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Integrations- och flyktingrapporter Avesta kommun 2018
Lägesrapport januari 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-01-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för december 2017.
Asylsökande
554 personer, vilket är en minskning med 14 personer jämfört med december månad, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är
100 i Avesta kommun, vilket är en minskning med 2 personer. Nästan alla Dalakommuner har
minskat asylmottagande, förutom Borlänge som har oförändrat och Orsa som har en minskning
med 1 person. Mest minskar Vansbro (-19 personer), Ludvika, Rättvik, Mora Malung-Sälen och
Smedjebacken har samtliga en minskning med 4 asylsökande personer.
Kommunmottagna under 2017
Avesta kommun har totalt under 2017 tagit emot 245 personer som fått PUT/TUT, vilket är en
ökning med 14 personer under december. 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 332 och Borlänge 336, Ludvika 241 och Hedemora 158 personer som fått
PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
776 personer, en minskning med 27 personer från december månad. Bland Dalakommunerna
har endast Borlänge fler i etablering; 838 personer (-14). Ludvika har 720 personer i
etableringsfasen (+13) och Falun har 701, en minskning med 17 personer från december.
Hedemora har 466 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT vilket är en
minskning med 16 personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under november månad för 57 ensamkommande flyktingbarn. Det
har skett en stadig minskning, i januari 2017 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 52,3 % i åldrarna 18–64 år. Detta kan
jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 12,3 %. Bland de yngre utrikesfödda,
18–24 år, ligger arbetslösheten på 69,1 %, jämför med icke utrikesfödda unga 19,2 %. I båda
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fallen är de som är inskrivna i etableringen medräknade i statistiken. Sammanlagt (svenskfödda +
utrikesfödda) finns 1316 arbetslösa personer i Avesta kommun (AF:s statistik dec.), 929 av dem
är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa (18-24 år) är 221 personer, 143
av dem är utrikesfödda. Antalet arbetslösa är därmed tämligen konstant.
Integrationsrapporter från verksamheterna

Tekniska
Sex nya bussvärdar började sin anställning den 7 december. De inleder med praktik hos
nuvarande bussvärdar. De nya bussvärdarna får 13 månaders anställning. I början av februari
inleds ett nytt slyröjningsprojekt med åtta deltagare i blandad grupp.
Omsorgen
Projektet med instegsjobbare avslutade i slutet av 2017, erfarenheterna är goda. De
instegsanställda har utvecklats i språk, arbetsuppgifter och samhällsorientering. Detta har
resulterat i att 22 personer läser till undersköterska och 14 väntar på att få börja att studera. 23
personer arbetar som vikarier. Projektet har även varit till gagn för de boende och de har haft
glädjen att tillsammans med pensionärerna fått dela många upplevelser. Det har varit dans på
olika gruppboenden och startats en sångkör (Balderskören). Deltagarna består av pensionärer,
instegsjobbare och handledare. Detta har resulterat i många fina möten. Projektets handledare har
även ordnat aktiviteter som skidåkning, hinderbana, svampplockning, och även uppsnyggning vid
Lillsjön tillsammans med instegsjobbarna.
Projektet med extratjänster fortgår även under 2018. 36 personer har extratjänst varav 32 är
utlandsfödda. Arbetet utgår från de individuella behov som identifieras och det syftar till att
personerna ska ta steg närmare arbetsmarknaden och bli anställningsbara.
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Lägesrapport februari 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-02-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för januari 2018.
Asylsökande
554 personer, vilket är oförändrat jämfört med januari månad, Avesta har fortfarande det största
asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 110 i Avesta kommun,
vilket är en ökning med 10 personer. Nästan alla Dalakommuner har minskat asylmottagande,
förutom Hedemora som har en ökning på 5 personer, samt Borlänge och Smedjebacken som har
en ökning på vardera 1 person. Mest minskar Älvdalen (-17 personer), Leksand (-14 personer)
och Vansbro (-11 personer).
