Flyktingläget i Avesta kommun 2016
Flyktingsituation november 2016
Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2016-11-01 samt Arbetsförmedlingens
statistik för september 2016.
Ensamkommande flyktingbarn (EKB):
109 barn, inga nya barn har kommit senaste månaden.
Övrigt socialtjänsten /omsorg:
Totalt finns nu 24 instegsjobbare på omsorgsförvaltningen. Ca 800 personer av personalen på
omsorgsförvaltningen har deltagit i en mångfaldsutbildning.
Avbokad modul efter regeringens åtstramning av flyktingpolitiken gav utrymme till
personalbefrämjande åtgärd. Modul Hackspettsbacken budgeteras i ram för 2017.
Under den tid som språkstödjare/kulturtolkar varit på omsorgsförvaltningen har de varit till en
stor hjälp, främst för de ärenden som kommer till receptionen. Men de hjälper också löpande
till att översätta brev och kunna hjälpa socialtjänst/omsorg i kontakter med klienter via telefon
eller vid besök då man inte kan få tolk med kort varsel.
Asylsökande:
873 personer, en liten minskning från föregående månad.
Avesta kommun har minskat antalet asylsökande med 142 personer sedan 1/1 2016.
Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är nu 184 personer i Avesta kommun, i april
fanns 250 asylsökande i eget boende.
Kommunmottagna personer med TUT/PUT under 2016:
362 personer, en ökning med 45 personer från föregående månad.
Avesta fortsätter att ha högst antal av Dalakommunerna och även störst ökning; Borlänge
+29, Falun +24, Ludvika +22 och Hedemora +20, från föregående månads statistik.
Samtliga personer är egenbosatta, det vill säga inte anvisade till Avesta kommun utan
personerna har bosatt sig i kommunen av egen kraft och vilja. Avesta kommun har 0
anvisningar enligt bosättningslagen under 2016 och 2017.

Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter
beviljat uppehållstillstånd:
1187 personer, en minskning med 3 personer från föregående månad. Avesta kommun har
fortsatt högst antal av Dalakommunerna. Falu kommun har ökat med 17 personer från
föregående månad medan Borlänge har minskat med 60 personer.
Samtliga personer är egenbosatta, det vill säga inte anvisade till Avesta kommun utan
personerna har bosatt sig i kommunen av egen kraft och vilja. Avesta kommun har 0
anvisningar enligt bosättningslagen under 2016 och 2017.
Integration/SFI:
Projektet med Rädda barnen är igång där asyölsökande barn ska få aktiviteter på sina boenden
samt utbildning av kommunens personal i traumamedveten omsorg. Rädda Barnen har anställt
en person som kommer att arbeta med projektet i Avesta kommun.
För tillfället har SFI drygt 400 elever samt ca 100 i kö. Flertalet i kön är i andra aktiviteter via
Arbetsförmedlingen i väntan på plats vid SFI.
Bildning, övrigt:
45 instegsjobbare finns på förvaltningen där några finansieras av schablonersättning och
merparten av statligt bidrag. Dessa ses som en tillgång och är väl fungerande.
Teknisk service:
På teknisk service finns 15 instegsjobbare i nuläget; fem bussvärdar och tio ”slyröjare”,
samtliga fungerar väl.
Arbetslöshet bland utrikesfödda:
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta kommun är hög, ca 56 %. Det ligger högt över
länets och rikets statistik.
En förklaring kan vara att Avesta kommun har många ”nya” utrikesfödda, det vill säga, som
nyligen kommit till Sverige och befinner sig i etableringsreformen och därav inte har
förutsättningarna att vara sysselsatta i arbete. Även om man läser vid SFI, vilket är 400
personer samt 100 i kö, så räknas man som arbetslös i statistiken.

Flyktingsituation oktober 2016
Migrationsverket
Migrationsverkets behov av boendeplatser för asylsökande minskar med hög fart efter den
nya lagstiftningen samt gränskontrollerna trätt i kraft.

