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Lägesrapport januari, 2017
Statistiken är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-01-05 samt Arbetsförmedlingens
statistik för november 2016.
Ensamkommande flyktingbarn (EKB):
106 barn. En minskning har skett med tre barn. Bostadsbristen gör det svårt att avsluta
placeringar för de ensamkommande barn som fyllt 18 år. Detta innebär att de beviljas fortsatt
placering under tiden de försöker ordna boende.
Övrigt socialtjänsten/omsorg:
Det är fortsatt svårt att rekrytera socialsekreterare. För att möta behovet har Barn-, familj- och
vuxenenheten anlitat två socionomkonsulter på enheten.
Just nu arbetar 23 instegsjobbare inom vården på kommunens äldreboenden, som stöd finns fem
handledare anställda förutom projektledaren.. Instegsjobbarna har övat det svenska språket och
introducerats i vårdyrket. Många av dem har fått jobb som vikarier.
Behovet av försörjningsstöd efter etableringstidens slut har ökat, men inte så mycket som befarat.
Asylsökande:
804 personer, vilket är en minskning med 34 personer jämfört med föregående månad.
Ludvikas asylsökande har minskat med 94 personer och Hedemoras med 36 personer under
samma period. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är nu 121 personer i Avesta
kommun, i december fanns 159 asylsökande i eget boende, här har således skett en minskning.
Som jämförelse kan nämnas att 1 jan 2016 hade Avesta 1015 asylsökande.
Kommunmottagna personer med TUT/PUT under 2016:
464 personer, en ökning med 57 personer från föregående månad. Avesta fortsätter att ha högst
antal av Dalakommunerna, men även andra har ökat sitt antal: Borlänge +40, Falun + 37, Ludvika
+53 och Hedemora +24, från december månads statistik.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
1176 personer, en ökning med 1 person från föregående månad. Avesta kommun har fortsatt
högst antal av Dalakommunerna. Borlänge kommun har minskat med 36 personer medan Falu
kommun har ökat med 26 personer från föregående månad. Ludvika ligger oförändrat, medan
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Hedemora har ökat med 14 personer som befinner sig inom två år efter erhållet
uppehållstillstånd.
Integration/SFI:
9 januari startar en 19 veckors Vård-omsorgsutbildning. Detta blir en introduktion till vårdyrket.
Ingen praktik, men studiebesök. Lektioner 1 gång/veckan på grundläggande nivå, även
webbundervisning. 2 pedagoger är anställda. 55 deltagare är anmälda i Avesta. Språkstöd kommer
att erbjudas.
Projekt Språkvän avslutas den 31 december och kommer därefter att ingå i den ordinarie
verksamheten under namnet Språkvän Avesta. Projektet har med råge uppfyllt målen på 100
matchade par. Uppemot 200 ansökningar finns från nya svenskar, men det är brist på personer
att matcha dessa med. För att skapa intresse ordnas mingelkvällar i Avestaparken 1 g/mån. Den
första träffen var välbesökt med över 80 gäster. Språkvän Avesta kommer även att arbeta för att
skapa nya mötesplatser och stärka de som redan finns.
Projektet Föreningsmatchning har försenad uppstart och har därför beviljats förlängd projekttid,
satsningen kommer att pågå till 1 april 2018. Projektet går ut på att matcha nya svenskar med
föreningar utifrån intresse och önskemål. Målsättningen för projektet är att mint 30 föreningar
ska ha engagerat nysvenskar i olika aktiviteter inom sin förening, och minst 100 nysvenskar ska
ha deltagit i någon eller några aktiviteter när projektet avslutas.
Bildning gymnasiet
Det går cirka 180 elever på språkintroduktion. En stor omflyttning av elever pågår då
ensamkommande barn flyttas hem till ankomstkommunerna.
Teknisk service
Projekten med bussvärdar och slyröjare löper på med gott resultat, totalt är 20 personer
involverade. Ett informationsmöte har hållits för att fånga upp intresse för att delta i ett
slyröjningsprojet för kvinnor. Många kom till samlingen och sju personer lämnade
intresseanmälan, ytterligare ett antal vill fundera vidare under veckan. Uppstart är planerad till
jan/feb. Deltagarna får utbildning och löneanställning under ett år, de kommer att utbildas i att
hantera motor- och röjsåg, första hjälpen, artkännedom m.m.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög och ingen märkbar
förändring har skett. Cirka 57 % för samtliga och ca 82 % bland ungdomar (18-24 år), det ligger
högt över länets och rikets statistik. Det bör dock nämnas att även de som är inskrivna i
etableringen är medräknade i statistiken.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög och ingen märkbar
förändring har skett. Cirka 56 % för samtliga och ca 81 % bland ungdomar (18-24 år), det ligger
högt över länets och rikets statistik.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad den 05 januari 2016
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Lägesrapport februari, 2017

Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-02-02 samt Arbetsförmedlingens
statistik för december 2016.
Asylsökande:
770 personer, vilket är en minskning med 34 personer jämfört med föregående månad.
Ludvikas asylsökande har minskat med 91 personer och Hedemoras med 11 personer under
samma period. I länet har endast Gagnef fått en ökning, detta med 3 personer. Antalet personer
som bor i eget boende (EBO) är nu 108 personer i Avesta kommun, i december fanns 121
asylsökande i eget boende, här har således skett en minskning.
Kommunmottagna personer med TUT/PUT:
521 personer, en ökning med 57 personer från föregående månad. Avesta fortsätter att ha högst
antal av Dalakommunerna, men även andra har ökat sitt antal: Borlänge +51, Falun + 48, Ludvika
+43 och Hedemora +30, från januari månads statistik.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
1189 personer, en ökning med 13 personer från föregående månad. Avesta kommun har fortsatt
högst antal av Dalakommunerna. Borlänge kommun har ökat med 16 personer, Falu kommun
med 37 personer och Ludvika har ökat med 35 personer jämfört med föregående månad. Även
Leksand har ökat med 24 personer. Hedemora har ökat med 8 personer som befinner sig inom
två år efter erhållet PUT/TUT.
