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Asylsökande
954 personer 1 december 2015.

2015-11-26 fanns 176 asylsökande boendes i ”EBO” alltså eget boende, inte
Migrationsverkets asylboenden.
2015-12-10 fanns 223 asylsökande boendes i ”EBO”.
Ensamkommande flyktingbarn:
125 barn. En ökning med 7 barn denna vecka. Det innebär fortsatt mycket arbete för bland
annat socialtjänsten.
Personer med TUT/PUT:
697 personer
Bostäder
Det är fortsatt brist på bostäder för alla kategorier, och brist på familjehem för
ensamkommande barn.
Verksamhet för integration
En kör har startats av elever från Sjöviks folkhögskola, där människor från olika delar av
världen träffas och sjunger svenska sånger. Personerna som deltar har lärt sig ett stort antal
sånger och därmed även mycket av det svenska språket. Kören har 45 aktiva personer. Avesta
kommuns integrationsenhet har varit behjälpliga i att informera om kören (utskick till alla
språkvänner, språkcaféer, SFI osv. ) och översatt flygblad/affischer till arabiska och tigrinja.
Avesta kommuns integrationsenhet har även hjälpt till att få ordnat transport åt 25 st. av
deltagarna som bor på asylboendet i Folkarbo (de får nu låna en buss av asylboendet).
Medierna har rapporterat om flera av aktiviteterna som genomförs och Södra Dalarnas
Tidning gör en porträttserie med asylsökande.
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Ensamkommande flyktingbarn
122 barn.

Personer med uppehållstillstånd
697 personer.
Asylsökande
954 personer enligt Migrationsverkets statistik 2015-12-01.
En ökning med 74 personer sedan 2015-11-01.
Boende
Situationen är fortsatt mycket svår. Det finns inte tillräckligt med boendemöjligheter i
kommunen.
Vad gäller asylboende som Migrationsverket ansvara för, så har Migrationsverket nu sänkt
sina krav på utrymme per person ytterligare. Sovsalar godkänns som boendeform och ska då
innefatta minst sju personer per sal med ett utrymme på 2,5 m2 per person. Migrationsverket
har också sänkt antalet platser ett asylboende måste erbjuda från 30 till 15 platser.
Information
Fortfarande vänder sig många asylsökande till kommunens olika receptioner. Receptionerna
och bemanningen är inte dimensionerade efter antalet som nu besöker dem. Arbete pågår med
att anpassa/hitta lösningar.
Integrationsaktiviteter
Integrationsenheten arbetar med många givande projekt.
Det finns många ensamstående unga män bland språkvännerna i Avesta och det är få svenska
män som vill bli språkvänner i Avesta. Därför har integrationsenheten stöttat starten av ett
mångfaldslag i flaggfotboll där svenskar och nysvenskar kan mötas för att ha roligt
tillsammans och samtidigt få nya vänner. Till det första informationsmötet kom ett 30-tal
personer och en del av dem fortsätter nu att spela flaggfotboll och en förening är under
bildande.
I måndags startade integrationsenheten ett ”Stickcafé med tema kvinnohälsa” i samarbete med
NBV. Där samlas kvinnor för att prata under avkopplande former. Integrationsenheten
kommer även att ha föreläsningar, till exempel om familjerätt och i vilka rättigheter och
skyldigheter man har som förälder. Ledarna har integrationsenheten hittat i Språkvän Avesta.
Både ”stickläraren” och sjuksköterskan/barnmorskan kom som språkvänner inledningsvis. En
annan språkvän ger amningskurser.
Stickcaféet intresserar både ”gamla” svenskar och nyanlända.
Medierna visar intresse för integrationsaktiviteterna.

SFI
Från den 1 december är det 74 st fler inskrivna på SFI.
Övrigt
De lägesrapporter som säkerhetssamordnare Yngve Mattiasson lämnar till Länsstyrelsen ska
nu också lämnas till Socialstyrelsen.
Vissa tidsbegränsade asylboenden i Dalarna kommer nu att tömmas inför skidsäsongen. Det
är oklart hur de boende ska fördelas över länet/landet.
Avesta vatten och avfall AB har fått fler kunder.
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Asylsökande
880 st 1 november 2015. Nya siffror 1 december.