Under förra hösten och vintern gick Migrationsverket in i många avtal med privata
asylboenden genom direktupphandling, många av de boenden som upphandlades då var inte
bra alternativ på lång sikt. Innan sommaren blev det därför klart med en
ramavtalsupphandling istället, som var tänkt att ersätta alla avtal genom direktupphandlingar.
Ramavtalsupphandlingen är dock överklagad och inga avtal kan skrivas utifrån den. Det har
därför gått ut ett brev till alla som fick tilldelning med ett erbjudande om att dra tillbaka sin
tilldelning eftersom processen drar ut på tiden samt att Migrationsverkets behov av platser
minskar.
I Dalarna har Migrationsverket fem boenden som har ett tidigare ramavtal, däribland
Dalahästens stugby och Folkarbo i Avesta. De fick nyligen ett erbjudande om ett års
förlängning, vilket båda har tackat ja till och har nu avtal till 2017-09-20.
Beträffande handläggningstiden för asylutredningar så börjar den att kortas ned, dock är det
fortfarande många asylsökande som kom i slutet av 2015 som inte varit på sin utredning än.
Angående hur många som får uppehållstillstånd av de som nu är asylsökande så säger man ca
50 %. Det beror naturligtvis på var man kommer ifrån. De som kom efter 24/11-2015 får
endast tillfälliga uppehållstillstånd enligt den nya lagen.
Asylsökande
887 personer, en fortsatt minskning. 194av de asylsökande personerna bor i eget boende
(EBO).
Ensamkommande flyktingbarn
109 barn, en minskning med 7 barn från föregående månad.
Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst
två år sedan de fått uppehållstillstånd)
1190 personer, fortsatt högst antal i länet samt på plats 14 i riket.
Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd under 2016
317 personer, en ökning med 36 personer från föregående månad trots bostadsbrist.

Flyktingsituation september 2016
Asylsökande
906 personer, en fortsatt minskning. 180 av de asylsökande personerna bor i eget boende
(EBO).

Ensamkommande flyktingbarn
116 barn, varav 35 ensamkommande barn bor på Avesta kommuns HVB-boenden. 83 barn är
asylsökande och 33 barn har uppehållstillstånd.
Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst
två år sedan de fått uppehållstillstånd)
1192 personer, fortsatt högst i länet.
Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd under 2016
281 personer. Fortsatt högst i länet.
Socialtjänst/Vård och omsorg
Det är fullbelagt på de två HVB-hemmen Hedegården och Hackspettsbacken. Idag finns inget
behov av ytterligare HVB-hem. Bostadsbristen är ett stort problem för EKB (som för andra
målgrupper) då det inte finns boende när behovet av familjehem/HVB-hem inte längre finns.
Under 2016 och 2017 fyller nästan hälften av kommunens EKB 18 år. Då är både de
med uppehållstillstånd och de asylsökande inräknade
Socialtjänstens försörjningsstöd ser en ökning av ärenden. Fler svåra och komplexa ärenden
vilket påverkar arbetsbelastningen, då klientmötena tar längre tid. Viss svårighet finns med att
få tag på tolkar vilket innebär svårigheter till skyddsbedömning i vissa fall.
Vård och omsorg ser det positivt med instegsjobb, och möjlighet att ha fast
omvårdnadspersonal som frikopplas, och enbart arbetar som handledare för dessa. Det
innebär en bra introduktion till arbetet med förhoppningen att några vill fortsätta i yrket och
utbilda sig.
Integration/SFI/Vuxenutbildning
Skolstarten har varit bra överlag, många skolor har fått ökat elevantal. Tex. Åvestadalsskolan
som har ökat elevantalet med 32 % sedan augusti 2014. Den största ökningen beror på antal
nyinflyttade till Krylbo.
Integrationsenheten är rekryteringsfasen av en ny projektledaren för språkvän tillika det nya
projektet, Föreningsmatchning.
SFI har ny start i september och att det har startat en ny SFI-kurs på Sjövik med två klasser
med 12 deltagare. Kön till SFI har minskat genom att flera av de som inte kommit in på SFI
har påbörjat den särskilda Samhällsorienteringen, som är utökad genom Eductus och som
ingår i ett särskilt ”projekt Avesta”.
Teknisk service
Bussvärdar är anställda från 11 maj till och med 31 december. De var från början sex till
antalet, men sedan 1 augusti har en av bussvärdarna fått ett nytt jobb. Arbetsuppgiften är
framförallt att göra resenärernas resa så bra som möjligt. Bussvärdarna hjälper bland annat till