Aktuell statistik mottagna Avesta:
Mottagna 1-21 januari 2017 är 32 varav 13 under 18 år, ytterligare några kommer att tillkomma
sista veckan januari. (Jmf: Mottagna januari 2016 och 2015 var 43 respektive 37.)
Integration/SFI:
Under våren stänger Migrationsverket ned många tillfälliga asylboenden i Sverige då antalet
asylsökande har minskat kraftigt. I Dalarna sker ett stort antal stängningar under de närmaste
månaderna, men för Avestas del blir Åsbo och Folkarbo kvar ytterligare en tid. Asylboenden i
lägenheter som Migrationsverket hyr av Bolunden i Horndal kommer att finnas kvar framledes.
Migrationsverket går tillbaka till boendeläge som gällde för några års sedan, vilket innebär att
asylboende endast kommer att finnas i södra Dalarna (Hedemora och Avesta). Fortfarande väntar
ca 70 000 asylsökande på beslut, och Migrationsverket prioriterar att dessa blir klara under våren.
I dagsläget är det fortfarande ca 9 månaders väntetid för beslut, vilket beräknas minska till 3
månader i höst. Prognosen för antalet asylsökande i år är 36 000 personer. Läget kan förändras
snabbt beroende på övriga Europa agerande och eventuellt förändrade gränskontroller.
Aktuella deltagare Samhällsorientering och SFI: Idag är 405 personer inskrivna och ytterligare
drygt 60 deltagare börjar studera inom kort. I dagsläget är väntetiden 1-2 månader för SFI-start.
Längre fram i vår beräknas man komma att få börja läsa SO och SFI månaden efter man ansökt,
därmed uppfylls återigen Skollagen krav. Detta under förutsättning att antalet sökande per månad
inte överstiger 40 personer.
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Rädda barnens projekt i Avesta ”Ett tryggt och gott mottagande – Barn på flykt”
Projektet startade i september 2016 med planering och förberedelser. Genomförda aktiviteter är
en utbildningsdag för skolpersonal i Avesta den 9 januari för att öka skolans interkulturella
kompetens och utbilda i traumamedveten omsorg. På planering är ytterligare utbildningsdagar i
Psykosocialt stöd för kommunens personal.. Denna utbildning kommer även att ges för
föreningsaktiva i kommunen med fokus på volontärer på språkcaféer. Utbildningen ges på
kvällstid den 15 och 20 mars i Fridolinsalen.
Bildning grundskolan
Åvestadalskolan har fortsatt ökning av antalet nya elever. På Johan-Olovskolan har
tillströmningen minskat något och de som kommer är yngre elever, samt äldre ensamkommande,
de flesta nytillkomna har gått i svensk skola tidigare. På Domarhagsskolan har ökningen avtagit
näst intill helt och på Markusskolan har antalet nytillkomna minskat. De elever som kommer i
dagsläget är till stora delar elever som fått PUT/TUT och där familjen skaffat boende i Avesta.
Teknisk service
Antalet bussvärdar har utökats med ytterligare en praktikant, totalt arbetar nu 7 personer med
uppgiften. Den 30 jan. påbörjades ett projekt där kvinnor får utbildning och arbete som slyröjare
i kommunen, cirka 8 kvinnor med bakgrund i fem olika länder kommer att få lära sig använda
motor- och röjsåg, göra första hjälpen samt artkännedom m.m. Den inledande röjsågsutbildningen resulterade i godkänt resultat för samtliga deltagare. Efter utbildningsperioden
kommer de att arbeta tillsammans med den redan befintliga slyröjningsgruppen.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög och ingen märkbar
förändring har skett. Cirka 57 % för samtliga och ca 82 % bland ungdomar (18-24 år), det ligger
högt över länets och rikets statistik. Det bör dock nämnas att även de som är inskrivna i
etableringen är medräknade i statistiken. Sammanlagt (svenskfödda + utrikesfödda) finns 1480
arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik december), 1056 av dem är utrikesfödda.
Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är 273 personer, 199 av dem är
utrikesfödda. Samtidigt finns ett stort behov av arbetskraft i kommunen.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad den 07 februari 2017

Lägesrapport mars, 2017
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-03-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för januari 2017.
Asylsökande:
778 personer, vilket är en ökning med 8 personer jämfört med föregående månad. Moras
asylsökande har minskat med 104 personer, Borlänge med 84 och Hedemora med 81 personer.
Älvdalen har ökat med 5 asylsökande och Säter med 1 person. Antalet personer som bor i eget
boende (EBO) är nu 101 personer i Avesta kommun, i februari fanns 108 asylsökande i eget
boende, här har således skett en liten minskning.
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Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
1185 personer, en minskning med 4 personer från föregående månad. Avesta kommun har
fortsatt högst antal av Dalakommunerna följt av Borlänge med 891 personer, de har en ökning
med 5 personer. Ludvika har ökat med 40 personer, Falu kommun med 38 och Leksand med 34
personer jämför med föregående månad. Hedemora har ökat med 10 personer som befinner sig
inom två år efter erhållet permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.
Ensamkommande flyktingbarn (EKB):
Under 2017 har inga nya ensamkommande barn kommit till Avesta kommun, sedan augusti 2016
har endast ett barn tillkommit. Många av de ensamkommande har fyllt 18 år och behöver ta
steget ut till eget boende. De är färdiga i processen och deras behov i vårdkedjan är uppfyllda. De
behöver kunna ta det sista steget mot självständighet. Det är en stor utmaning att kunna hitta
boende till dessa för att de ska kunna komma vidare och kunna avsluta sin placering i tex
familjehem eller kommunen eget HVB-hem.
