Integrationsstatistik Avesta kommun 2019
Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
januari 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-01-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för dec. 2018.
Asylsökande
465 personer, vilket är en minskning med 15 personer jämfört med 1 december, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 80 i
Avesta kommun, vilket är en minskning med 9 personer jämfört med förra månaden. De flesta
Dalakommunerna har fått minskat asylmottagande, Falun har minskat med 12 personer, MalungSälen med 10 och Leksand med 7 sedan förra månaden. Hedemora som har fått ett ökat antal
asylsökande med 10 personer. Även Ludvika ökade med 2 personer.
Kommunmottagna under 2018
Avesta kommun har under 2018 tagit emot 160 personer som fått PUT/TUT, vilket är +11 sedan 1
december. 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 186 och Borlänge 175, Ludvika
145 samt Hedemora 68 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
532 personer, en ökning med 13 personer från 1 dec. Bland Dalakommunerna har Borlänge 695
personer (+31), Falun har 609, (+26) och Ludvika 602 personer i etablering, en ökning med 6 personer
från 1 dec. Hedemora har 288 personer (+4) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under november månad för 20 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) december månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,9 % i Avesta kommun. Bland utrikesfödda är arbetslösheten 40,6
%. Bland unga 18–24 år är 14,1 % arbetslösa och i motsvarande grupp utrikesfödda 49,2 %.
I antal innebär detta att 1070 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är
oförändrat jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 731 personer utan arbete, här har
en minskning skett med 10 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 159 personer arbetslösa, en
minskning med 8 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 99 utan arbete, vilket är en
minskning med 4 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 553 personer. Bland utrikesfödda är
335 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 59 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 34 personer utan arbete. Jämfört med december 2017 har arbetslösheten i Avesta alla kategorier
minskat med 2,4 procentenheter. Minskningen bland utrikesfödda är 11,7, bland ungdomar 18.24 år
5,1. Arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar 18–24 år har under det senaste året minskat med
19,9 procentenheter.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
februari 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-02-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för jan. 2019.
Asylsökande
450 personer, vilket är en minskning med 15 personer jämfört med 1 januari, Avesta har fortfarande
det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 65 i Avesta
kommun, vilket är en minskning med 15 personer jämfört med förra månaden. De flesta
Dalakommunerna har fått minskat asylmottagande, Hedemora har minskat med 29 personer,
Borlänge med 12, Falun med 9 och Ludvika med 6 asylsökande. Endast Mora (+1), Säter (+1) och
Leksand (+2) har fått ökat antal asylsökande boende i kommunen.
Kommunmottagna under 2018
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger därför det totala mottagandet
under 2018.) Avesta kommun har under 2018 tagit emot 189 personer som fått PUT/TUT, vilket är
+29 sedan 1 december. 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 203 och Borlänge
188, Ludvika 159 samt Hedemora 71 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
444 personer, en minskning med 88 personer från 1 jan. Bland Dalakommunerna har Borlänge 589
personer (-106), Falun har 538 (-71), och Ludvika 499 (-103) personer i etablering. Hedemora har 245
personer (-43) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under januari månad för 18 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) januari månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,9 % i Avesta kommun (lika som månaden före). Bland
utrikesfödda är arbetslösheten 37,4 % (en minskning med 3,2 procentenheter). Bland unga 18–24 år
är 12,6 % arbetslösa (en minskning med 1,5 procentenheter), och i motsvarande grupp utrikesfödda
36,5 % (en minskning med 12,7 procentenheter jämfört med december månad).
I antal innebär detta att 1072 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är en
ökning med 2 personer jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 726 personer utan
arbete, här har en minskning skett med 5 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 147 personer
arbetslösa, en minskning med 12 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 85 utan arbete,
vilket är en minskning med 14 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 560 personer. Bland utrikesfödda är
348 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 51 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 28 personer utan arbete.

Lägesrapport, flyktingsituationen, Avesta kommun
mars 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-03-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för feb. 2019.