Ensamkommande flyktingbarn:
118 st. En ökning med 6 barn denna vecka. Det innebär fortsatt mycket arbete för bland annat
socialtjänsten.
Personer med uppehålstillstånd:
682 totalt varav 143 under 18 år.
Bostäder
På grund av bostadsbrist saknar många med permanent uppehållstillstånd eget boende och är
på grund av det inneboende hos andra.
Migrationsverket planerar för mindre lägenhetsboende på ett fåtal platser i kommunen. De
som är aktuella för boende i dessa lägenheter är asylsökande som redan finns i kommunen.
Övrig invandring
Migrationsverket bedömer att sannolikheten är hög att det finns dold invandring i Avesta
Flyktingar flyttar in hos vänner som redan har uppehållstillstånd utan att först registrera sig
som asylsökande hos Migrationsverket. Det är dock inga personer som är kända av vare sig
Migrationsverket eller kommunen.
För närvarande finns inga nya personer som anhöriginvandrat.

Verksamhet för integration
Det är många ”nysvenskar” som önskar träffa ”gammelsvenskar”. Mer om språkcafé, språkoch intressevän finns här.
Skolhälsovård
Skolhälsovården är underbemannad och det går inte att få tag på skolsköterskor i den
utsträckning som krävs. De nyanlända eleverna har dessutom stora behov av vård på olika
sätt.
Folktandvården
Väntetiderna har utökats markant, från 6 månader till 18 månader, och det finns inte
tillräckligt med personal. Rekrytering av personal är svårt, då det är bristyrken generellt.
Det finns ett stort antal nyanlända i Avesta som är behov av tandvård, dessutom är många av
dem barn och har därmed förtur.
SFI
Under december kommer ytterligare 76 personer att börjar läsa SFI.
Företagsamhet
Personer som fått uppehållstillstånd kontaktar i högre utsträckning kommunen för
diskussioner kring start av företag. Arbete med att ta fram strategi för att på bästa sätt ge stöd
till dessa personer pågår i näringslivsenheten Tillväxt Avesta. Arbetet sker i samverkan
mellan aktuella aktörer som till exempel Almi.
Arbetsmiljö
Belastningen på personal inom kommunen har börjat resultera i sjukskrivningar och
rehabiliteringsärenden.
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Ensamkommande flyktingbarn
För närvarande 113 st.
Avesta kommun har ett tilldelningstal av asylsökande ensamkommande barn som är 16 barn,
för närvarande bor 43 asylsökande ensamkommande barn. Från och med januari månad är
ändras tilldelningstalet till 83 barn. Det ska succesivt ökas från dagens antal till de 83 barnen
fram till sista maj år 2016. Detta är en stor ökning. Socialtjänstens arbete med de asylsökande
barnen innebär lika stort ansvar som för övriga placerade barn. Rekrytering av
socialsekreterare pågår. Att det är fler barn/ungdomar än normalt som kommer till