Integration/SFI:
En jämförelse med mottagandet på Integrationsenheten visar att en ökning skett jämfört med
2016. Under perioden 1 jan. – 24 feb. mottogs 116 nyanlända, varav 41 ungdomar under 18 år.
Samma period 2016 mottogs 77 personer varav 15 ungdomar under 18 år.
I stort sett ger Migrationsverket endast tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande.
Integrationsenhetens handläggare genomför utbildningen ”ung vuxen” vid Språkintroduktion
på Karlfeldtgymnasiet. Information med olika teman ges på elevernas modersmål och omfattar
fyra tvåtimmarstillfällen. Kön till SFI minskar och om 1-2 månader kommer den att vara max en
månad. Fyra utbildningar med koppling till yrke finns att tillgå: Yrkessvenska vård, yrkesförare
buss alternativt lastbil (start 20 mars med 30 sökande varav merparten nysvenskar, samt inom
kort yrkessvenska barn och fritid samt handel och administration. Bostadssituationen är extremt
ansträngd med stor trångboddhet som följd.
Teknisk service
Utbildningsdelen av slyröjningsprojektet för kvinnor är klar. Sju av tio klarade av hela provet med
godkänt resultat. De tre som inte klarade av provet fullt ut får endast såga i redan fällda träd. I
den följande etappen av projektet blandas kvinnogruppens deltagare med en tidigare grupp som
består av män. Därmed blir det en mångfald både vad gäller kön och språk.
Gamla Byn
Situationen är ganska oförändrad, ett stort antal besökare som söker bostad. Många upplever
förtvivlan över det desperata läget.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög, cirka 56 % för samtliga i
åldrarna 18-64 år. Bland de yngre, 18-24 år, har arbetslösheten gått ned från 82 % till 75,4 %. I
båda fallen är de som är inskrivna i etableringen medräknade i statistiken. Sammanlagt
(svenskfödda + utrikesfödda) finns 1489 arbetslösa personer i Avesta kommun
(Arbetsförmedlingens statistik januari), 1068 av dem är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran
för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är 276 personer, 196 av dem är utrikesfödda.
Författare: Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad den 07 mars 2017
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Lägesrapport april, 2017
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-04-03 samt Arbetsförmedlingens
statistik för februari 2017.
Asylsökande:
771 personer, vilket är en minskning med 7 personer jämfört med föregående månad, trots detta
har Avesta det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är nu
91 personer i Avesta kommun, i början av mars fanns 101 asylsökande i eget boende, här har
således skett en liten minskning. Även de andra dalakommunerna har fått färre asylsökande,
endast Vansbro och Gagnef har ökat antalet asylsökande med 1 person vardera.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
1174 personer, en minskning med 11 personer från föregående månad. Avesta kommun har
fortsatt högst antal av Dalakommunerna följt av Borlänge med 913 personer, de har en ökning
med 22 personer jämfört med föregående månad. Hedemora har fått en ökning med 27 personer
som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn (EKB):
Antalet ensamkommande barn har minskat. Idag finns 89 barn i kommunen.
Vård-omsorg
Inom Vård och Omsorg arbetar fyra nystartsjobbare under ett år med att köra ut mat till
pensionärer samt utför övriga vaktmästarsysslor. Denna funktion har funnits i flera år. De 23
instegsjobbare som finns anställda inom Vård- och omsorg har fått förlängt året ut och fler är på
väg in. Det finns även en projektledare anställd. Det finns även cirka 8 nystartsjobbare ute på
enheterna som hjälper till med städning och tvätt. Flera av de nyanlända som tidigare haft någon
form av kortare anställning inom vården studerar idag omvårdnadsutbildning på Hermods. Här
finns en språklig utmaning, något som det arbetas aktivt med.
Omsorgen
Belastningen i reception hos försörjnings- och sysselsättningsenheten är fortsatt hög. Tack vare
språkstödjare kan tillgängligheten fungera tillfredsställande. Antalet försörjningsstödsärenden
fortsätter att öka. Antalet som avslutat sin etableringstid ökar och de flesta som kommer behöver
insatser för att ta sig vidare ut i arbetslivet.
Gamla Byn
Det är i nuläget lite färre nyregistreringar, men i stort sett är läget oförändrat.
Grundskolan
Helhetsbilden för kommunen är att vi fortfarande ökar i antal elever, men att det inte alls är i
samma omfattning som förra året. Både Johan-Olovskolan och Markusskolan har många
nyanlända elever. På den sistnämnda erbjuds studiehandledning på arabiska, kurdiska, dari och
tigrinja. Det finns flerspråkig personal som täcker 12 av de 20 språk (inkl. svenska) som talas på
skolan. Även Åvestadalskolan har tagit emot många nyanlända elever, men ökningen har
avstannat. Ett dialogarbete pågår för att få vårdnadshavare till nyanlända barn att se fördelarna
med att barnen får gå på en skola med ett högre antal svensktalande elever. Trivseln på
Åvestadalskolan är stor, det medför att många elever är tveksamma till att byta skola även om
vårdnadshavarna inser fördelarna med ett byte.
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Förskolan
Barnantalet ligger i stort sett på samma nivåer som tidigare år. Under sommaren 2016 öppnades
fyra avdelningar i en ny modul i Skogsbo och en avdelning (modul) i Fors. Dessutom har
förskolorna behållit alla lokaler som de fick till sitt förfogande för något år sedan. Rekryteringen
av behörig personal är en av de stora utmaningarna.