med på- och avstigning, informerar om när bussarna går och hur man ska byta mellan olika
bussar.
Bussvärdarna har blivit utrustade med arbetsklädsel med texten ”Bussvärd” tryckt på.
Bussvärdarna finansieras av Avesta kommun genom det statliga bidraget för
flyktingmottagande, men även Dalatrafik och Västanhede Trafik är delaktiga i projektet.
Samtliga inblandade parter är nöjda med hur projektet fortgått hittills.
Slyröjningsprojektet har fungerat bra under året och har utvecklats med ytterligare en grupp,
med start den 29/8.
Integrationsprojekt i Visentparken har inte startats upp i brist på handledare. Planering pågår
och detta projekt kan komma att starta upp senare i år, alternativt 2017.
Eventuellt kommer Teknisk service att erbjuda ytterligare en integrationsplats i
fordonsverkstaden, med start i mitten på september.

Flyktingsituation augusti 2016
En kortare rapport denna månad med aktuella siffror. Utförligare rapport kommer i
september.
Asylsökande
930st, en minskning med 24 personer från föregående månad. 195 av de asylsökande
personerna bor i eget boende (EBO).
Ensamkommande flyktingbarn
118 barn varav 35 ensamkommande barn bor på Avesta kommuns HVB-boenden.
Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst
två år sedan de fått uppehållstillstånd)
1198 personer, en minskning med 47 personer från föregående månad.
Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd under 2016
235 personer. En ökning med 31 personer från föregående månad.

Flyktingsituation juli 2016
Asylsökande
954 st, en minskning med 28 personer från föregående månad.
Ensamkommande flyktingbarn
Inga nya anvisningar sedan juni månad. 27 av de ensamkommande barnen bor på Avesta
kommuns HVB-boenden, resterande är utplacerade i familjehem.
Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst
två år sedan de fått uppehållstillstånd)
1245 personer.
Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd 2016
204 personer, vilket är fortsatt flest i länet. En ökning med 32 personer från föregående
månad.
Trenden med att ett stort antal personer med uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i Avesta
kommun fortsätter, trots bostadsbrist.
Integrationsenheten/SFI/ Vuxenutbildningen:
Svenska för invandrare, SFI
364 personer läser SFI i Avesta, under augusti månad börjar ytterligare 145 personer. SFI har
fortsatt kö till utbildningen.
Språkstöd vid receptioner och biblioteket
Språkstödjare/kulturtolkar finns och verkar vid kommunens olika receptioner; omsorg,
integration och vuxenutbildning samt vid biblioteket.
Projekt föreningsmatchning, med integration och språk som fokus
Avesta kommun har beviljats projektmedel för projektet "Föreningsmatchning med
integration och språket i fokus", vilket är en vidareutveckling av det lyckade och populära
projektet "Språkvän".
Syftet med det nya projektet är att ge fler nysvenskar möjligheten att lära känna "äldre"
svenskar och därmed utveckla sitt språk och ta del av svenska normer, värderingar och bygga
nätverk för att få en naturlig väg in i det svenska samhället. Detta utifrån det gemensamma
intresset i den aktuella föreningen. Föreningarna får också nya krafter till föreningen som kan
stärkas och utvecklas.
Föreningsaktiviteterna kommer att vara en del i individens etableringsplan.

Lagändringar angående uppehållstillstånd, från och med 2016-07-20
Den 21/6 fattade riksdagen beslut om begränsningar kring uppehållstillstånd för asylsökande
och anhöriga som gäller tre år framåt, från och med 2016-07-20.
Endast tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ges; 13 månader för alternativt skyddsbehövande
samt 3 år för den som bedöms som flykting. Om personen fortfarande har skyddsskäl när
tillståndet löper ut, kan hen ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd. Om personen kan
försörja sig själv kan hen få permanent uppehållstillstånd.
För att anhöriga, till någon med uppehållstillstånd, ska kunna få uppehållstillstånd behöver
den person som redan har uppehållstillstånd i Sverige kunna försörja sig själv och den/de
anhöriga som ansökaer om uppehållstillstånd. Det behöver också finnas en bostad av
tillräcklig standard och storlek för samtliga anhöriga.
Försörjningskravet gäller inte följande:
- den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har anhöriga som söker
uppehållstillstånd inom tre månader efter beviljat uppheållstillstånd
- barn
- anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd innan 2016-07-20.