kommunen, har inneburit att en del ungdomar får vänta på att börja skolan. Det är ingen bra
situation för dem.
Personer med uppehållstillstånd
667 personer med uppehållstillstånd har bosatt sig Avesta kommun hittills i år. 138 av dem är
barn
Asylsökande
880 st (1 november). Nya siffror kommer 1 december.
Skolsituation
Karlfeldtgymnasiets introduktionsprograms språkintroduktion är på grund av
flyktingsituationen i ständig förändring, men organisationen fungerar väl. Antalet elever har
fördubblats sista tiden och lärarantalet har utökats. Arbetslaget har genomfört utbildning i
nyanländas lärande 7,5 p vid högskolan Dalarna.
Generellt upplever skolor och förskolor att det är svårt att få skolsituationen att fungera
optimalt i och med att gruppsammansättningen ändras ofta. Dock är det olika, eftersom vissa
skolor har många asylsökande barn, medan andra har några få.
Flerspråkig personal upplevs som stora tillgångar, för att till exempel ge studiestöd i
modersmål. Vissa skolor har mottagningsklasser, medan andra skolor placerar barnen direkt i
befintlig klass. Generellt är att de förskolor/skolor som tidigare haft större antal
asylsökande/nyanlända barn har en särskild organisering för mottagandet (finns dock
undantag).
Att kommunens integrationshandläggare har första kontakten med barnfamiljerna inför
placering i förskola/skola upplevs som underlättande.
Skolhälsovården har en särskild asylsjuksköterska anställd, samt tillgång till ytterligare en.
Arbetet med asylsökande barn tar tid, eftersom journalen måste föras på papper, ej i
datasystem, samt att barnens hälsovård inte är dokumenterade i en bvc-journal. Det fungerar
bra med kontakten med barnen/vårdnadshavare.
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Ensamkommande flyktingbarn
För närvarande 111 st. Det innebär fortsatt stor arbetsbörda för socialtjänsten som ansvarar för
de ensamkommande asylsökande barnen. Olika åtgärder har tagits fram för att klara av att
hantera ärendena på ett bra sätt, och för att kunna placera barnen i boende.
En god man företräder och stödjer barn utan vårdnadshavare. Det är stor brist på utbildade
gode män, just nu utbildas fler. Senaste månaden har 142 nya ärenden om barn utan
vårdnadshavare, varav 60 är placerade frånandra kommuner än de som ingår i vårt

samverkansavtal för överförmynderi (Hedemora, Avesta, Norberg). Detta påverka till viss del
annan verksamhet inom överförmynderi.
Personer med uppehållstillstånd
655 personer med uppehållstillstånd har bosatt sig Avesta kommun hittills i år. Framför allt
ökar personer med eritreanskt ursprung.
Asylsökande
880 st (1 november). Det innebär att Avesta kommun är en av de kommuner i Dalarna som
tagit emot flest asylsökande. De två kommuner som tagit emot fler är Ludvika och Hedemora.
Kommunikation och information
Migrationsverket ansvarar för att informera och kommunicera med de asylsökande, men
många asylsökande vänder sig ändå till kommunen för att söka svar på sina frågor. Det
innebär hög belastning i receptionerna. Kommunen har nu kontakt med övriga myndigheter i
Avesta, och diskuterar lösningar på de gemensamma kommunikationsutmaningarna vid
regelbundna möten.
Bostäder
Bostadsbristen är fortfarande akut. Hittills har kommunen lyckats lösa alla ärenden, men med
mycket tillfälliga lösningar. Vad gäller asylboenden finns det för närvarande inga nya
planerade.
Vad gäller boende för ensamkommande, håller kommunen på och ser över möjligheten att
öppna fler boendeplatser i HVB-hem (motsvarande Hedegården).
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten bedömer att risker för bränder med allvarliga konsekvenser har ökat, i och
med att det visats väldigt många människor på anläggningarna. Räddningstjänsten ställer krav
på att boendena ska ha en egen organisation och utbildning för att kunna släcka en brand.
Räddningstjänsten har förtätat sina tillsyner.
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Ensamkommande flyktingbarn
För närvarande 107 st. Det innebär fortsatt stor arbetsbörda för socialtjänsten som ansvarar för
de ensamkommande asylsökande barnen.