I Horndal finns en språkförberedande avdelning där det i huvudsak går barn som söker asyl. Barn
som är mellan 3-5 år erbjuds alltid Allmän förskola, 15 t./vecka. Inom den här verksamheten är
det en hög omsättning av barn, många börjar och slutar med kort varsel på grund av
Migrationsverkets asylbeslut. Detta skapar en krävande miljö för både barn och personal. Den
specialpedagogiska funktionen har därför utökats och det görs särskilda satsningar på språk- och
kulturstöd och anpassningar i verksamheten. Det erbjuds även Öppen förskola en eftermiddag i
veckan. Förskolornas upplevelse är att arbetet med integration och integrationsfrågor, börjar sätta
sig och att det numera uppfattas som ett naturligt inslag i verksamheten. Det finns ett
kommungemensamt nätverksarbete för språk- och kulturfrågor, där personal från alla
förskoleområden deltar, det har dessutom tagits fram stödjande dokument och rutiner som
tillämpas i alla verksamheter.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög, knappt 56 % i åldrarna 1864 år. Detta kan jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 13,5 %. Bland de
yngre, 18-24 år, har arbetslösheten minskat något från 75,4 % till 74,8 %. I båda fallen är de som
är inskrivna i den tvååriga etableringstiden medräknade i statistiken. Sammanlagt (svenskfödda +
utrikesfödda) finns 1471 arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik februari), 1075 av
dem är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är 270 personer,
190 av dem är utrikesfödda.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad den 5 april 2017

Lägesrapport maj, 2017
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-05-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för mars 2017.
Asylsökande i Avesta kommun:
755 personer, vilket är en minskning med 16 personer jämfört med föregående månad, trots
detta har Avesta det största asylantalet i Dalarna. Anläggningsboendena i Folkarbo och
Dalahästen avvecklas under sommaren. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är nu 92
personer i Avesta kommun, i början av april fanns 91 asylsökande i eget boende.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
1110 personer, en minskning med 64 personer från föregående månad. Avesta kommun har
fortsatt högst antal av Dalakommunerna.
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Ensamkommande flyktingbarn (EKB):
I nuläget får 83 procent av alla flyktingbarn från Afghanistan uppehållstillstånd. Det finns behov
av stöd till de studerande ensamkommande ungdomar som har eget boende så de klarar av att
slutföra studierna. Det är även problem att finna bostad till de ensamkommande som får
uppehållstillstånd och fyller 18 år.
Grundskolan
Elevsiffrorna har minskat lite på både Åvestadalskolan och Johan-Olovskolan. Johan-Olovskolan
har fortfarande lite större omsättning på elever, det kommit in ett antal elever samtidigt som det
slutat ett större antal, totalt sett har det gett en minskning med sju elever. Markusskolan och
Domarhagsskolan ligger på oförändrade siffror. By skola har en relativt hög andel nyanlända (18
av 94 elever).
Gymnasieskolan
Många av de nyanlända eleverna är mycket ambitiösa, men tiden räcker inte till för att hinna lära
sig det som är nödvändigt för att komma in på gymnasieskolan. Planering sker kring hur
situationen ska kunna lösas.
Social omsorg, försörjnings och sysselsättningsenheten
Belastningen i receptionen är fortsatt hög, men tack vare språkstödjare fungerar tillgängligheten
bra. Det har införts ett turordningssystem som innebär att besökande till receptionen tar en
nummerlapp och väntar in sin tur. Tidigare kunde det bli oklarheter om vem som var först på tur.
Antalet försörjningsstödsärenden fortsätter att öka varje månad. Antalet som lämnar etableringen
ökar och de flesta som kommer behöver insatser för att ta sig vidare ut i arbetslivet. Många av
dem som kommer till socialtjänsten behöver tolk vid besöket för att tillgodogöra sig
informationen. Det är också svårare med kontakter då de språkliga hindren blir tydliga i form av
telefontider, brev m.m. Här har möjligheten till språkstödjare underlättat mycket.
Konsekvenserna av bostadsbristen i kommunen märks tydligt. Det är svårt att flytta från trängre
boenden till större då behov finns. Under det senaste året har antalet kvinnor som antingen har
barn eller väntar barn och som saknar boende ökat.
Vård-omsorg
Den sista mars slutade den första gruppen instegsjobbare (13 st.). 7 av dem som slutat är
fortfarande vikarier samtidigt som de läser till undersköterska. Även flera utav dem som nu är
instegsjobbare fungerar som vikarier samtidigt som de studerar vård-omsorg. Många av dem som
slutat känner saknad då de har haft stor samhörighet med sina handledare och med avdelningarna
de varit på. I april började 14 nya instegsjobbare som redan är mycket duktiga, sammanlagt är det
i nuläget 23 personer som är ute i vården och jobbar som instegare.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög, 55,5 % i åldrarna 18-64 år.
Detta kan jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 13,4 %. Bland de yngre, 1824 år, ligger arbetslösheten tämligen konstant på 74,3 % (74,8 % månaden före). (svenskfödda +
utrikesfödda) finns 1457 arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik mars), 1057 av dem
är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är 270 personer, 185
av dem är utrikesfödda. I samtliga fall är de som är inskrivna i etableringen (studier i svenska och
arbetsförberedande aktiviteter under två år) medräknade i statistiken.
Författare: Birgitta Hägg, integrationsstrateg, granskad maj 2017
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Lägesrapport juni, 2017
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-06-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för april 2017.
Asylsökande:
741 personer, vilket är en minskning med 14 personer jämfört med föregående månad, trots
detta har Avesta det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO)
är nu 84 personer i Avesta kommun, i början av maj fanns 92 asylsökande i eget boende.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
1075 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT, en minskning med 35
personer från föregående månad. Avesta kommun har fortsatt högst antal av Dalakommunerna.
Gymnasieskolan
Det blir sommarskola för elever med behov av detta under veckorna 25, 26, 28 och 29.