Flyktingsituation juni 2016
Asylsökande
982 st, en minskning med 10 personer från föregående månad.
Ensamkommande flyktingbarn
122 barn, tre anvisningar under 2016.
Socialtjänsten arbetar intensivt med att följa upp och utvärdera de placeringar som gjordes
under hösten 2015.
Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst
två år sedan de fått uppehållstillstånd)
1179 personer.
Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd 2016
172 personer, vilket är fortsatt flest i länet. En ökning med 29 personer från föregående
månad.

Trenden med att ett stort antal personer med uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i Avesta
kommun fortsätter, trots bostadsbrist.
Integrationsenheten/SFI/ Vuxenutbildningen:
Arbetsförmedlingens etableringsplaner upprättas nu snabbare vilket gör att färre personer
söker hjälp hos integrationsenheten.
SFI har nu sex månaders väntetid och cirka 180 personer i kö. Behöriga lärare saknas.
Förändringar i LMA (lagen om mottagande av asylsökande) 2016-06-01
De nya reglerna, som Sveriges riksdag beslutade i april månad, innebär att den som får avslag
på sin ansökan om asyl inte längre har rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel dagersättning
och plats på Migrationsverkets boende.
Rätten till boende och ekonomiskt stöd upphör när beslut om avvisning eller utvisning har
börjat gälla och inte längre går att överklaga, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit
slut. Personen ska då lämna Sverige.
De nya reglerna gäller den som är vuxen och inte bor tillsammans med barn under 18 år
vilken denne är vårdnadshavare för. Familjer samt barn under 18 år får fortsatt boende och
stöd till dess att avresa sker. Denna förändring i lagstiftningen gäller även personer som har
fått ett beslut om avvisning eller utvisning före den 1 juni 2016.
Migrationsverket eller polisen kan ge stöd och hjälp med att ordna resa från Sverige.

Flyktingsituationen maj 2016
Asylsökande:
992 st, vilket är en minskning med 34 personer fån föregående månad.
Ensamkommande flyktingbarn:
122 st, totalt tre anvisade barn under 2016.
Socialtjänsten arbetar med att försöka korrigera de familjehemsplacerade ensamkommande
barn som placerades i familjehem vilka inte matchade till 100 % under höstens pressade
situation.
Kommunmottagna personer med TUT/PUT 2016:
143 st. En ökning med 55 personer från föregående månad. Fortsatt högst antal i länet under
2016. Personer väljer att bosätta sig i Avesta kommun trots bostadsbrist.

Övrigt
Avesta kommuns verksamheter arbetar med att få igång de insaster som blev möjliga tack var
det riktade statsbidraget som Avetsa kommun erhållit. Statsbidraget betalades ut efter hur
stort flyktingmottagande komunen har.
Insatser som pågår eller ska startas utifrån det erhållna statsbidraget är, bland annat, följande:
- Avlastning gällande administrativa uppgifter hos Socialtjänsten
- Utbildning för familjehemssekreterare
- Språkstöd/kulturguider hos integrationsenheten
- Instegsjobb
- Informationsmaterial på flera språk
- Projektanställd samordnare för arbete med civilsamhället
- Kompetensutveckling lärare
- Utökning SFI
- Vikarier i förskola/skola, handledarskap Instegsjobb
- Språkkvällar bibliotek, mötesplats Horndal
- Moduler skola/barnomsorg
- Ombyggnation Markusskolan

Flyktingsituationen april 2016
Asylsökande
1026 st.
Ensamkommande flyktingbarn
123 barn, ett ytterligare kommer 2016-04-05.
Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst två år
sedan de fått uppehållstillstånd)
1184 personer.

Avesta kommun har högst antal personer i etableringsfasen i länet, inte bara för åren 20152016 utan även när man räknar in april-december 2014, dvs de senaste 24 månaderna.
Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd 2016
88 personer, vilket är fortsatt flest i länet. En ökning med 41 personer från föregående månad.
Trenden med att ett stort antal personer med uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i Avesta
kommun fortsätter, trots bostadsbrist.
Integrationsenheten/SFI/ Vuxenutbildningen:
Språkstöd tigrinja och arabiska finns nu dagligen vid vuxenutbildningen och integrationsenheten.

