När projektet genomförts ska det ha skapat möjlighet till ett sammanhållet 

flöde för ärenden och handlingar som hänger ihop från registrering till 

återsökning och arkivering vartefter. Arbetet med ärenden och handlingar 

ska kunna ske helt digitalt. Ärenden ska kunna fördelas och följas upp i 

systemet.  

 
Avgiftshanteringssystem (2015 - förstudie) 

Projektet ska skapa ett automatiskt flöde där ansökan registreras i 

verksamhetssystemet och automatiserar redovisningen av de betalade 

ansökningarna. Projektet ska göra det möjligt att kunna koppla en 

inbetalning till en ansökan, i verksamhetssystemet och i ekonomisystemet. 

Projektets syfte är att en ansökan och dess betalning ska kunna följas från 

det att den kommer in till myndigheten till det att den har redovisats. 

 
Lifos Vision 2016 

Projektets mål är att bidra till stärkt effektivet och rättssäkerhet i 

migrationsprocesserna genom att öka trovärdigheten och relevansen i Lifos 

tjänster och produkter samt att öka deras tillgänglighet. Inom ramen för 

projektet planeras aktiviteter för att skapa en egen webbplats för Lifos som 

återspeglar beslutet om en fristående och ämnesmässigt oberoende 

landinformationsfunktion. Rättsfallssamlingen och annan rättslig 

information förs över till Rättsavdelningen.  Kundförståelsen ska öka genom 

förbättrad webbstatistik samt inhämtning av tendenser från prövningen. 

Vidare ska Lifos förutsättningar för att bedriva omvärldsbevakning stärkas 

samt webbtjänsterna utvecklas så att de är mer lättillgängliga och 

transparenta för både verkets medarbetare och andra aktörer i 

migrationsprocesserna (webb, förbättrad söktjänst, kartor, mobila tjänster, 

fokusländer etc.). 

 
Visning av diarienummer (2015-2016)  

JO och JK har kritiserat verket för att verkets diarier inte är tillräckligt 

tillgängliga. Av diariet ska det bland annat framgå diarienummer eller annan 

beteckning handlingen får vid registreringen. Diarienumret får inte 

sekretessbeläggas. Inom Migrationsverket är diarienumret detsamma som 

dossiernumret, vilket är belagt med sekretess eftersom det även är ett 

personnummer. Syftet är att ersätta dossiernumret med diarienummer på 

handlingar som lagras i Centrala utlänningsdatabasen (CUD) samt i visning 

i IT-systemgränssnitt som går mot CUD. 
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Bilaga 2  
 
Del 1 

Asylprocessen - Prognos beräknad efter behov (H-B) från juli 2014 i 
jämförelse med februari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

P4-14 juliprognos 2014 P2-15 Februariprognos 2015 Skillnad

Prognos nya asylsökande 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Antal nya asylsökande 64 000- 53 000- 44 000- 40 000- 80 000- 70 000- 48 000- 45 000- 42 000-

94 000 85 000 76 000 66 000 105 000 105 000 87 000 87 000 87 000

varav ensamkommande barn 5 200- 4 300- 4 100- 4 000- 7 000- 6 500- 5 900- 5 300- 5 100-

7 500 6 000 5 800 5 600 8 600 8 600 7 600 7 600 7 600

Verksamhetskonsekvenser, prognos Asyl, huvudscenario P4-14(H-B) Asyl, huvudscenario P2-15(H-B)

Utfall Räkneexempel* Prognos Räkneexempel* Prognos Räkneexempel*

Asylprövning på Migrationsverket 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Antal nya asylsökande 81 304 79 000 68 000 60 000 54 000 90 000 80 000 70 000 60 000 47 000 11 000 12 000 10 000 6 000

Varav ensamkommande barn 7 049 6 500 5 300 5 100 5 000 7 800 7 400 6 500 6 000 5 400 1 300 2 100 1 400 1 000

Sökande inifrån landet - 700 800 900 1 100 600 800 700 900 1 100 -100 0 -200 -200

Inkommande nya asylärenden - 79 700 68 800 60 900 55 100 90 600 80 800 70 700 60 900 48 100 10 900 12 000 9 800 5 800

Avgjorda nya asylärenden 53 503 76 400 90 500 68 300 57 500 74 400 99 500 99 900 66 700 48 400 -2 000 9 000 31 600 9 200