Det är svårt att beräkna antalet elever till höstterminen, upprop sker den 23/8 och Språkintroduktionen och Yrkesintroduktionen har upprop den 4/9, det ger lärarna tid att planera
grupper och verksamhet utifrån det faktiska elevantalet.
Integrationsenheten
Nu minskar antalet nysökande med behov av ekonomiskt bistånd och det ger integrationsenheten
möjlighet att tillsammans med förskolor i Avesta planera informationssatsningar kring
barnomsorg och skolplikt till föräldrar som är i väntan på barnomsorgsplats. Integrationsenheten
genomför också tillsammans med socialtjänsten en information/utbildningsinsats om
föräldraansvar riktat till alla föräldrar inom etableringen, förutom information om lagstiftningen
ges också tips, råd och stöd i föräldraskapet.
Nu kan alla SFI-studerande tas in till utbildningsstart den månad de ansökt om att starta. Det
innebär att alla som sökt SFI med start maj och juni (56 personer) kommer att börja under juni
månad. Nästa start därefter blir i augusti.
Gamla Byn
Det är fortsatt stort söktryck på lägenheter och många nyanlända står i kö. Det kommer att bli än
fler då Folkarbo och Åsbo stänger sina boenden. En tillströmning har redan märkts.
Teknisk service
De instegsjobbare som går slyröjningskurs och arbetar inom detta område gör ett bra jobb. En av
deltagarna, har blivit medbjuden på en skogsmässa för att tävla i motorsågskörning.
Grundskolan
När det gäller grundskolan har elevsiffrorna minskat lite både på Åvestadalskolan och på JohanOlovskolan. Johan-Olovskolan har fortfarande lite större omsättning på elever, en elevminskning
med 2 elever senaste månaden ger dock inte en rättvis bild då det kommit in ett antal elever,
samtidigt som det slutat ett större antal, totalt sett har det inneburit en minskning med 2 elever.
När det gäller Åvestadalskolan så ökade elevantalet igen med 5 elever. Markusskolan och
Domarhagsskolan ligger i princip på samma siffror som tidigare. By skola har fortsatt en relativt
hög andel nyanlända.
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Det har påbörjats ett arbete med att ta fram en plan för undervisningen av nyanlända. Planen
beräknas bli klart under augusti-september.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög, 55,1 % i åldrarna 18-64 år.
Detta kan jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 13 %. Bland de yngre
utrikesfödda, 18-24 år, ligger arbetslösheten på 73,7 %, jämför med icke utrikesfödda unga 21,5
%. I båda fallen är de som är inskrivna i etableringen medräknade i statistiken. Sammanlagt
(svenskfödda + utrikesfödda) finns 1408 arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik
april), 1039 av dem är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år)
är 255 personer, 179 av dem är utrikesfödda. Antalet arbetslösa har därmed minskat något
jämfört med tidigare rapport.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad juni 2017

Lägesrapport augusti, 2017

Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-08-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för juni 2017.
Asylsökande:
766 personer, vilket är en minskning med 75 personer jämfört med juni månad, Avesta
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är nu
74 personer i Avesta kommun, i början av juni fanns 84 asylsökande i eget boende. Samtliga
Dalakommuner har minskat asylmottagande, de kommuner som har flest asylboende på sin ort är
Hedemora med 528, Ludvika med 319, Borlänge har 283 och Vansbro 195 asylsökande i
kommunen. Den dalakommun som har lägst antal är Gagnef som har 35 asylsökande. Endast
Avesta, Hedemora, Ludvika, Vansbro, Säter och Malung-Sälen har personer boende i
anläggningsboende (boende i Migrationsverkets regi). Därtill kommer Falun med 1 person i
anläggningsboende.
Kommunmottagna under 2017
Avesta kommun har under 2017 tagit emot 142 personer som fått PUT/TUT, detta trots att
kommuntalet är 0 och vi ej är ålagda att ta emot några. De som flytta till Avesta har själva valt det
och skaffat bostad. Borlänge har också tagit emot 142 (kommuntal 50) och Falun 139
(kommuntal 169) Ludvika 115 (kommuntal 3) och Hedemora 81 (kommuntal 0) personer som
fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
1004 personer, en minskning med 71 personer från juni månad. Avesta kommun har fortsatt
högst antal av Dalakommunerna följt av Borlänge med 876 personer, vilket är en minskning med
18 personer. Ludvika har 766 personer i etableringsfasen, även där en minskning med 18
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personer. Falun har ett ökat antal; 704 personer vilket är en ökning med 40 personer i etablering.
Hedemora har oförändrat 518 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under juli månad för 77 ensamkommande flyktingbarn. Det har skett
en stadig minskning, i januari hade vi ansvar för 100 barn i kommunen. I januari 2016 var antalet
126 ensamkommande barn.
Gymnasieskolan
Språkintroduktionsprogrammet har ännu inte startat för terminen, det är ännu oklart hur många
elever som kommer att börja.

Omsorgsförvaltningen, Försörjnings- och sysselsättningsenheten
Belastningen i vår reception är fortsatt hög, men tack vare våra språkstödjare fungerar
tillgängligheten fortfarande bra. Antalet försörjningsstödsärenden fortsätter att öka. Vi ser också
konsekvenser av bostadsbristen i kommunen. Det är svårt att kunna flytta från trängre boenden
till större då behov finns liksom för våra ensamkommande som är redo för att flytta ut till eget
boende inte kan göra det då det inte finns lediga bostäder att tillgå.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög, 55,4 % (april 55,1 %) i
åldrarna 18-64 år. Detta kan jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 12,5 %
(april 13 %). Bland de yngre utrikesfödda, 18-24 år, ligger arbetslösheten på 73,2 % (april 73,7 %),
jämför med icke utrikesfödda unga 19,1 % (april 21,5). I båda fallen är de som är inskrivna i
etableringen medräknade i statistiken. Sammanlagt (svenskfödda + utrikesfödda) finns 1348
arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik juni), 1051 av dem är utrikesfödda. Den
sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är 221 personer, 175 av dem är
utrikesfödda. Antalet arbetslösa har därmed minskat något bland inrikes födda och ökat
marginellt bland utrikesfödda 18-65 år och minskat marginellt bland utrikesfödda 18-24 år
jämfört med tidigare rapport.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad augusti 2017

Lägesrapport september, 2017
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-09-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för augusti 2017.
