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VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  2 (2)

Kommunstyrelsen 2020-01-13

11. Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019 och uppdrag 2020 (KS 
2019.378)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen vad gäller uppföljningen för 2019 och 
uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram en ny modell för integrationsarbetet, 
med tydligare arbetsmarknadsfokus, och löpande redovisa arbetet till 
kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.

Ärendebeskrivning
För att få fart på integrationsarbetet och etablera en samverkan mellan 
förvaltningarna i kommunen fastställdes handlingsprogram integration av 
kommunfullmäktige 2016-09-12. Handlingsprogram Integration har syftat till att 
hålla integrationsarbetet i kommunen aktivt samt att utveckla samverkan mellan 
förvaltningarna.
Flyktingmottagandet i Sverige har sedan dess stabiliserats och minskat. Fokus har 
skiftat från hur många som tar sig till Sverige till hur nyanlända integreras i 
samhället. Fortfarande finns stora utmaningar bland annat kring att hantera 
bosättningen av nyanlända samt att få nyanlända snabbare i sysselsättning och egen 
försörjning.
Målgruppen har ändrats över tid, något färre nyanlända anvisas till kommunen men 
en större andel utgörs av kvotflyktingar, vilka ofta står längre från arbetsmarknaden. 
Samtidigt som andelen analfabeter har ökat har Arbetsförmedlingens resurser 
minskat och tjänsterna digitaliserats i hög utsträckning.
Formen för kommunens integrationsarbete behöver arbetas om, och i högre 
utsträckning inriktas på aktiviteter som tydligare bidrar till anställningsbarheten 
genom stärkt språkutveckling, samhällsinformation, nätverkande och/eller 
arbetslivserfarenhet.

Beslutsunderlag
1. §178  Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019 och uppdrag 

2020
2. Uppföljning Handlingsprogram Integration 2019 nytt uppdrag 2020
3. Handlingsprogram 2019

Expedieras till
Akt Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden 
Kulturnämnden Fritidsnämnden

2



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178
Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019 och uppdrag 2020 (KS 
2019.378)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner informationen vad gäller uppföljningen för 2019 och uppdrar till 
kommunledningskontoret att ta fram en ny modell för integrationsarbetet, med tydligare 
arbetsmarknadsfokus, och löpande redovisa arbetet till kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott.

Ärendebeskrivning
För att få fart på integrationsarbetet och etablera en samverkan mellan förvaltningarna i 
kommunen fastställdes handlingsprogram integration av kommunfullmäktige 2016-09-12. 
Handlingsprogram Integration har syftat till att hålla integrationsarbetet i kommunen aktivt 
samt att utveckla samverkan mellan förvaltningarna. Flyktingmottagandet i Sverige har sedan 
dess stabiliserats och minskat. Fokus har skiftat från hur många som tar sig till Sverige till hur 
nyanlända integreras i samhället. Fortfarande finns stora utmaningar bland annat kring att 
hantera bosättningen av nyanlända samt att få nyanlända snabbare i sysselsättning och egen 
försörjning. Målgruppen har ändrats över tid, något färre nyanlända anvisas till kommunen 
men en större andel utgörs av kvotflyktingar, vilka ofta står längre från arbetsmarknaden. 
Samtidigt som andelen analfabeter har ökat har Arbetsförmedlingens resurser minskat och 
tjänsterna digitaliserats i hög utsträckning. Formen för kommunens integrationsarbete behöver 
arbetas om, och i högre utsträckning inriktas på aktiviteter som tydligare bidrar till 
anställningsbarheten genom stärkt språkutveckling, samhällsinformation, nätverkande 
och/eller arbetslivserfarenhet.
 

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
1. Uppföljning Handlingsprogram Integration 2019 nytt uppdrag 2020
2. Handlingsprogram 2019
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Akt Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kulturnämnden 
Fritidsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-11-26

DNR KS 2019.378 
CECILIA LINDELÖF SID 1/2
INTEGRATIONSSAMORDNARE 
08-58784909  
CECILIA.LINDELOF@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av Handlingsprogram 
Integration 2019 och uppdrag 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen vad gäller uppföljningen för 2019 och 
uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram en ny modell för 
integrationsarbetet, med tydligare arbetsmarknadsfokus, och löpande redovisa 
arbetet till kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.  

Ärendet i korthet
För att få fart på integrationsarbetet och etablera en samverkan mellan 
förvaltningarna i kommunen fastställdes handlingsprogram integration av 
kommunfullmäktige 2016-09-12. Handlingsprogram Integration har syftat till att 
hålla integrationsarbetet i kommunen aktivt samt att utveckla samverkan mellan 
förvaltningarna.
Flyktingmottagandet i Sverige har sedan dess stabiliserats och minskat. Fokus har 
skiftat från hur många som tar sig till Sverige till hur nyanlända integreras i 
samhället. Fortfarande finns stora utmaningar bland annat kring att hantera 
bosättningen av nyanlända samt att få nyanlända snabbare i sysselsättning och egen 
försörjning.
Målgruppen har ändrats över tid, något färre nyanlända anvisas till kommunen men 
en större andel utgörs av kvotflyktingar, vilka ofta står längre från arbetsmarknaden. 
Samtidigt som andelen analfabeter har ökat har Arbetsförmedlingens resurser 
minskat och tjänsterna digitaliserats i hög utsträckning. 
Formen för kommunens integrationsarbete behöver arbetas om, och i högre 
utsträckning inriktas på aktiviteter som tydligare bidrar till anställningsbarheten 
genom stärkt språkutveckling, samhällsinformation, nätverkande och/eller 
arbetslivserfarenhet.