Utfall (simulering, avrundat) varav OH/OT och utvisning EU-land 2 899 2 900 3 800 3 500 3 300 4 800 5 000 5 200 4 600 4 400 1 900 1 200 1 700 1 300

varav Dublin 7 898 12 900 12 200 9 800 10 800 8 800 8 700 7 900 7 600 8 000 -4 100 -3 500 -1 900 -3 200

varav avslag i normalprocessen 6 502 10 500 13 500 11 800 10 100 11 700 15 000 16 100 16 400 13 500 1 200 1 500 4 300 6 300

varav Bifall 31 220 44 100 54 200 37 300 27 700 43 100 63 600 63 100 32 300 17 700 -1 000 9 400 25 800 4 600

(varav med tidsbegränsat tillstånd) 96 100 100 100 100 200 300 300 300 200 100 200 200 200

varav avskrivna inkl. övriga 4 984 6 000 6 800 5 900 5 600 6 000 7 200 7 600 5 800 4 800 0 400 1 700 200

Öppen balans vid årets slut 50 162 45 661 23 961 16 561 14 161 66 400 47 700 18 500 12 700 12 400 20 739 23 739 1 939 -1 461

Bedömning arbetande balans 21 200 20 600 17 000 16 400 14 700 24 000 20 800 18 400 13 500 12 300 3 400 3 800 2 000 -1 200

Överbalans 28 962 25 061 6 961 - - 42 400 26 900 - - - 17 339 19 939

Överprövning av asylärenden 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Migrationsverket

Nya överklagandeärenden som överlämnas till Migrationsdomstol 11 633 15 900 19 100 17 500 15 800 16 200 20 100 20 900 21 000 18 800 300 1 000 3 400 5 200

Migrationsdomstolarna

Avgjorda asylmål vid migrationsdomstolarna 8 817 10 500 11 500 12 000 12 000 9 500 11 300 12 500 13 000 13 000 -1 000 -200 500 1 000

Öppen balans vid årets slut,asylmål 1 963 2 279 3 989 4 053 2 936 3 659 6 156 8 144 9 409 9 360 1 380 2 167 4 091 6 473

Avgjorda överklaganden omräknat till ärenden (Domstolsverket) 12 900 15 200 16 700 17 400 17 400 13 700 16 500 18 100 19 100 18 900 -1 500 -200 700 1 700

Avgjorda överklaganden omräknat till individer (Migrationsverket) 13 004 16 200 17 700 17 600 17 600 15 600 18 300 18 000 18 100 18 300 -600 600 400 500

Inkomna och avgjorda verkställighetshindersärenden 2 600 2 700 2 700 3 100 3 100 2 700 3 400 3 500 3 300 3 300 0 700 400 200

Prövningstillstånd Migrationsöverdomstolen

Inkomna begäran om prövningstillstånd, asylärenden 8 735 9 400 10 300 10 800 10 800 8 700 10 400 11 400 12 000 11 900 -700 100 600 1 200

Avgjorda begäran om prövningstillstånd, asylärenden 8 616 9 400 9 800 10 600 10 900 8 400 9 500 10 900 11 800 12 300 -1 000 -300 300 900

Inskrivna i mottagningssystemet i överklagandefas, utgående balans 4 208 5 300 7 200 6 600 4 900 5 800 8 300 10 500 13 000 12 700 500 1 100 3 900 8 100

Inskrivna I mottagningssystemet 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Antal inskrivna vid årets slut 79 387 93 600 86 400 76 600 69 000 106 100 100 200 75 300 61 500 53 900 12 500 13 800 -1 300 -7 500

varav i eget boende 24 206 26 700 22 300 18 900 17 400 35 600 32 100 24 100 22 300 21 400 8 900 9 800 5 200 4 900

varav i anläggningsboende och övrigt boende 50 126 63 300 61 000 54 700 48 600 64 300 62 200 46 100 34 300 28 100 1 000 1 200 -8 600 -14 300

varav ensamkommande barn 5 055 3 600 3 100 3 000 3 000 6 200 5 900 5 100 4 900 4 400 2 600 2 800 2 100 1 900

Antal förvarsplatser 255 235 235 235 235 -235 -235 -235 -235

Genomsnittligt antal inskrivna 62 132 83 300 87 100 77 500 69 800 91 000 101 500 84 500 66 300 55 300 7 700 14 400 7 000 -3 500

varav ensamkommande barn 3 553 3 400 2 900 2 800 2 800 5 300 5 900 4 900 4 600 4 200 1 900 3 000 2 100 1 800