Asylsökande
628 personer, vilket är en minskning med 38 personer jämfört med augusti månad, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 74
personer i Avesta kommun, vilket är samma antal som månaden före. Nästan alla Dalakommuner
har minskat asylmottagande, förutom Borlänge som har en ökning med 7 personer och
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Smedjebacken som ökat med 2. De kommuner som har flest asylboende på sin ort är Hedemora
med 527, Borlänge 290, Vansbro 195 och Ludvika som har 170 asylsökande i kommunen.
Den dalakommun som har lägst antal är Gagnef som har 33 asylsökande. Endast Avesta,
Hedemora, Vansbro, Säter och Malung-Sälen har personer boende i anläggningsboende (boende i
Migrationsverkets regi). Därtill kommer Falun med 1 person i anläggningsboende.
Kommunmottagna under 2017
Avesta kommun har under 2017 tagit emot 194 personer som fått Permanent/Tillfälligt
uppehållstillstånd. De som flyttat till Avesta har själva valt det och skaffat bostad, då vi inte är
ålagda att ta emot några, (kommuntal 0). Falun har tagit emot 241 och Borlänge 222, Ludvika 160
och Hedemora 115 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
950 personer, en minskning med 54 personer från augusti månad. Avesta kommun har fortsatt
högst antal av Dalakommunerna följt av Borlänge med 866 personer, vilket är en minskning med
10 personer. Ludvika har 743 personer i etableringsfasen, även där en minskning med 23
personer. Falun har ett ökat antal; 721 personer vilket är en ökning med 17 personer i etablering.
Hedemora har 491 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT vilket är en
minskning med 27 personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under augusti månad för 74 ensamkommande flyktingbarn. Det har
skett en stadig minskning, i januari hade vi ansvar för 100 barn i kommunen. I januari 2016 var
antalet 126 ensamkommande barn.
Arbetslöshet bland utrikesfödda
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är fortsatt hög, 54,4% i åldrarna 18-64 år.
Detta kan jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 12,8%. Bland de yngre
utrikesfödda, 18-24 år, ligger arbetslösheten på 69,8%, jämför med icke utrikesfödda unga 18,8%.
I båda fallen är de som är inskrivna i etableringen medräknade i statistiken. Sammanlagt
(svenskfödda + utrikesfödda) finns 1378 arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik
juni), 1015 av dem är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är
216 personer, 148 av dem är utrikesfödda. Antalet arbetslösa har därmed ökat något bland totalt
antal arbetslösa, men minskat något bland utrikesfödda 18-65 år, samt minskat marginellt bland
utrikesfödda 18-24 år jämfört med juni 2017.
Information från andra myndigheter

Migrationsverket
I Dalarna finns nu 2646 asylsökande varav 900 bor i eget boende (ej i Migrationsverkets
anläggningar/lägenheter), 537 är ensamkommande barn. Dalahästens stugby i Avesta stängde den
14 september. Väntetiderna för handläggning av ärenden är lång och många av de asylsökande
har ännu inte kommit på sitt första intervjutillfälle. Väntetiden på anknytningsansökningar är 1824 månader. Förlängningen av de tillfälliga uppehållstillstånden handläggs nu. Handläggningstid
är ännu okänd. Förlängningstiden är nu 24 månader.
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Migrationsverkets kapacitet i Avesta är för närvarande 433 platser, av dessa är 432 belagda.
Platserna finns i Horndal, Näs, By och Hede. Hedemora har 450 platser, Säter: 83 platser,
Vansbro 150 platser och Malung-Sälen 35 platser. Konstant ska en kapacitet på 1350
lägenhetsplatser finnas i Dalarna.
Arbetsförmedlingen
”Etableringsinsatser för vissa nyanlända” har gjorts om från att ha varit en rättighetslag till att
vara ett erbjudande likställt med andra insatser för arbetslösa. Det innebär att man går från att
mäta prestationsförmåga till att mäta arbetsförmåga. Det blir noggrannare kartläggningar och
personen ifråga hänvisas till ett program, här ingår exempelvis krav på att utbilda sig på SFI.
Landstinget Asylhälsan
Asylsökande med uppehållstillstånd kortare än 1 år folkbokförs inte i Sverige. Det rör sig om ett
fåtal personer, men de får stora problem då de måste uppsöka sjukvården. Regelverket säger att
de då måste betala fullpris på vården. Det finns ett Landstingsbeslut på att dessa personer endast
ska behöva betala egenavgiften, informationen om detta har dock varit otillräcklig, vilket ställt till
problem.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad september 2017

Lägesrapport oktober, 2017

Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-10-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för september 2017.
Asylsökande
586 personer, vilket är en minskning med 42 personer jämfört med september månad, Avesta
har fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO)
är 90 personer i Avesta kommun, vilket är en ökning med 16 personer. Nästan alla
Dalakommuner har minskat asylmottagande, förutom Vansbro som har en ökning med 4
personer. De kommuner som har flest asylboende på sin ort är Hedemora med 511, Borlänge
285, Vansbro 199 samt Falun och Ludvika som har 161 asylsökande i kommunen.