Asylsökande
419 personer, vilket är en minskning med 31 personer jämfört med 1 februari, Avesta har fortfarande
det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 48 i Avesta
kommun, vilket är en minskning med 17 personer jämfört med förra månaden. Boende i
migrationsverkets anläggningar (ABO) har minskat med 13 personer. De flesta Dalakommunerna har
fått minskat asylmottagande, Vansbro har minskat med 18 personer, Ludvika med 3 och Hedemora
med 2 asylsökande. Endast Malung-Sälen (+8) har fått ökat antal asylsökande boende i kommunen.
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.) Avesta kommun har under 2019 tagit emot 11 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 37 och Borlänge 32, Smedjebacken 16, Ludvika 8 samt
Hedemora 7 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
412 personer, en minskning med 32 personer från 1 feb. Bland Dalakommunerna har Borlänge 575
personer (-14), Falun har 531 (-7), och Ludvika 464 (-35) personer i etablering. Hedemora har 244
personer (-1) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under februari månad för 18 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) februari månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 10,2 % i Avesta kommun (en ökning med 0,3 procentenheter).
Bland utrikesfödda är arbetslösheten 38 % (en ökning med 0,6 procentenheter). Bland unga 18–24 år
är 12,1 % arbetslösa (en minskning med 0,5 procentenheter), och i motsvarande grupp utrikesfödda
34,8 % (en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med januari månad).
I antal innebär detta att 1101 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är en
ökning med 29 personer jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 741 personer utan
arbete, här har en ökning skett med 15 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 140 personer
arbetslösa, en minskning med 7 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 79 unga utan
arbete, vilket är en minskning med 6 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 574 personer. Bland utrikesfödda är
351 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 42 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 20 personer utan arbete.

Lägesrapportflyktingsituationen, Avesta kommun
april 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-04-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för mars 2019.
Asylsökande
417 personer, vilket är en minskning med 2 personer jämfört med 1 mars, Avesta har fortfarande det
största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 42 i Avesta kommun,
vilket är en minskning med 6 personer jämfört med förra månaden. Boende i migrationsverkets
anläggningar (ABO) har ökat med 2 personer. De flesta Dalakommunerna har fått minskat
asylmottagande, Borlänge har minskat med 18 personer, Falun med 8 och Mora med 6 asylsökande.
Hedemora har minskat med 5 asylsökande. Fem kommuner har fått ökat mottagande; Vansbro (+16),
Malung-Sälen (+6), Gagnef (+2), samt Säter och Smedjebacken med vardera +1 asylsökande.
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.)
Avesta kommun har under 2019 tagit emot 18 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 52 och Borlänge 42, Smedjebacken 20 och Malung-Sälen 16
personer. Hedemora har tagit emot 13 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
392 personer, en minskning med 20 personer från 1 mars. Bland Dalakommunerna har Borlänge 549
personer (-26), Falun har 524 (-7), och Ludvika 438 (-26) personer i etablering. Hedemora har 234
personer (-10) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under mars månad för 18 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) mars månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 10,0 % i Avesta kommun (en minskning med 0,2 procentenheter).
Bland utrikesfödda är arbetslösheten 38 % (ingen förändring). Bland unga 18–24 år är 12,0 %
arbetslösa (en minskning med 0,1 procentenheter), och i motsvarande grupp utrikesfödda 36,5 % (en
ökning med 1,7 procentenheter jämfört med februari månad). I antal innebär detta att 1080
personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är en minskning med 21 personer
jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 743 personer utan arbete, här har en ökning
skett med 2 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 138 personer arbetslösa, en minskning med
2 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 85 unga utan arbete, vilket är en ökning med 6
personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 554 personer. Bland utrikesfödda är
356 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 38 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 26 personer utan arbete.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
maj 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-05-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för april 2019.
Asylsökande
412 personer, vilket är en minskning med 5 personer jämfört med 1 april, Avesta har fortfarande det
största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 35 i Avesta kommun,
vilket är en minskning med 7 personer jämfört med förra månaden. Boende i migrationsverkets
anläggningar (ABO) har minskat med 5 personer. De flesta Dalakommunerna har fått minskat
asylmottagande, Vansbro har minskat med 12 personer, Hedemora med 7 och Borlänge med 4
asylsökande. Tre kommuner har fått ökat mottagande: Falun (+6), Mora (+4) och Ludvika (+3).