Inskrivna efter handläggningsstatus vid årets slut 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt 79 387 93 600 86 400 76 600 69 000 106 100 100 200 75 300 61 500 53 900 12 500 13 800 -1 300 -7 500

varav med ett öppet asylärende 49 678 45 700 24 000 16 600 14 100 66 100 47 600 18 400 12 600 12 300 20 400 23 600 1 800 -1 500

varav övriga 3 016 3 900 4 600 3 000 2 800 3 300 3 600 3 400 3 200 3 100 -600 -1 000 400 400

varav med ett uppehållstillstånd 10 944 23 500 33 800 31 800 27 800 16 300 24 200 24 400 13 200 5 700 -7 200 -9 600 -7 400 -14 600

varav med ett  ej lagakraftvunnet överklagande 4 208 5 300 7 200 6 600 4 900 5 800 8 300 10 500 13 000 12 700 500 1 100 3 900 8 100

varav i återvändandefas, Migrationsverket 4 691 8 000 9 100 10 000 10 700 7 200 8 800 10 100 10 200 10 600 -800 -300 100 -500

varav i återvändandefas, överlämnade till polisen 6 850 7 200 7 700 8 600 8 700 7 400 7 700 8 500 9 300 9 500 200 0 -100 600

Prognosen bygger på en simulering  av ett sammanhängande scenario. Osäkerheten Huvudscenario med verksamhetsalternativ 
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Del 2 

Asylprocessen - Prognos beräknad efter behov (H-B) från juli 2014 i 
jämförelse med februari 20152 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetskonsekvenser, prognos Asyl, huvudscenario P4-14(H-B) Asyl, huvudscenario P2-15(H-B) Skillnad

Räkneexempel* Prognos Räkneexempel* Prognos Räkneexempel*

Återvändande Migrationsverket 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Nya aktiva återvändandeärenden asyl 19 349 26 400 28 400 27 400 26 900 24 100 26 000 26 900 25 800 26 700 -2 300 -2 400 -500 -1 100

Självmant återvändande med verkets hjälp, asyl 6 918 9 500 10 900 10 000 10 000 8 600 10 100 10 400 10 000 9 900 -900 -800 400 0

Spårbyte 171 300 800 1 300 1 300 200 500 1 100 1 700 1 900 -100 -300 -200 400

Överlämnade polisen, tvång (asyl) 3 762 3 800 4 400 4 600 4 300 3 800 4 400 4 800 4 900 4 700 0 0 200 600

Överlämnade polis, avviken/efterlyst (asyl) 7 105 10 200 10 600 9 900 9 900 8 200 8 700 8 600 8 300 8 800 -2 000 -1 900 -1 300 -1 600

Avskrivna och övriga,  fått tillstånd efter VUT etc. (asyl) - 400 600 700 700 791 700 700 800 1 000 391 100 0 100

Utgående balans. Inskrivna med aktiva återvändandeärenden 4691 8 000 9 100 10 000 10 700 7 200 8 800 10 100 10 200 10 600 -800 -300 100 -500

Verkställigheter polisen 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt nya överlämnande ärenden Polisen 11 112 14 000 15 000 14 500 14 200 12 000 13 100 13 400 13 200 13 500 -2 000 -1 900 -1 100 -1 000

varav avvikna (efterlyst), ej inskrivna 7 350 10 200 10 600 9 900 9 900 8 200 8 700 8 600 8 300 8 800 -2 000 -1 900 -1 300 -1 600

varav,  tvång (inskrivna) 3 762 3 800 4 400 4 600 4 300 3 800 4 400 4 800 4 900 4 700 0 0 200 600

Antalet inskrivna med verkställighetsärende hos polisen

Inskrivna, Ingående balans som är polisärenden 6 850 7 100 7 200 7 700 8 600 6 850 7 400 7 700 8 500 9 300 -250 200 0 -100

Nya överlämnade ärenden, tvång 3 762 3 800 4 400 4 600 4 300 3 800 4 400 4 800 4 900 4 700 0 0 200 600

Genomförda verkställigheter (inskrivna) 2 843 2 700 3 000 3 100 3 100 2 300 2 700 3 000 3 000 3 100 -400 -300 -100 -100

Avskrivna, avvikna, eget återvändande och preskriberade 1 000 900 600 1 100 950 1 400 1 000 1 100 1 400 -50 500 400 0

Utgående balans 7440 7 200 7 700 8 600 8 700 7 400 7 700 8 500 9 300 9 500 200 0 -100 600

Utresa med tvång, Kriminalvårdens transporttjänst 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt utresta med tvång, TPT 4 100 4 250 4 400 4 550 3 250 3 450 4 050 4 200 4 200 -850 -800 -350 -350