Den dalakommun som har lägst antal är Gagnef som har 29 asylsökande. Endast Avesta,
Hedemora, Vansbro, Säter och Malung-Sälen har personer boende i anläggningsboende (boende i
Migrationsverkets regi).
Kommunmottagna under 2017
Avesta kommun har under 2017 tagit emot 202 personer som fått PUT/TUT. De som flyttat till
Avesta har själva valt det och skaffat bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända,
(kommuntal 0). Falun har tagit emot 276 och Borlänge 243, Ludvika 181 och Hedemora 131
personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
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897 personer, en minskning med 53 personer från augusti månad. Avesta kommun har fortsatt
högst antal av Dalakommunerna följt av Borlänge med 866 personer. Ludvika har 717 personer i
etableringsfasen, en minskning med 26 personer. Falun har 714 personer i etablering, en
minskning med 7. Hedemora har 500 personer som befinner sig inom två år efter erhållet
PUT/TUT vilket är en ökning med 9 personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under september månad för 71 ensamkommande flyktingbarn. Det
har skett en stadig minskning, i januari hade vi ansvar för 100 barn i kommunen. I januari 2016
var antalet 126 ensamkommande barn.
Grundskolan
En ”Handlingsplan för nyanländas lärande” håller på att tas fram och en arbetsgrupp med
representanter från både grundskola och gymnasiet har i uppdrag att konkretisera
handlingsplanen.

Vård- och omsorg
Just nu arbetar 23 instegsjobbare och dessa har 5 handledare, bland extratjänsterna är 30 personer
nyanlända, dessa har 3 handledare. Instegsjobbarnas handledare är med och jobbar på
avdelningarna samtidigt som de handleder de nya och visar hur man utför arbetsuppgifterna.
Varje instegsjobbare har en dag per vecka tillsammans med sin handledare. Det är stort fokus på
de nyanländas språkinlärning och de gör därför övningar och lekar för att träna språket. De som
fått extratjänst börjar under vecka 42 och 43, dessa har färre handledare vilket innebär mindre tid
för var och en av dem. Det kommer att ske arbetsplatsbesök varje vecka, där tid för handledande
samtal med den som har extratjänst ges och där personalen får lyfta hur det går för den nya.
Under hösten hjälps alla handledarna åt med både extratjänster och instegsjobbare.
Socialtjänsten, Försörjnings- och sysselsättningsenheten
Tack vare språkstödjarna fungerar tillgängligheten och arbetet i receptionen bra. Antalet
försörjningsstödsärenden fortsätter att öka varje månad. Socialtjänsten har börjat med
gruppinformation med hjälpa av språkstödjare. En träff på tigrinja och en på arabiska. Här får de
information om allt ifrån försörjningsstöd, barnomsorg, rättigheter och skyldigheter,
arbetsmarknad och annat. En kombination av samhällsinformation och ekonomi. Träffarna har
fallit väl ut. Det pågår även ett nära samarbete med integrationsenheten samt med
arbetsförmedlingen. Bostadsbristen i kommunen får stora konsekvenser. Det är svårt att kunna
flytta från trängre boenden till större då behov finns och de ensamkommande som är redo för att
flytta ut till eget boende kan inte göra det då det inte finns lediga bostäder att tillgå.
Integrationsenheten och Vuxenutbildningen SFI
Personer i behov av kompletterande ekonomiskt stöd bland nyanlända i etableringsfas har
minskat. Integrationsenheten ger i samarbete med Karlfeldtgymnasiet nyanlända ungdomar
samhällskunskap, något som tagits emot mycket väl av ungdomarna på IM språk.
Informationsinsatser i samverkan med Socialtjänsten om föräldraskap har genomförts under
våren, dessa kommer att fortsätta, utvecklas och ges återkommande var femte vecka för nya
deltagare inom samhällsorienteringen och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Nystartade
gruppinformationer i samverkan med kvinnojouren, familjecentralen och asylhälsan med flera
startas upp i oktober. Fokus ligger på kvinnor med barn.
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Det har hållits en mycket lyckad Mingelkväll i Horndal, den genomfördes i samarbete med Rädda
Barnen (Lekstugan), Svenska kyrkan med flera. I Horndal har även Clowner utan gränser haft en
mycket uppskattat föreställning.
Antalet sökande till SFI per månad varierar mellan 35-45. Samtliga antagna erbjuds kursstart
månaden efter ansökan. Kontinuerligt finns cirka 400 deltagare på SFI. Det finns nu nya
utbildningsmöjligheter vid vuxenutbildningen. Den 9 oktober startas kombo-utbildningar. De
innehåller yrkessvenska, grundläggande svenska som andraspråk samt gymnasiala yrkeskurser.
Dessa kurser har krav på närvaro i utbildningslokalerna och kan därför inte läsas på 100%
distans. Utbildningarna är på heltid och erbjuds inom följande yrkesområden: Barn och fritid,
Vård och omsorg och Sälj. Det startar även en kombokurs för industri vars syfte är att förbereda
inför yrkesutbildningar inom områden som exempelvis industrimekaniker, svets och CNC
operatör. Kursen innehåller grundläggande matematik, svenska som andraspråk samt
yrkessvenska industri. Ny start för kombo-utbildningarna och för industri bas sker 15 januari.
Studiestartsstöd söks hos studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen. Med studiestartsstödet kan den som är arbetslös komma igång med sina studier och på så sätt närma sig ett jobb.
Stödet är till för den som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda sig på
grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Krav som gäller alla är: personen ska
vara mellan 25-56 år, vara arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen, ha tidigare kort
utbildning och inte fått CSN-medel de senaste tre åren. Studierna ska ske på minst halvtid och
man får inte uppbära andra ersättningar samtidigt.
