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Uppdragsgivaren önskar veta den offentligfinansiella effekten 2016-2018 av att 

för vidarebosättning ta emot ytterligare 1 000 kvotflyktingar per år 2016-2018. 

Förändringarna ska redovisas i enlighet med filen riksbudget. 

 

Utredningstjänsten kan inte beräkna de offentligfinansiella effekterna av att ta 

emot ytterligare 1 000 kvotflyktingar per år. Det beror på att det inte går att skatta 

huruvida förslaget skulle på ge upphov till någon extra kostnad för t.ex. administ-

ration och liknande hos kommunerna. Dessutom skulle arbetet kopplat till an-

komsten av ytterligare 1 000 kvotflyktingar kunna ge andra effekter. Till detta 

kommer att några av de tillkommande kvotflyktingarna kanske skulle ha tagit sig 

till Sverige som asylsökande om de inte blivit uttagna som kvotflykting. 

I denna rapport beräknas kostnaden för Migrationsverket för att ta emot 1 000 

kvotflyktingar. 

 

Sverige är ett av drygt 25 länder som erbjuder FN:s flyktingorgan UNHCR en år-

lig flyktingkvot. Riksdagen beslutar varje år vilken summa Sverige ska avsätta 

för att vidarebosätta flyktingar på detta sätt. Migrationsverket får därefter rege-

ringens uppdrag att ta ut och överföra flyktingarna på förslag av UNHCR. De så 

kallade kvotflyktingarna har sina uppehållstillstånd klara när de kommer till Sve-

rige och räknas inte in i gruppen asylsökande. Resan till Sverige organiseras och 

betalas av Migrationsverket. Flyktingkvoten för 2015 är 1 900 personer, vilket är 

samma nivå som 2013 och 2014. 

 

Enligt Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos från juli 2015 är kost-

nader per kvotflykting 2015 ca 209 000 kronor. Denna kostnad förväntas öka 

med i genomsnitt 1,7 procent per år under perioden 2016-2019 och med i genom-

snitt 1,5 procent per år under perioden 2016-2018. 



 

 

 

 

 

 

 

Utifrån Migrationsverkets prognos skattar utredningstjänsten kostnaden för att vi-

darebosätta 1 000 flyktingar per år till 214-224 miljoner kronor per år för peri-

oden 2016-2019, se tabell 1. 

Tabell 1: Kostnad för vidarebosättning av 1 000 kvotflyktingar 2016-2019, mil-

joner kronor 

Miljoner kronor 2016 2017 2018 2019 

Migrationsverket - vidarebosättning (anslag 1:1) 3 3 3 3 

Vidarebosättning (anslag 1:3 Ap6) 201 203 206 211 

Resor - vidarebosättning (anslag 1:3 Ap7) 9 9 9 9 

Summa vidarebosättning 214 215 219 224 

 

Om de ovan redovisade kostnaderna ska användas i en budgetmotion som sam-

manställs i ”Riksbudget” kan tabell 2 fungera som ett stöd. I tabellen redovisas 

kostnaderna summerade på respektive excel-blad och post i ”Riksbudget” som 

påverkas av förändringen.  

Eftersom anslag 1:1 Migrationsverket under UO 8 påverkas i liten omfattning, 3 

miljoner kronor per år, har den exkluderats från nedanstående redovisning, ef-

tersom belopp i den storleksordningen inte brukar redovisas i Riksbudget. 

Tabell 2: Förslagens kostnader i tabell 1 summerade på poster i ”Riksbudget”, 

miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Blad Utg.     

Utgiftsområden och anslag     

UO 8 1:3 Migrationspolitiska åtgärder 210 220 220 220 

 

Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2015 

Migrationsverket, Årsredovisning för 2014 