.Under vecka 14 kommer samtliga som står i kö till SFI att kartläggas utifrån bakgrund, kompetens och behov. Kön till
SFI har minskat något och är nu 180 st.

Två nya aktiviteter för nyanlända ska starta upp på dagtid;
Ett språkcafé som drivs av Svenska kyrkan på fredagar kl 14.00 – 16.00 i Avesta
församlingsgård, med start fredag 15 april.
Ett språkcafé med Stick-, virk- och sytema på Logen i Nyhyttan kl 13.30 – 16.30 som drivs av
IOGT-NTO och NBV. Flera ”gamla” Avestabor kommer att finnas med för att instruera och
hjälpa, materialet är avgiftsfritt för de som vill prova. Start måndag 4 april.
Gymnasieskolan
De stora utmaningarna med anledning av det stora antalet nyanlända elever är:

– att hitta behöriga lärare för Språkintroduktionsprogrammet
– att hitta lokaler där alla får plats
– att finna nyanlända vuxna som kan tillräckligt bra svenska för att kunna fungera som
studiehandledare på elevernas modersmål
– att alla ska få påbörja sin utbildning inom två månader
– att få så många nyanlända ungdomar behöriga till nationellt program innan de fyllt 20 år.
Detta är svårt då många kommer i 16-17 årsåldern och förkunskaperna är mycket varierande.

Flyktingsituationen i Avesta mars 2016
Asylsökande
1019 st.

En minskning med 17 personer från februari månad. Detta är första gången som antalet
asylsökande minskat i Avesta kommun sedan lägesrapporterna började upprättas vecka 43, år
2015.
234 st. av de asylsökande bor i eget boende.
Ensamkommande flyktingbarn
122 st.
Migrationsverket har endast anvisat ett barn sedan årsskiftet. Flera av de ensamkommande
flyktingbarnen som fanns med i förra månadens antal ensamkommande flyktingbarn har fyllt
18 år, och socialtjänsten har bedömt att de inte behöver mer stöd från socialtjänsten. Det är
anledningen till att det minskade antalet sedan förra månaden.

Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst två år
sedan de fått uppehållstillstånd)
841 personer.
Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd 2016
47 st.
Det är fortsatt klart högst i länet.
Den slutgiltiga siffran för antal kommunmottagna med uppehållstillstånd år 2015 var 724
personer.
Bostäder
Kort om bosättningslagen (information hämtad från Migrationsverket): Den nya lagen trädde i kraft 2016-03-01
(lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Lagen reglerar hur stort antal nyanlända, med uppehållstillstånd, som varje kommun ska ta
emot.
Avesta kommun skall, enligt den nya bosättningslagen, inte få några anvisade nyanlända
under 2016.
Regeringens vill att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning,
lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande ska ta emot fler nyanlända under 2016.
Bosättningslagen omfattar nyanlända som har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller
annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt
anhöriga till dessa personer. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som vistas i
anläggningsboenden och kvotflyktingar.
Det innebär att de asylsökande som bor i eget boende även i fortsättningen själva väljer
bostadsort efter det att de fått uppehållstillstånd.