Arbetslöshet bland utrikesfödda
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun har minskat marginellt; 53,9% i åldrarna
18-64 år. Detta kan jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 12,6%. Bland de
yngre utrikesfödda, 18-24 år, ligger arbetslösheten på 70,1%, jämför med icke utrikesfödda unga
19,5%. I båda fallen är de som är inskrivna i etableringen medräknade i statistiken. Sammanlagt
(svenskfödda + utrikesfödda) finns 1363 arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik
sept.), 991 av dem är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är
225 personer, 150 av dem är utrikesfödda. Antalet arbetslösa har därmed minskat något bland
totalt antal arbetslösa och bland utrikesfödda 18-65 år, men ökat marginellt bland utrikesfödda
18-24 år jämfört med augusti 2017.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad oktober 2017

Lägesrapport november, 2017
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-11-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för oktober 2017.
Asylsökande
563 personer, vilket är en minskning med 23 personer jämfört med oktober månad, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är
102 i Avesta kommun, vilket är en ökning med 12 personer. Nästan alla Dalakommuner har
minskat asylmottagande, förutom Orsa (oförändrat), Älvdalen (oförändrat), och Smedjebacken
som har en ökning med 11 personer. De kommuner som efter Avesta har flest asylboende på sin
ort är Hedemora med 499, Borlänge 280, Vansbro 183 samt Falun 156 och Ludvika som har 147
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asylsökande i kommunen. Den dalakommun som har lägst antal är Gagnef som har 21
asylsökande. Endast Avesta, Hedemora, Vansbro, Säter och Malung-Sälen har personer boende i
anläggningsboende (boende i Migrationsverkets regi).
Kommunmottagna under 2017
Avesta kommun har under 2017 tagit emot 214 personer som fått PUT/TUT, vilket är en ökning
med 12 personer under oktober. De som flyttat till Avesta har själva valt det och skaffat bostad,
då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0. Detta att jämföra med Falun som
har länets högsta kommuntal för 2017, de anvisas under året 169 personer. Falun har i år totalt
tagit emot 297 och Borlänge 260, Ludvika 199 och Hedemora 149 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
841 personer, en minskning med 56 personer från oktober månad. Bland Dalakommunerna har
endast Borlänge fler i etablering; 849 personer. Ludvika har 717 personer i etableringsfasen, ingen
förändring. Falun 714 personer, ingen förändring från oktober. Hedemora har 490 personer som
befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT vilket är en minskning med 10 personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under oktober månad för 68 ensamkommande flyktingbarn. Det har
skett en stadig minskning, i januari hade vi ansvar för 100 barn i kommunen. I januari 2016 var
antalet 126 ensamkommande barn.
Arbetslöshet bland utrikesfödda
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun har minskat marginellt; 52,5% i åldrarna
18-64 år. Detta kan jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 12,1%. Bland de
yngre utrikesfödda, 18-24 år, ligger arbetslösheten på 67,1%, jämför med icke utrikesfödda unga
18,4%. I båda fallen är de som är inskrivna i etableringen medräknade i statistiken. Sammanlagt
(svenskfödda + utrikesfödda) finns 1309 arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik
okt.), 938 av dem är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är
211 personer, 131 av dem är utrikesfödda. Antalet arbetslösa har därmed minskat något bland
totalt antal arbetslösa och bland utrikesfödda 18-65 år.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad november 2017

Lägesrapport december 2017
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2017-12-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för november 2017.
Asylsökande
568 personer, vilket är en ökning med 5 personer jämfört med november månad, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 98
i Avesta kommun, vilket är en minskning med 4 personer. Nästan alla Dalakommuner har
minskat asylmottagande, förutom Ludvika och Orsa som har en ökning med 2 personer och
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Älvdalen en ökning med 1 person. Mest minskar Leksand (-20 personer), Smedjebacken (-11
personer), Gagnef (-10 personer) och Vansbro (-9 personer). Hedemora har oförändrat antal
asylsökande. Endast Avesta, Hedemora, Vansbro, Säter och Malung-Sälen har personer boende i
anläggningsboende (boende i Migrationsverkets regi).
Kommunmottagna under 2017
Avesta kommun har under 2017 tagit emot 231 personer som fått PUT/TUT, vilket är en ökning
med 17 personer under november. De som flyttat till Avesta har själva valt det och skaffat
bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0. Detta att jämföra med
Falun som har länets högsta kommuntal för 2017, de anvisas under året 169 personer. Falun har i
år totalt tagit emot 322 och Borlänge 305, Ludvika 218 och Hedemora 154 personer som fått
PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
803 personer, en minskning med 38 personer från november månad. Bland Dalakommunerna
har endast Borlänge fler i etablering; 852 personer (+3). Falun har 718 personer i etableringsfasen
(+4), och Ludvika har 707 personer, en minskning med 10 personer från november. Hedemora
har 482 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT vilket är en minskning
med 8 personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under november månad för 62 ensamkommande flyktingbarn. Det
har skett en stadig minskning, i januari hade vi ansvar för 100 barn i kommunen. I januari 2016
var antalet 126 ensamkommande barn.
Arbetslöshet bland utrikesfödda
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är 52,5 % i åldrarna 18-64 år. Detta kan
jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 12,2 %. Bland de yngre utrikesfödda,
18-24 år, ligger arbetslösheten på 68,2 %, jämför med icke utrikesfödda unga 18,7 %. I båda
fallen är de som är inskrivna i etableringen medräknade i statistiken. Sammanlagt (svenskfödda +
utrikesfödda) finns 1311 arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik nov.), 937 av dem
är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är 215 personer, 137
av dem är utrikesfödda. Antalet arbetslösa är därmed tämligen konstant.
Författare
Birgitta Hägg, integrationsstrateg
Granskad december 2017