Kommunmottagna under 2018 (inkl. tre månaders statistisk eftersläpning)
Avesta kommun har tagit emot 263 personer som fått PUT/TUT, vilket är en ökning med 18
personer sedan mätningen 1 januari. De som flyttat till Avesta har själva valt det och skaffat
bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0. Borlänge har tagit emot
363 (+31 jmf 1 jan.) och Falun 350 (+14), Ludvika 247 (+6) och Hedemora 176 (+18) personer
som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
740 personer, en minskning med 36 personer från januari månad. Bland Dalakommunerna har
endast Borlänge fler i etablering; 815 personer (-23). Falun har 713 personer i etablering, en
ökning med 12 personer från januari. Ludvika har 696 personer (-24) i etableringsfasen och
Hedemora har 456 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT vilket är en
minskning med 10 personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under november månad för 54 ensamkommande flyktingbarn. Det
har skett en stadig minskning, i januari 2017 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 45,8 % i åldrarna 18–64 år. Detta kan
jämföras med siffran för icke utlandsfödda i samma ålder: 11,8 %. Bland de yngre utrikesfödda,
18–24 år, ligger arbetslösheten på 54,6 %, jämför med icke utrikesfödda unga 17,4 %. I båda
fallen är de som är inskrivna i etableringen medräknade i statistiken. All arbetslöshet har gått ned,
särskilt märks det bland unga utlandsfödda, där har arbetslösheten sjunkit med 14,5 procentenheter från december till januari.
Sammanlagt (svenskfödda + utrikesfödda) finns 1294 arbetslösa personer i Avesta kommun
(AF:s statistik jan.), 902 av dem är utrikesfödda. Den sammanlagda siffran för ungdomsarbetslösa
(18-24 år) är 204 personer, 123 av dem är utrikesfödda. Antalet arbetslösa har därmed minskat i
Avesta.
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Lägesrapport mars 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-03-02.
Asylsökande
567 personer, vilket är en ökning med 13 personer jämfört med 1 februari, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är
117 i Avesta kommun, vilket är en ökning med 7 personer. Nästan alla Dalakommuner har
minskat asylmottagande, förutom Orsa som har en ökning på 4 personer, samt Malung-Sälen
som har en ökning med 2 personer och Falun, Säter och Vansbro som vardera har en ökning
med 1 person. Mest minskar Hedemora (-16 personer) och Borlänge (-10 personer).
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har tagit emot 24 personer som fått PUT/TUT som flyttat till Avesta har själva
valt det och skaffat bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0. Helåret
2017 tog Avesta emot 263 personer detta att jämföra med år 2016 då Avesta tog emot 521
personer. Mora har tagit emot 19 och Hedemora 16, Älvdalen 15 och Borlänge 13 personer som
fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
723 personer, en minskning med 17 personer från 1 februari. Bland Dalakommunerna har
endast Borlänge fler i etablering; 806 personer (-9). Falun har 691 personer i etablering, en
minskning med 22 personer från 1 februari. Ludvika har 685 personer (-11) i etableringsfasen och
Hedemora har 461 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT vilket är en
ökning med 5 personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under februari månad för 47 ensamkommande flyktingbarn. I januari
var antalet 54 ensamkommande barn.
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Lägesrapport april 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-04-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för mars 2018.
Asylsökande
539 personer, vilket är en minskning med 28 personer jämfört med 1 mars, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är
118 i Avesta kommun, vilket är en minskning med 1 person. Nästan alla Dalakommuner har
minskat asylmottagande, förutom Vansbro som har en ökning på 16 personer, samt Älvdalen
som har en ökning med 1 person. Efter Avesta minskar Hedemora mest (-14 personer) och
Borlänge (-13 personer).
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har tagit emot 36 personer som fått PUT/TUT som flyttat till Avesta har själva
valt det och skaffat bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0.
Ludvika har tagit emot 32 och Mora 29, Hedemora 25, Leksand 24 och Borlänge 22 personer
som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
705 personer, en minskning med 18 personer från 1 mars. Bland Dalakommunerna har endast
Borlänge fler i etablering; 786 personer (-20). Ludvika har 694 personer i etablering, en ökning
med 9 personer från 1 mars. Falun har 681 personer (-10) i etableringsfasen och Hedemora har
456 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT vilket är en minskning med 5
personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under mars månad för 43 ensamkommande flyktingbarn. I februari
var antalet 47 barn.
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Lägesrapport maj 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-05-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för mars 2018.
Asylsökande
539 personer, vilket är en minskning med 28 personer jämfört med 1 mars, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är
118 i Avesta kommun, vilket är en minskning med 1 person. Nästan alla Dalakommuner har
minskat asylmottagande, förutom Vansbro som har en ökning på 16 personer, samt Älvdalen
som har en ökning med 1 person. Efter Avesta minskar Hedemora mest (-14 personer) och
Borlänge (-13 personer).
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har tagit emot 36 personer som fått PUT/TUT som flyttat till Avesta har själva
valt det och skaffat bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0.