Från den 1 januari 2017 tar Migrationsverket över hela ansvaret för att anvisa nyanlända till
en kommun. Bosättningsuppdraget övergår då helt från Arbetsförmedlingen till
Migrationsverket. Vad detta kommer att innebära för Arbetsförmedlingens verksamhet i
Avesta är ännu inte klart.
Genom att kommunerna i förväg får besked om kommuntal för det kommande året har de
möjlighet att planera för mottagandet.
Avesta Kommun har dock ett stort antal nyanlända personer som väljer att bosätta sig i
kommunen, utan anvisning. Det antalet personer kommer inte att påverkas av den nya
bosättningslagen.
Det nya HVB-boendet för ensamkommande barn som först kommer att tas i bruk är
Hackspettsbacken i Horndal. Inflyttning är planerad till april.
Socialtjänsten
Även de handläggare som inte arbetar med ensamkommande barn blir påverkade av den
tidigare, stora mängden, anvisningar.
Läget med bemanningen på socialtjänsten är ansträngt. Tre tjänster annonserades ut, en av
tjänsterna tillträder 1/10 -16 och en sökande är klar socionom om ett år. Socialtjänsten
kommer att gå ut med en ny annons igen och hoppas på fler sökande.
Samordnaren gentemot ensamkommande flyktingbarn tillträdde i slutet av januari 2016.
Utbildning för familjehem och handledare ska starta.
Det är fler som behöver försörjningsstöd. Det flesta av dessa personer är personer som lämnar
etableringsfasen utan annan försörjning.
Integrationsenheten
Mottagningsenhetens reception håller på att förändras, med utökat språkstöd och förändrade
öppettider. De administrativa rutinerna justeras med skriftlig information på flera olika språk
inför ansökan om kompletterande ekonomiskt stöd och besök med handläggare.
När Gamla Byn AB ställt iordning lokal ska en Bo- och medborgarkunskapskola för
nyanlända starta.
Ytterligare personal kommer inom kort att rekryteras till ett projekt. Projektet innebär 3månaders insatser för grupper med fokus på snabb väg till arbetsprövning, validering av
utbildning och vägar vidare in på arbetsmarknaden och egen försörjning.
Gamla Byn AB
Den största delen besökare i bostadsbolagets reception är nyanlända personer som redan bor i
Avesta kommun men söker nytt boende. Många i bostadskön är redan Avestabor.
Väntetiden på bostad är nu 2-3 år.

2016 Flyktingsituationen vecka 5
Asylsökande
1036 personer 1 februari 2016.
Ensamkommande flyktingbarn
135 barn. Migrationsverket har anvisat ett barn till Avesta kommun sedan den 29 december
2015.
Personer med uppehållstillstånd
821 personer.
Bostäder
Bostadsbristen är stor. Många bor trångt. Bygglovsprocessen för nytt HVB-hem vid
Dalergränd pågår. Närboende är inbjudna till informationsmöte.
Anpassningar av verksamheter
Barnomsorgsfrågor handläggs sedan årsskiftet av barnomsorgskansliet. Kartläggning av
skolbakgrund hos nyanländas barn och ungdomar utförs från årsskiftet vid respektive skola.
Tidigare har integrationsenheten handlagt dessa ärenden. Detta underlättar för
Integrationsenheten.
”Glappet” mellan Migrationsverkets dagsersättning och Arbetsförmedlingens
etableringsersättning har blivit större och det tar nu ofta längre än två månader innan de
sökande får etableringsersättning. Detta gör att Integrationsenheten får betala ut stöd i större
utsträckning.
Kön till SFI:n består just nu av 174 personer. Rekryteringsbehovet av lärare är stort.
Ordning
På Metropoolen är utmaningen att en del badgäster, mest nyanlända, inte förstår och/eller
följer ordningsreglerna. Många nyanlända kan inte heller simma. Det gör att olycksrisken
ökar.
Den arabisktalande person som anställts fungerar bra, mer resurser och åtgärder krävs.
Fritidschefen har gjort en risk och konsekvensanalys av arbetsmiljön, och nu finns det en
handlingsplan för att komma tillrätta med problemen.
Det har förekommit problem även inom SFI-undervisningen.

Integrerande verksamheter
Ungdomsrådet har träffat integrationsstrateg och idén med ett ”ungdomsspråkcafé” väckte
intresse.
Integrationsdagen i samverkan med Hedemora planeras till den 11 februari. Då träffas de som
arbetar med integrationsfrågor i de båda kommunerna.
Migrationsverkets prognos för 2016-2017
Det tydliga i Migrationsverkets prognos för 2016-2017 är ovissheten och svårigheterna i att
göra en korrekt prognos. Migrationsverket har i sin prognos ett spann mellan 70 000-140 000
asylsökande till Sverige under 2016-2017.
Ytterligare boendeplatser behövs. Svårigheter med att hitta boenden för de asylsökande
personerna i Sverige är fortsatt stor.
Handläggningstiderna för asylsökande kommer att öka under 2016. De flesta som sökt asyl
under 2015 kommer att få sina första beslut under 2017.
Antalet personer som beviljats uppehållstillstånd kommer att öka betydligt under de
kommande åren. Det totala kommunmottagandet, inkluderat beviljade asylsökande,
kvotflyktingar och inresta anhöriga till före detta asylsökande, bedömer Migrationsverket
vara 68 000 personer i år. 2017 kommer det att öka till drygt 90 000. Detta kommer att ställa
stora krav på kommunerna, framför allt när det gäller bostader och skola för nyanlända elever.
Från den 1 mars är kommunerna är skyldig att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.
Migrationsverket kommer då att kunna anvisa nyanlända till kommuner som inte sedan
tidigare har någon överenskommelse om anvisningsbara platser. Kommuner ska ha en skälig
förberedelsetid mellan anvisning och mottagning. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet
anvisningar kommer att öka betydligt under 2016.
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Asylsökande
1015 personer 1 januari 2016.
2016-01-01 fanns 245 asylsökande boendes i ”EBO” alltså eget boende, inte
Migrationsverkets asylboenden.
Ensamkommande flyktingbarn:
134 barn. Migrationsverket har inte anvisat fler barn till Avesta kommun sedan den 29
december 2015.