Varav polisärenden 450 450 450 450 450 450 450 450 450 0 0 0 0

varav asylärenden 3 650 3 800 3 950 4 100 2 800 3 000 3 600 3 750 3 750 -850 -800 -350 -350

varav efterlysta 950 800 850 1 000 500 300 600 750 650 -450 -500 -250 -250

varav inskrivna i mottagningssystemet 2 700 3 000 3 100 3 100 2 300 2 700 3 000 3 000 3 100 -400 -300 -100 -100

Prövning av verkställighetshinder. Migrationsverket 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Inkomna VUT 12 047 11 800 12 000 12 000 12 000 11 500 13 500 13 500 13 500 13 500 -300 1 500 1 500 1 500

Avgjorda VUT 11 365 12 000 12 000 12 000 12 000 12 700 13 500 13 500 13 500 13 500 700 1 500 1 500 1 500

Personer som lämnar mottagningssystemet 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Nettoutskrivna vid årets slut1 55 879 65 600 76 000 70 600 62 600 63 887 86 700 95 500 74 600 55 600 -1 713 10 700 24 900 12 000

Varav kommunbosatt 33 116 38 200 45 100 40 600 32 900 38 900 57 700 65 200 45 600 27 300 700 12 600 24 600 12 700

varav annat uppehållstillstånd2 300 800 1 300 1 300 200 500 1 100 1 700 1 900 -100 -300 -200 400

varav självmant utrest 7 871 10 700 12 400 11 400 11 400 9 500 11 500 11 800 11 400 11 200 -1 200 -900 400 0

varav återvändande med tvång 2 843 2 700 3 000 3 100 3 100 2 300 2 700 3 000 3 000 3 100 -400 -300 -100 -100

varav övrigt, avskrivna avvikna, utresta vid slutet av året 3 12 049 13 700 14 700 14 200 13 900 12 987 14 300 14 400 12 900 12 100 -713 -400 200 -1 000

1) En person kan skrivas in och ut upprepade gånger under asylprocessen. Prognosen avser nettoförändring under året.

2) Avser i huvudsak arbetstillstånd efter initialt avslag i asylprocessen. 

3) En avskriven asylansökan orsakas oftast, men inte alltid, av att personen avvikit. Siffran avser nettoförändring vid årets slut.

Nya uppehållstillstånd, asyl 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Nya uppehållstillstånd, asyl 33 671 45 400 55 600 38 900 29 200 36 800 49 400 63 700 65 500 33 700 -8 600 -6 200 24 800 36 300

Vidarebosättning 1 971 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 0 0 0 0

Kommunmottagande, asyl och bosättning 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

Nya tillstånd från Migrationsverkets asylmottagningssystem 33 671 45 400 55 600 38 900 29 200 44 900 65 800 65 700 34 800 20 200 -500 10 200 26 800 5 600

     varav från ABO 27 100 34 500 23 100 17 100 26 800 38 800 38 600 18 600 9 700 -300 4 300 15 500 1 500

    varav från EBO 12 800 17 000 12 200 8 500 12 700 20 400 21 400 11 500 5 800 -100 3 400 9 200 3 000

    varav med ett tidigare tidsbegränsat tillstånd 100 0 0 0 200 100 100 100 200 100 100 100 100

    varav ensamkommande barn och ungdomar 5 400 4 200 3 600 3 500 5 200 6 500 5 700 4 600 4 500 -200 2 300 2 100 1 100

Vidarebosättning (Flyktingkvot) 1 935 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 0 0 0 0

Inresta anhöriga till f.d. asylsökande 10 264 19 200 23 000 24 300 17 700 16 800 25 200 32 900 27 800 15 300 -2 400 2 200 8 600 10 100

Summa nya asyltillstånd och inresta med tillstånd 45 870 66 500 80 500 65 100 48 800 63 600 92 900 100 500 64 500 37 400 -2 900 12 400 35 400 15 700

Inskrivna med uppehållstillstånd i mottagningssystemet, slutet av året 10 944 23 500 33 800 31 800 27 800 16 300 24 200 24 400 13 200 5 700 -7 200 -9 600 -7 400 -14 600

Kommunmottagande 44 621 59 500 70 200 67 100 52 800 58 300 85 000 100 300 75 700 44 900 -1 200 14 800 33 200 22 900

Prognosen bygger på en simulering av ett sammanhängande scenario. Osäkerheten Huvudscenario med verksamhetsalternativ 
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