Ludvika har tagit emot 32 och Mora 29, Hedemora 25, Leksand 24 och Borlänge 22 personer
som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
705 personer, en minskning med 18 personer från 1 mars. Bland Dalakommunerna har endast
Borlänge fler i etablering; 786 personer (-20). Ludvika har 694 personer i etablering, en ökning
med 9 personer från 1 mars. Falun har 681 personer (-10) i etableringsfasen och Hedemora har
456 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT vilket är en minskning med 5
personer.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under mars månad för 43 ensamkommande flyktingbarn. I februari
var antalet 47 barn.
Nationell statistik asylsökande
T.o.m. 1 maj har totalt 7 036 personer sökt asyl i Sverige (2018), varav 356 ensamkommande
barn.
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Lägesrapport juni 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-06-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för april 2018.
Asylsökande
551 personer, vilket är en minskning med 10 personer jämfört med 1 maj, Avesta har fortfarande
det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 102 i Avesta
kommun, vilket är en minskning med 16 personer. De flesta Dalakommunerna har minskat
asylmottagande, förutom Smedjebacken som har en ökning på 3 personer, Leksand som har en
ökning med 2 personer samt Gagnef och Säter som har ökning med 1 person vardera. Vansbro (16) och Hedemora (-14) minskar mest. Även Malung-Sälen har minskning (-12) på asylsökande i
kommunen.
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har tagit emot 56 personer som fått PUT/TUT som flyttat till Avesta har själva
valt det och skaffat bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0.
Ludvika har under året tagit emot 66 och Borlänge 62, Falun 55, Mora 36 och Hedemora 34
personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
642 personer, en minskning med 15 personer från 1 maj. Bland Dalakommunerna har Borlänge
774 personer (-11), Falun 679 (+16) och Ludvika har 673 personer i etablering, en minskning
med 13 personer från 1 maj. Hedemora har 413 personer (-27) som befinner sig inom två år efter
erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under maj månad för 39 ensamkommande flyktingbarn. I april var
antalet 42 barn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd)
Arbetslösheten alla kategorier är 10,5 % i Avesta kommun. Bland utrikesfödda är arbetslösheten
44,1 %. Bland unga 18-24 år är 14,4 % arbetslösa och i motsvarande grupp utrikesfödda 53,5 %.
I antal innebär detta att 1 135 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är
en minskning med 85 personer jämfört med månaden innan. Även i gruppen utrikesfödda har en
minskning skett, -54 personer, där är 842 personer utan arbete. Bland unga arbetslösa 18-24 år är
163 personer arbetslösa (-17) och motsvarande grupp utrikesfödda 117 (-4).
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 589 personer. Bland utrikesfödda är
428 personer arbetslösa. Bland unga 18-24 år är det 70 och i motsvarande grupp utrikesfödda är
56 personer utan arbete.
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Lägesrapport juli 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-07-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för juli 2018 (innevarande månad).
Asylsökande
521 personer, vilket är en minskning med 30 personer jämfört med 1 juni, Avesta har fortfarande
det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 96 i Avesta
kommun, vilket är en minskning med 6 personer. De flesta Dalakommunerna har minskat
asylmottagande, förutom Malung-Sälen som har en ökning på 4 personer och Mora som har en
ökning med 1 person. Hedemora (-34) minskar mest, följt av Leksand; -17 personer. Ludvika,
Rättvik och Älvdalen minskade alla sitt asylantal med 7 personer.
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har tagit emot 66 personer som fått PUT/TUT som flyttat till Avesta har själva
valt det och skaffat bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0.
Borlänge har under året tagit emot 93 och Ludvika 74, Falun 66, Leksand 45 och Hedemora 41
personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
617 personer, en minskning med 25 personer från 1 juni. Bland Dalakommunerna har Borlänge
769 personer (-5), Falun 671 (-8) och Ludvika har 657 personer i etablering, en minskning med
16 personer från 1 juni. Hedemora har 412 personer (-1) som befinner sig inom två år efter
erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under juli månad för 27 ensamkommande flyktingbarn. I juni var
antalet 39 barn.
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Lägesrapport augusti 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-08-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för juli 2018.
Asylsökande
518 personer, vilket är en minskning med 3 personer jämfört med 1 juli, Avesta har fortfarande
det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 100 i Avesta
kommun, vilket är en ökning med 4 personer. De flesta Dalakommunerna har fått minskat
asylmottagande, förutom Vansbro som har en ökning på 9 personer och Gagnef som har en
ökning med 1 person. Mest minskar asylboendet i Säter, - 21 personer. Malung-Sälen och Rättvik
har en minskning med -7 personer vardera och Falun minskar med -6 asylsökande boende i
kommunen.
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har tagit emot 80 personer som fått PUT/TUT som flyttat till Avesta har själva
valt det och skaffat bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0.