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.)
Avesta kommun har under 2019 tagit emot 36 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 66 och Borlänge 51, Ludvika 40 och Hedemora 26 personer som fått
PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
383 personer, en minskning med 9 personer från 1 april. Bland Dalakommunerna har Borlänge 530
personer (-19), Falun har 502 (-22), och Ludvika 423 (-15) personer i etablering. Hedemora har 239
personer (+5) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under april månad för 18 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) april månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,7 % i Avesta kommun (en minskning med 0,3 procentenheter).
Bland utrikesfödda är arbetslösheten 37,7 % (en minskning med 0,3 procentenheter). Bland unga 18–
24 år är 11,2 % arbetslösa (en minskning med 0,8 procentenheter), och i motsvarande grupp
utrikesfödda 35,9 % (en minskning med 0,6 procentenheter) jämfört med mars månad).
I antal innebär detta att 1046 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är en
minskning med 34 personer jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 733 personer
utan arbete, här har en minskning skett med 10 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 128
personer arbetslösa, en minskning med 10 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 83
unga utan arbete, vilket är en minskning med 2 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 519 personer. Bland utrikesfödda är
338 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 34 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 24 personer utan arbete.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
juni 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-06-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för maj 2019.
Asylsökande
432 personer, vilket är en ökning med 20 personer jämfört med 1 maj, Avesta har fortfarande det
största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 34 i Avesta kommun,
vilket är en minskning med 1 person jämfört med förra månaden. Boende i migrationsverkets
anläggningar (ABO) har ökat med 21 personer. De flesta Dalakommunerna har fått minskat
asylmottagande eller har samma antal som månaden före. Ludvika har minskat med 17 personer,
Falun med 15 och Borlänge med 8 asylsökande. Förutom Avesta har två kommuner fått ökat
mottagande: Vansbro (+13) och Hedemora (+2).
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.)
Avesta kommun har under 2019 tagit emot 48 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 79 och Borlänge 77, Ludvika 59 och Hedemora 33 personer som fått
PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
381 personer, en minskning med 2 personer från 1 maj. Bland Dalakommunerna har Borlänge 522
personer (-8), Falun har 478 (-24), och Ludvika 431 (+8) personer i etablering. Hedemora har 236
personer (-3) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under maj månad för 17 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) maj månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,4 % i Avesta kommun (en minskning med 0,3 procentenheter).
Bland utrikesfödda är arbetslösheten 37,5 % (en minskning med 0,2 procentenheter). Bland unga 18–
24 år är 11,0 % arbetslösa (en minskning med 0,2 procentenheter), och i motsvarande grupp
utrikesfödda 33,7 % (en minskning med 2,2 procentenheter) jämfört med april månad). I antal
innebär detta att 1018 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är en
minskning med 28 personer jämfört med månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 727 personer
utan arbete, här har en minskning skett med 6 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 126
personer arbetslösa, en minskning med 2 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 75 unga
utan arbete, vilket är en minskning med 8 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 486 personer. Bland utrikesfödda är
314 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 31 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 12 personer utan arbete.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
juli 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-07-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för juni 2019.
Asylsökande
423 personer, vilket är en minskning med 9 personer jämfört med 1 juni, Avesta har fortfarande det
största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 34 i Avesta kommun,
vilket är detsamma som i juni månad. Boende i migrationsverkets anläggningar (ABO) har minskat
med 11 personer. De flesta Dalakommunerna har fått minskat asylmottagande eller har samma antal
som månaden före. Falun och Hedemora har minskat med 9 personer, Ludvika med 6 och Vansbro
med 5 asylsökande. Två kommuner har fått ökat antal asylsökande; Orsa (+1) och Älvdalen (+1).
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.)
Avesta kommun har under 2019 tagit emot 61 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.
