
Inkomna, avgjorda och balanserade mål1 

Utveckling helår 2016–2020 

Det finns en tydlig trend de senaste åren att inkomna mål ökat, i spåren av det även avgjorda. Trenden 

fortsatte 2020 om än något inbromsad vad avser inflödet. Inkomna mål ökade med 4,1%, nära 15 

800 mål, medan avgjorda mål ökade med 8,4%, nära 31 800 mål. Jämfört snittet de senaste fem 

åren avgjordes det drygt tolv procent fler mål 2020. Antal balanserade mål minskade, -3%, nära -

4 700 mål. Det är ett trendbrott jämfört de senaste årens utvecklingen med ökande nivåer av 

balanserade mål. 

 

Diagram: Inkomna, avgjorda och balanserade mål (exkl. migration och ärenden) helår 2016–2020 samt genomsnitt  

 

 

Utveckling 2021 t.o.m. v.21 

Rådande trend fortsätter vad avser inkomna mål 2021, dvs ökar, och är de högsta någonsin. Antalet är 

drygt 10% högre än genomsnittet de senaste fem åren samt 9% över föregående år för berörda veckor. 

Samtliga domstolsslag uppvisar ökning även om ökningen vid förvaltningsrätterna främst är orsakad 

av ett kraftigt inflöde av mål under andra halvan av mars av mål rörande korttidsarbete till 

förvaltningsrätten i Stockholm. Exkluderas dessa så har förvaltningsrätterna ett minskat målinflöde. 

Även avgjorda mål ökar, drygt +10% jmf genomsnittet och drygt 6% jmf fjolåret, och avgjorda mål är i 

paritet med inflödet hittills i år.  Samtliga domstolsslag utöver kammarrätterna uppvisar en ökning av 

avgjorda mål (kammarrätterna avgjorde ett stort antal hyperhidrosmål motsvarande period i fjol).  

Balanserade mål utgången av maj 2021, knappa 151 000 mål, är endast marginellt högre än utfallet 

 
1 Om inget annat nämns inkluderas samtliga mål exkl. migrationsmål i redogörelsen. Det betyder 
också att samtliga ärenden vid hyres- och arrendenämnderna samt ärenden vid tingsrätter är 
exkluderade utöver migrationsmålen. Då det finns viss eftersläpning i registreringen kan 
antalsuppgifterna ändras ngt mellan veckorna. 



samma vecka 2020. Vid förvaltningsdomstolarna har balanserna minskat jmf föregående år trots 

inflödet av ovan nämnda mål vid Fr Stockholm. Vid tingsrätterna har förvisso balanserade mål ökat 

något, men balansökningen har bromsat in avsevärt och jämfört med årsskiftet har balanserade mål 

minskat något. Värt att komma ihåg är att en stor andel av brottmålen i balans i tingsrätt är så kallade 

förordnandemål, dvs saknar stämningsansökan och därmed ligger vilande i domstol i väntan på 

eventuellt åtal. Vid överrätterna syns en fortsatt stigande balansnivå.  

 

Diagram: Inkomna, avgjorda och balanserade mål (exkl. migration och ärenden) t.o.m. v.21 2017–2021 inkl. genomsnitt 

senaste 5 åren 

 

 

Mål rörande statliga ersättningar 

Till följd av pandemin har ett antal åtgärder vad avser statligt stöd vidtagits; stöd vid korttidsarbete 

(måltyp 2235), statligt stöd el. bidrag till näringsidkare m.fl. med anledning av Covid-19 (måltyp 2239) 

och omställningsstöd (måltyp 2240). Det medförde en del mål i förvaltningsrätt 2020, främst av mål 

rörande stöd vid korttidsarbete. De sista veckorna under 2020 ökade dock även mål rörande 

omställningsstöd och ett fåtal mål rörande stöd/bidrag med anledning av covid-19 började komma in. 

Tabell: Antal inkomna mål 2020 i förvaltningsrätt rörande måltyp 2235, 2239 och 2240  

 

År

Måltyp Antal inkomna mål Antal avgjorda mål

Totalvärden 1 830 1 544

2235 Beslut av Tillväxtverket enligt lag 

(2013:948) om stöd vid korttidsarbete, t.ex. 

permittering. 1 692 1 508

2239 Statligt stöd eller bidrag till 

näringsidkare m.fl. med anledning av covid-19
22 5

2240 Lagen (2020:548) om omställningsstöd 116 31

2020



 

Inledningen av 2021 ökade antal inkomna mål rörande måltyp 2239 och 2240 till sammantaget dryga 

100 inkomna mål/månad men har den senaste månaden åter minskat till under 100 inkomna mål. Vad 

avser 2235 ”Beslut av Tillväxtverket enligt lag om stöd vid korttidsarbete” har dock ett massivt inflöde 

av mål skett under främst mars till förvaltningsrätten i Stockholm. Hittills i år har drygt 6 700 mål 

inkommit, varav den stora merparten, närmare 5 900 mål, i mars. Under april-maj har inflödet av 

dessa mål legat kring ca 100mål/vecka. 

Diagram: Antal inkomna mål 2021 rörande statliga ersättningar t.o.m. v.21 vid förvaltningsrätt 

 

Tillväxtverket meddelade i slutet av april att de bedömer att närmare 2 300 ärenden ytterligare 

förväntas överklagas under 2021 av ärenden inkomna under 2020. Till det en prognos på närmare 

2 800 överklagade ärenden från inkomna ärenden under 2021, dvs sammantaget drygt 5 000 

överklagade ärenden utöver de som redan hade överklagats vid tidpunkten.  

 

  



Avlägsnandemål asyl vid migrationsdomstolarna 

Helår 2016–2020  

De mest arbetskrävande migrationsmålen, de rörande avlägsnandemål asyl, ökade något 2020 trots en 

kraftig nedgång av asylsökande till landet b.la. till följd av pandemin. Samtidigt var antalet betydligt 

lägre än de mycket höga nivåer som rådde främst 2017–2018. Antal avgjorda mål minskade kraftigt 

2020 till följd av ett förbättrat balansläge vid migrationsdomstolarna. Antalet avgjorda mål översteg 

fortsatt de inkomna och balanserade mål minskade ytterligare.  

 

Diagram: Inkomna, avgjorda och balanserade avlägsnandemål asyl helår 2016–2020 vid migrationsdomstolarna (ej 

migrationsöverdomstolen) 

 

 

Utveckling 2021 

Inflödet av asylmål till migrationsdomstolarna fortsätter minska i takt med sjunkande inflöde och 

balanserade asylärenden vid Migrationsverket. Detta leder även till ett minskat antal avgjorda mål som 

dock överstiger inflödet och bidrar till lägre balanser jämfört föregående år. Balanserade mål är dock 

fortsatt på betydligt högre nivåer än innan den kraftiga målökningen i samband med 

flyktingsituationen kring 2015 samt ojämnt fördelade mellan de fyra migrationsdomstolarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Diagram: Inkomna, avgjorda och balanserade avlägsnandemål asyl tom v.21 2017-2021 vid migrationsdomstolarna (ej 

migrationsöverdomstolen) 

 

 