Borlänge har under året tagit emot 103 och Ludvika 89, Falun 85 samt Hedemora, Mora och
Leksand som tagit emot 46 personer vardera som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
585 personer, en minskning med 32 personer från 1 juli. Bland Dalakommunerna har Borlänge
760 personer (-9), Falun 661 (-10) och Ludvika har 649 personer i etablering, en minskning med
8 personer från 1 juli. Hedemora har 361 personer (-51) som befinner sig inom två år efter
erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under juli månad för 27 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd). Juli månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,9 % i Avesta kommun. Bland utrikesfödda är arbetslösheten
42,5 %. Bland unga 18–24 år är 13,9 % arbetslösa och i motsvarande grupp utrikesfödda 53,0 %.
I antal innebär detta att 1 062 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är
en ökning med 5 personer jämfört med månaden innan. Även i gruppen utrikesfödda har en liten
ökning skett, 2 personer, där är 791 personer utan arbete. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 156
personer arbetslösa, en minskning med 2 personer, och motsvarande grupp utrikesfödda 115, en
minskning med 1 person. Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 562
personer. Bland utrikesfödda är 402 personer arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 76 och i
motsvarande grupp utrikesfödda är 62 personer utan arbete.
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Lägesrapport september 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-09-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för aug 2018.
Asylsökande
508 personer, vilket är en minskning med 10 personer jämfört med 1 augusti, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 87
i Avesta kommun, vilket är en minskning med 13 personer. De flesta Dalakommunerna har fått
minskat asylmottagande, förutom Malung-Sälen som har en ökning på 6 personer och Rättvik
som har en ökning med 2 personer. Mest minskar asylboendet i Hedemora med 55 personer.
Säter har en minskning med 28 och Leksand med 21. I Borlänge minskade antalet asylsökande
med 16 och i Smedjebacken med 14 personer.
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har tagit emot 92 personer som fått PUT/TUT. Dessa har själva valt att flytta
till Avesta och skaffat bostad, då vi inte är ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0.
Falun har under året tagit emot 110 och Borlänge 108, Ludvika 98 samt Mora 54 och Hedemora
49 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
563 personer, en minskning med 22 personer från 1 juli. Bland Dalakommunerna har Borlänge
733 personer (-27), Falun 639 (-22) och Ludvika har 624 personer i etablering, en minskning med
25 personer från 1 juli. Hedemora har 344 personer (-17) som befinner sig inom två år efter
erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under augusti månad för 27 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) augusti månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 10,0 % i Avesta kommun. Bland utrikesfödda är arbetslösheten
42,7 %. Bland unga 18–24 år är 14,6 % arbetslösa och i motsvarande grupp utrikesfödda 53,0 %.
I antal innebär detta att 1 080 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är
en ökning med 18 personer jämfört med månaden innan. Även i gruppen utrikesfödda har en
liten ökning skett, 5 personer, där är 796 personer utan arbete. Bland unga arbetslösa 18–24 år är
165 personer arbetslösa, en ökning med 9 personer, och motsvarande grupp utrikesfödda 115,
vilket är oförändrat jämfört med månaden före. Sida 2
2
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 584 personer. Bland utrikesfödda är
401 personer arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 85 och i motsvarande grupp utrikesfödda är
58 personer utan arbete.
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Lägesrapport oktober 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-10-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för sept. 2018.
Asylsökande
506 personer, vilket är en minskning med 2 personer jämfört med 1 september, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 87
i Avesta kommun, vilket är oförändrat jämfört med september. De flesta Dalakommunerna har
fått minskat asylmottagande, förutom Gagnef och Smedjebacken som har oförändrat antal
asylsökande. Mest minskar asylboendet i Falun med 17 personer. Borlänge har en minskning med
14 och Säter med 13. I Vansbro minskade antalet asylsökande med 10, i Malung-Sälen med 6 och
i Hedemora med 4 personer.
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har under 2018 tagit emot 107 personer som fått PUT/TUT, vilket är + 15
sedan 1 september. Dessa har själva valt att flytta till Avesta och skaffat bostad, då vi inte är
ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0. Falun har under året tagit emot 124 och
Borlänge 122, Ludvika 118 samt Mora 57 och Hedemora 49 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
554 personer, en minskning med 9 personer från 1 sept. Bland Dalakommunerna har Borlänge
719 personer (-14), Falun 633 (-6) och Ludvika har 639 personer i etablering, en ökning med 15
personer från 1 sept. Hedemora har 315 personer (-29) som befinner sig inom två år efter erhållet
PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under september månad för 27 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) augusti månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,9 % i Avesta kommun. Bland utrikesfödda är arbetslösheten
41,8 %. Bland unga 18–24 år är 14,3 % arbetslösa och i motsvarande grupp utrikesfödda 51,2 %.