Borlänge har under året tagit emot 96 och Falun 89, Ludvika 81 och Hedemora 38 personer som fått
PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
383 personer, en ökning med 2 personer från 1 juni. Bland Dalakommunerna har Borlänge 525
personer (+3), Falun har 453 (-25), och Ludvika 434 (+3) personer i etablering. Hedemora har 228
personer (-8) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade under juni månad för 17 ensamkommande flyktingbarn.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) juni månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,5 % i Avesta kommun (en ökning med 0,1 procentenheter). Bland
utrikesfödda är arbetslösheten 37,9 % (en ökning med 0,4 procentenheter). Bland unga 18–24 år är
12,0 % arbetslösa (en ökning med 1,0 procentenheter), och i motsvarande grupp utrikesfödda 36,2 %
(en ökning med 2,5 procentenheter) jämfört med maj månad).
I antal innebär detta att 1018 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är
samma antal som månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 742 personer utan arbete, här har en
ökning skett med 15 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 140 personer arbetslösa, en ökning
med 14 personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 84 unga utan arbete, vilket är en ökning
med 9 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 502 personer. Bland utrikesfödda är
335 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 48 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 23 personer utan arbete.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
augusti 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-08-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för juli 2019.
Asylsökande
422 personer, vilket är en minskning med 1 person jämfört med 1 juni, Avesta har fortfarande det
största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 30 i Avesta kommun,
vilket är 4 färre än i juli månad. Boende i migrationsverkets anläggningar (ABO) är 387, en ökning
med 3 personer. De flesta Dalakommunerna har fortsatt minskat asylmottagande, Älvdalen har
minskat med 13 personer, Ludvika med 12. Falun har minskat med 7 personer och Malung-Sälen med
3. Hedemora har fått ett ökat asylmottagande (+21), så även Borlänge (+3) och Vansbro (+1).
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.)
Avesta kommun har under 2019 tagit emot 67 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.
Borlänge har under året tagit emot 106 och Falun 97, Ludvika 90 och Hedemora 39 personer som fått
PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
377 personer, en minskning med 6 personer från 1 juli. Bland Dalakommunerna har Borlänge 504
personer (-21), Falun har 443 (-10), och Ludvika 429 (-5) personer i etablering. Hedemora har 214
personer (-14) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade för 15 ensamkommande flyktingbarn vid juli månads slut, vilket är en
minskning med 2 jämfört med föregående månad.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) juli månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,9 % i Avesta kommun (en ökning med 0,4 procentenheter). Bland
utrikesfödda är arbetslösheten 39,0 % (en ökning med 1,1 procentenheter). Bland unga 18–24 år är
12,9 % arbetslösa (en ökning med 0,9 procentenheter), och i motsvarande grupp utrikesfödda 39,6 %
(en ökning med 3,4 procentenheter) jämfört med juni månad). I antal innebär detta att 1064
personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är 46 personer fler än månaden
innan. I gruppen utrikesfödda är 776 personer utan arbete, här har en ökning skett med 34 personer.
Bland unga arbetslösa 18–24 år är 151 personer arbetslösa, en ökning med 11 personer, och i
motsvarande grupp utrikesfödda är 97 unga utan arbete, vilket är en ökning med 13 personer
jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 540 personer. Bland utrikesfödda är
356 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 60 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 32 personer utan arbete.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
september 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-09-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för augusti 2019.
Asylsökande
426 personer, vilket är en ökning med 4 personer jämfört med 1 augusti, Avesta har fortfarande det
största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 30 i Avesta kommun,
vilket är lika som föregående månad. Boende i migrationsverkets anläggningar (ABO) är 392, en
ökning med 5 personer. De flesta Dalakommunerna har fortsatt minskat asylmottagande, MalungSälen har minskat med 5 personer, Borlänge med 4. Mora har minskat med 2 personer medan
Hedemora har fått ett ökat asylmottagande (+14), så även Falun (+3) och Säter (+2).