Personer med uppehållstillstånd
630 personer med uppehållstillstånd har bosatt sig Avesta kommun hittills i år. Det är den
högsta siffran i Dalarna. Näst flest personer har bosatt sig i Borlänge kommun (ungefär
hälften så många som i Avesta kommun).
Asylsökande
880 st. Det innebär att Avesta kommun är en av de kommuner i Dalarna som tagit emot flest
asylsökande. De två kommuner som tagit emot fler är Ludvika och Hedemora.
Tolkbehov
Tolkbehovet ökar. Kommunen använder upphandlade tolkavtal. Arbetsförmedlingen har
utökat väntetiden för när en person som fått uppehållstillstånd får stöd med etableringsplan:
från en till två månader. Det innebär ytterligare en månad då integrationsenheten behöver gå
in med ersättning i glappet mellan dagersättning från Migrationsverket och etableringsstöd
från Arbetsförmedlingen.
Kommunikation och information
Migrationsverket ansvarar för att informera och kommunicera med de asylsökande, men
många asylsökande vänder sig ändå till kommunen för att söka svar på sina frågor. Det
innebär hög belastning i receptionerna.
Bostäder
Bostadsbristen är fortfarande akut. Det finns inga boenden vare sig till ensamkommande
asylsökande barn eller till de som nu fått uppehållstillstånd. Det finns också trångboddhet i
kommunen, med alltför många boende i samma bostad.
Polis
Polisen och kommunen för dialog.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten utför besiktningar på boenden för asylsökande.
Aktiviteter för asylsökande
Integrationsenheten samordnar information om hur enskilda på olika sätt kan hjälpa till i
situationen.
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Antal asylsökande i Avesta 1 oktober (mäts varje månad): 780 personer

Varav antal ensamkommande asylsökande barn: 105 personer (en ökning med 10 st från
föregående vecka).
Bostäder för personer med uppehållstillstånd
Bostadsbristen är akut. I Avesta finns inte längre några bostäder att erbjuda personer som fått
uppehållstillstånd.
Anhöriginvandring till människor som redan fått uppehållstillstånd innebär också ett
bostadsbehov för familjer. I dagsläget är det svårt för Integrationsenheten att hitta boende åt
dessa familjer, och flera bor i tillfälliga boendelösningar som inte är långsiktiga.
Boendesituationen skapar också stor oro bland bostadssökande.
Ensamkommande asylsökande barn
Barnen kommer i huvudsak från Afghanistan, Eritrea och Irak.
Socialtjänsten ansvarar för barnens boende och för närvarande är situationen mycket
ansträngd. Det finns behov av fler familjehem och socialtjänsten arbetar med att hitta
lösningar för att kunna ha fler boende barn i nuvarande HVB-hem.
Skolgång
De asylsökande barnen har hittills huvudsakligen placerats i Krylbos skolor, på grund av
närheten till asylboendet. Även många barn som fått uppehållstillstånd blir kvar i Krylbo när
deras familjer flyttat till boende i Krylbo. Även Markusskolan i centrala Avesta har en hög
andel elever med utländsk bakgrund (främst barn med uppehållstillstånd).
Asylsökande barn/ungdomar och nyanlända med uppehållstillstånd har också skolgång på
Domarhagsskolan, Johan Olovskolan, Karlfeldtgymnasiet, Fors, By och i Karlbo skola
Intern information/förberedelse
Integrationsenheten informerar kommunala verksamheter som kan komma att beröras av
flyktingsituationens utveckling.
Frivilligas insatser
Integrationsenheten arbetar med att informera frivilligorganisationer och andra frivilliga om
vilka möjligheter som finns. Enheten arbetar också med projektet ”Språkvän” och
”Språkcaféer”.
Övrig påverkan för kommunala verksamheter
Många asylsökande vänder sig till socialtjänsten för hjälp med till exempel att fylla i
blanketter, få hjälp att få drägligare boende med mera. Det är sådant som socialtjänsten inte
har som uppdrag att hantera, men i dagsläget tar det ändå tid i anspråk. Det är också sådant
som personer vänder sig till integrationsenheten för att få hjälp med. Många blanketter är

svåra och omständliga att förstå och fylla i. Även de svar som de asylsökande/personer med
uppehållstillstånd får är ofta svåra att förstå.
Arbetsbelastningen är mycket stor för såväl integrationsenhet som socialtjänst. Socialtjänsten
har också svårt att tillsätta vakanta tjänster. Efterfrågan på socionomer är mycket stor i hela
Sverige.