Personer med uppehållstillstånd:
796 personer.
Bostäder
Boendesituationen än mer ansträngd. Uppgifter finns om att många personer är skrivna
tillsammans i små lägenheter.
Socialtjänst
Hög belastning på socialtjänstens reception. Åtgärder görs för att underlätta för personalen
men självklart också för klienterna. Bland annat finns det nu en kopiator i väntrummet så att
besökande själva kan kopiera sina handlingar som ska lämnas in till socialtjänsten.
Antalet försörjningsstödsärenden fortsätter att öka.
Integrationsenheten
Avesta kommun planerar att anställa två visstidsanställda samhällsguider/språkstödjare vid
integrationsenheten (OBS! beslut är inte ännu taget).
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Asylsökande
1015 personer 1 januari 2016.
2016-01-01 fanns 245 asylsökande boendes i ”EBO” alltså eget boende, inte
Migrationsverkets asylboenden.
Ensamkommande flyktingbarn:
134 barn. Det har kommit färre barn under jul och nyår.
Personer med uppehållstillstånd:
761 personer.
Bostäder
Det är fortsatt brist på bostäder för alla kategorier, och brist på familjehem för
ensamkommande barn. Därför har kommunen ansökt om bygglov för ett nytt HVB-hem (hem
för vård eller boende) på Dalergränd. HVB-hemmet är tillfälligt och byggs av moduler.
Kommunen planerar även för ytterligare ett boende, i Horndal.
Med tanke på den bostadsbrist som är i kommunen, är sannolikt många av de som bor i eget
boende (EBO) inneboende.

Fritid
Fritisgårdar och simhallen Metropoolen används i hög grad som mötesplats, både av
asylsökande och av de som fått uppehållstillstånd. Det innebär att personalen inte räcker till
för att både upprätthålla ordning och att arbeta med sina grunduppdrag. På Metropoolen
arbetar nu en person med särskild språk- och kulturkompetens som brygga mellan besökare
och simhallspersonal.
Det finns planer för projekt tillsammans med föreningslivet, men det krävs personella resurser
som stöd, inte enbart pengar.
SFI
För närvarande står 120 personer i kö för att få börja studera SFI, ytterligare 20 tillkommer
varje vecka.
Förutom SFI erbjuds 110 olika kurder på grundläggande och gymnasial nivå. Även möjlighet
att bedriva högskolestudier via Campus Avesta finns och erbjuds. Kommunen ar god tillgång
till vuxenutbildning.
Erfarenhetsutbyte
Hedemora och Avesta kommun samarbetar om en konferens för att byta erfarenheter och hitta
samarbetsmöjligheter.
Asylboenden i kommunen
Polisen rapporterar att boendena fungerar bra, med få konflikter.
Personal
Rekryteringar pågår inom samtliga verksamheter som berörs av flyktingsituationen.
Kommunen tittar på att i högre grad ha intern kompetens vad gäller tolkning.
Kommunikation
Rykten om ett boende för ensamkommande spreds. Kommunen hade då ännu inte sökt
bygglov, utan det skulle göras i samband med information till de boende. De boende fick
information i sina brevlådor.
BBC radio med 300 miljoner potentiella lyssnare kom till Avesta och gjorde ett reportage om
situationen här.