I antal innebär detta att 1 067 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är
en minskning med 13 personer jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 764
personer utan arbete, här har en minskning skett med 32 personer. Bland unga arbetslösa 18–24
år är 162 personer arbetslösa, en minskning med 3 personer, och i motsvarande grupp
utrikesfödda är 107 utan arbete, vilket är en minskning med 8 personer jämfört med månaden
före. Sida 2
2
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 582 personer. Bland utrikesfödda är
382 personer arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 76 och i motsvarande grupp utrikesfödda är
45 personer utan arbete.
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Lägesrapport november 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-11-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för okt. 2018.
Asylsökande
495 personer, vilket är en minskning med 11 personer jämfört med 1 oktober, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 91
i Avesta kommun, vilket är en ökning med 4 personer jämfört med förra månaden. De flesta
Dalakommunerna har fått minskat asylmottagande, förutom Falun och Malung-Sälen som har
fått ett ökat antal asylsökande med 7 personer vardera. Även Vansbro ökade med 2 personer.
Mest minskar asylboendet i Hedemora med 14 personer. Ludvika har en minskning med 7 och
Smedjebacken med 6. I Borlänge minskade antalet asylsökande med 5 personer.
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har under 2018 tagit emot 120 personer som fått PUT/TUT, vilket är + 13
sedan 1 oktober. Dessa har själva valt att flytta till Avesta och skaffat bostad, då vi inte är ålagda
att ta emot några nyanlända, kommuntal 0. Borlänge har under året tagit emot 150 och Falun 146,
Ludvika 130 samt Hedemora 66 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
537 personer, en minskning med 17 personer från 1 okt. Bland Dalakommunerna har Borlänge
707 personer (-12), Ludvika 625 (-14) och Falun har 619 personer i etablering, en minskning med
14 personer från 1 okt. Hedemora har 297 personer (-18) som befinner sig inom två år efter
erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under oktober månad för 25 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) oktober månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 10,1 % i Avesta kommun. Bland utrikesfödda är arbetslösheten
41,7 %. Bland unga 18–24 år är 15,1 % arbetslösa och i motsvarande grupp utrikesfödda 51,9 %.
I antal innebär detta att 1085 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är en
ökning med 18 personer jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 762 personer
utan arbete, här har en minskning skett med 2 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 172
personer arbetslösa, en ökning med 10 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 110
utan arbete, vilket är en ökning med 3 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 556 personer. Bland utrikesfödda är
347 personer arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 74 och i motsvarande grupp utrikesfödda är
40 personer utan arbete.
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Lägesrapport december 2018
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2018-12-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för nov. 2018.
Asylsökande
480 personer, vilket är en minskning med 15 personer jämfört med 1 november, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 89
i Avesta kommun, vilket är en minskning med 2 personer jämfört med förra månaden. De flesta
Dalakommunerna har fått minskat asylmottagande, förutom Hedemora som har fått ett ökat
antal asylsökande med 22 personer. Även Vansbro ökade med 9 personer. Borlänge, Falun och
Mora minskade med 7 personer vardera jämfört med november.
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har under 2018 tagit emot 149 personer som fått PUT/TUT, vilket är + 29
sedan 1 november. Dessa har själva valt att flytta till Avesta och skaffat bostad, då vi inte är
ålagda att ta emot några nyanlända, kommuntal 0. Falun har under året tagit emot 160 och
Borlänge 156, Ludvika 138 samt Hedemora 66 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
519 personer, en minskning med 18 personer från 1 nov. Bland Dalakommunerna har Borlänge
664 personer (-43), Ludvika 596 (-29) och Falun har 583 personer i etablering, en minskning med
36 personer från 1 nov. Hedemora har 284 personer (-13) som befinner sig inom två år efter
erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under november månad för 24 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) november månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 10,0 % i Avesta kommun. Bland utrikesfödda är arbetslösheten
41,0 %. Bland unga 18–24 år är 14,7 % arbetslösa och i motsvarande grupp utrikesfödda 50,2 %.
I antal innebär detta att 1070 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är en
minskning med 15 personer jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 741 personer
utan arbete, här har en minskning skett med 21 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 167
personer arbetslösa, en minskning med 5 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 103
utan arbete, vilket är en minskning med 7 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 559 personer. Bland utrikesfödda är
349 personer arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 70 och i motsvarande grupp utrikesfödda är
66 personer utan arbete.