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.) Avesta kommun har under 2019 tagit emot 78 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. Borlänge har under året tagit emot 123 och Falun 107, Ludvika 101, Mora 52 och
Hedemora 41 personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
366 personer, en minskning med 11 personer från 1 augusti. Bland Dalakommunerna har Borlänge
494 personer (-10), Ludvika har 433 (+4), och Falun 417 (-26) personer i etablering. Hedemora har
209 personer (-5) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade för 15 ensamkommande flyktingbarn vid augusti månads slut, vilket är en
minskning med 1 jämfört med föregående månad.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) augusti månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 10,2 % i Avesta kommun (en ökning med 0,3 procentenheter).
Bland utrikesfödda är arbetslösheten 39,6 % (en ökning med 0,6 procentenheter).). Bland unga 18–
24 år är 13,8 % arbetslösa (en ökning med 0,9 procentenheter), och i motsvarande grupp
utrikesfödda 39,8 % (en ökning med 0,2 procentenheter) jämfört med juli månad). I antal innebär
detta att 1107 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är 43 person fler än
månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 795 personer utan arbete, här har en ökning skett med 19
personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 163 personer arbetslösa, en ökning med 12 personer,
och i motsvarande grupp utrikesfödda är 98 unga utan arbete, vilket är en ökning med 1 person
jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 553 personer. Bland utrikesfödda är
348 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 70 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 33 personer utan arbete.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
oktober 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-10-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för september 2019.
Asylsökande
420 personer, vilket är en minskning med 6 personer jämfört med 1 september, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 27 i
Avesta kommun, vilket är 3 färre än i förra månaden. Boende i migrationsverkets anläggningar (ABO)
är 388, en minskning med 4 personer. De flesta Dalakommunerna har lika eller fortsatt minskat
asylmottagande, Vansbro har minskat med 9 personer, Borlänge med 3. Hedemora har minskat med
1 person, medan Älvdalen och Mora har ökat med två personer vardera och Malung-Sälen med 1
person.
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.) Avesta kommun har under 2019 tagit emot 81 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. Borlänge har under året tagit emot 131 och Falun 121, Ludvika 110 och Hedemora 41
personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
349 personer, en minskning med 17 personer från 1 september. Bland Dalakommunerna har
Borlänge 477 personer (-17), Ludvika har 426 (-7), och Falun 401 (-16) personer i etablering.
Hedemora har 192 personer (-17) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade för 13 ensamkommande flyktingbarn vid september månads slut, vilket är
en minskning med 1 jämfört med föregående månad.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) september månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 10,2 % i Avesta kommun (samma som föregående månad). Bland
utrikesfödda är arbetslösheten 39,4 % (en minskning med 0,2 procentenheter). Bland unga 18–24 år
är 14,3 % arbetslösa (en ökning med 0,5 procentenheter), och i motsvarande grupp utrikesfödda 39,3
% (en minskning med 0,5 procentenheter) jämfört med augusti månad). I antal innebär detta att
1106 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är 1 person färre än månaden
innan. I gruppen utrikesfödda är 786 personer utan arbete, här har en minskning skett med 9
personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 170 personer arbetslösa, en ökning med 7 personer, och
i motsvarande grupp utrikesfödda är 96 unga utan arbete, vilket är en minskning med 2 personer
jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 541 personer. Bland utrikesfödda är
335 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 79 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 34 personer utan arbete.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
november 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-11-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för oktober 2019.
Asylsökande
406 personer, vilket är en minskning med 14 personer jämfört med 1 oktober, Avesta har fortfarande
det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 25 i Avesta
kommun, vilket är 2 färre än i förra månaden. Boende i migrationsverkets anläggningar (ABO) är 373,
en minskning med 15 personer. De flesta Dalakommunerna har lika eller fortsatt minskat
asylmottagande, Hedemora har minskat med 9 personer, Malung-Sälen med 7. Falun har minskat
med 4 personer, medan Ludvika och Borlänge har ökat med har ökat med 3 personer vardera.
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.) Avesta kommun har under 2019 tagit emot 86 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. Borlänge har under året tagit emot 135 och Falun 133, Ludvika 113 och Hedemora 42
personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
345 personer, en minskning med 4 personer från 1 oktober. Bland Dalakommunerna har Borlänge
464 personer (-13), Ludvika 405 (-21) och Falun har 382 (-19), personer i etablering. Hedemora har
166 personer (-26) som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade för 12 ensamkommande flyktingbarn vid oktober månads slut, vilket är
en minskning med 1 jämfört med föregående månad.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) oktober månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 9,9 % i Avesta kommun (en minskning 0,3 procentenheter). Bland
utrikesfödda är arbetslösheten 38,2 % (en minskning med 1,2 procentenheter). Bland unga 18–24 år
är 12,8 % arbetslösa (en minskning med 1,5 procentenheter), och i motsvarande grupp utrikesfödda
33,9 % (en minskning med 5,4 procentenheter) jämfört med september månad). I antal innebär detta
att 1074 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är 32 personer färre än
månaden innan. I gruppen utrikesfödda är 748 personer utan arbete, här har en minskning skett med
38 personer. Bland unga arbetslösa 18–24 år är 149 personer arbetslösa, en minskning med 21
personer, och i motsvarande grupp utrikesfödda är 76 unga utan arbete, vilket är en minskning med
20 personer jämfört med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 511 personer. Bland utrikesfödda är
303 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 70 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 24 personer utan arbete.

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun
december 2019
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-12-01 samt Arbetsförmedlingens statistik
för november 2019.
Asylsökande
401 personer, vilket är en minskning med 5 personer jämfört med 1 november, Avesta har
fortfarande det största asylantalet i Dalarna. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är 23 i
Avesta kommun, vilket är 2 färre än i förra månaden. Boende i migrationsverkets anläggningar (ABO)
är 371, en minskning med 2 personer. De flesta Dalakommunerna har lika eller fortsatt minskat
asylmottagande, Borlänge har dock minskat med 11 personer, Hedemora med 6. Falun har minskat
med 3 personer, medan Säter har ökat med 4 personer och Malung-Sälen med 5 personer.
Kommunmottagna under 2019
(Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att en nyanländ
har tagits emot. Först månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det
innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första
ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna i mars samma år. Nedanstående siffror anger det registrerade mottagandet under
2019.) Avesta kommun har under 2019 tagit emot 90 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. Borlänge har under året tagit emot 148 och Falun 142, Ludvika 115 och Hedemora 48
personer som fått PUT/TUT.
Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat
uppehållstillstånd:
342 personer, en minskning med 3 personer från 1 november. Bland Dalakommunerna har Borlänge
424 personer (-40), Ludvika 392 (-13) och Falun har 367 (-15) personer i etablering, vilket innebär att
de befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT. Hedemora har 166 personer, vilket är detsamma
som föregående månad.
Ensamkommande flyktingbarn
Avesta kommun ansvarade för 12 ensamkommande flyktingbarn vid november månads slut, vilket är
samma antal som föregående månad.
Arbetslöshet (sammantaget öppen och i programåtgärd) november månads statistik
Arbetslösheten alla kategorier är 10 % i Avesta kommun (en ökning 0,1 procentenheter). Bland
utrikesfödda är arbetslösheten 38,1 % (en minskning med 0,1 procentenheter). Bland unga 18–24 år
är 12,3 % arbetslösa (en minskning med 0,5 procentenheter), och i motsvarande grupp utrikesfödda
35,1 % (en ökning med 1,2 procentenheter) jämfört med oktober månad). I antal innebär detta att
1079 personer, alla kategorier, är arbetslösa i Avesta kommun, vilket är 5 personer fler än månaden
innan. I gruppen utrikesfödda är 747 personer utan arbete, här har en minskning skett med 1 person.
Bland unga arbetslösa 18–24 år är 142 personer arbetslösa, en minskning med 7 personer, och i
motsvarande grupp utrikesfödda är 80 unga utan arbete, vilket är en ökning med 4 personer jämfört
med månaden före.
Räknar man endast öppet arbetslösa alla kategorier är antalet 516 personer. Bland utrikesfödda är
304 personer öppet arbetslösa. Bland unga 18–24 år är det 68 och i motsvarande grupp utrikesfödda
är 28 personer utan arbete.