Bakgrund
Samtliga av kommunens förvaltningar arbetar med aktiviteter som rör integration. 
Dock bör aktiviteterna framöver handla om kvalitativa, snarare är kvantitativa 
insatser, som är effektiva och leder till önskade resultat. Ett gemensamt fokus bör 
vara att arbeta med förutsättningar för en egen försörjning. Framåtriktade insatser 
och översyn av hur kommunen kan effektivisera organisationen pågår för att 
samtidigt försöka ha en fortsatt kompetens samt beredskap kring mottagandet. 

Den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen behöver omarbetas. 
Kommunen behöver arbeta för en effektiv samverkan med Arbetsförmedlingen, såväl 
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-11-26

DNR KS 2019.378 
SID 2/2

som internt kopplat till arbetsmarknadsfrågor. Samverkan med Arbetsförmedlingen 
sker inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret såväl som aktiviteter 
relaterade till åtgärder för att minska beroendet av ekonomiskt bistånd.

Flyktingars integration på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats något på 
senare tid, och flyktingar kommer i sysselsättning något snabbare än tidigare. Utrikes 
födda med flyktingbakgrund och framförallt kvinnor är de grupper som har svårast 
att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

För Sveriges möjligheter att klara det offentliga åtagandet är det grundläggande med 
en hög sysselsättning. Det blir än viktigare i takt med att befolkningen åldras och allt 
färre ska försörja allt fler.

För att undvika ett utanförskap, såväl som bristande kompetensförsörjning, är det 
angeläget att prioritera arbetet med sysselsättning för nyanlända. Inte bara för en 
samhällsekonomisk vinning utan även för individen. Att ha ett arbete och egen 
försörjning är en viktig pusselbit för att känna sig delaktig i samhället.

Handlingar
Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden 
Utbildningsnämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN 2019-04-22
SID 1/10

 

WWW.VALLENTUNA.SE

Handlingsprogram för integration 2019

Bosättning

Aktivitet Genomförande Ansvarig Tidsplan Uppföljning Kommentar

Bosökarkurs samt bosökarstöd för 
nyanlända

Erbjuder regelbundet 
informationstillfällen om svensk 
bostadsmarknad och bistår de 
nyanlända i deras bostadssökande

SBF Start:

Augusti 2016

Sker var tredje 
vecka

Pågående Informationstillfällen sker på olika 
språk. 

Förutom Bosökarskolan, finns öppet 
hus på onsdagar varje vecka där diverse 
frågor kring bostadssökande men även 
frågor kring rättigheter och 
skyldigheter av att vara hyresgäst 
hanteras. Sen sker individuella möten 
som börjar efter första åren och ökar i 
frekvens när det är sex månader kvar 
på kontraktet.
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Samverkan-kommun/
civilsamhälle

Aktivitet Genomförande Ansvarig Tidsplan Uppföljning Kommentar

Projekt Granndörren § 37 a-projekt med kommunen i 
samverkan med civilsamhället i 
syfte att underlätta kontakter 
mellan nyanlända utlänningar och 
etablerade Vallentunabor. 

KLK Start hösten 
2017         

Avslutat Projektet beviljades externa medel från 
Länsstyrelsen. Projektet avslutades 
sommaren 2019. Slutrapport skickad 
höst 2019. Projektet samarbetar med 
”Vi ses” i Kulturhuset som fortsätter i 
kommunens regi.

Projekt förebygga psykisk ohälsa 
bland ensamkommande

§ 37 projekt där kommunen arbetar 
för att främja och förebygga 
åtgärder kring ensamkommande 
ungas hälsa.

KLK Start 
2017/2018

Avslutat Avslutades februari 2019.

Samverkansplattform Plattform för samverkan som 
tydliggör förslag på organisation för 
ett nätverk som fokuserar på 
samordning av resurser mellan 
kommun och civilsamhälle i 
Vallentuna kommun

KLK Start hösten 
2017

Pågående Träff sommaren 2019 samt hösten 
2019. Utifrån ändrad målgrupp vad 
gäller mottagandet, ändrad 
omvärldsanalys, kommunens 
nuvarande organisation och den 
aktuella bilden av behoven hos 
målgruppen kan nuvarande upplägg 
behöva omprövas.

 Språkcafé, läxläsning, 
kvinnoträffar etc

Samordnas och utförs till viss del av 
volontärer

KLK Pågående 2016 Pågående Aktiviteterna har startat 2016 och är 
pågående fortfarande. I kommunens 
regi finns språkcafé i biblioteket och 
civila aktörer arrangerar läxläsning på 
skola, bibliotek och i andra 
sammanhang. Samverkan pågår med 
frivilliga aktörer som utför olika andra 
aktiviteter, drop in-sporter och andra 
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språkcaféer. 
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VALLENTUNA KOMMUN SID 4/10

Samverkan-kommun/
internt

Aktivitet Genomförande Ansvarig Tidsplan/ Uppföljning Kommentar

Upprätta nätverk, lokala 
överenskommelser

Utveckla samt upprätta nätverk och 
där det behövs tydliga lokala 
överenskommelser mellan olika 
aktörer som samarbetar kring 
målgrupp. Nätverksmöten i olika 
forum.

KLK, 
integrati
onssamo
rdnare

       Pågående—  Pågående Integrationsnätverket träffas en gång i 
månaden och däremellan kallas in vid 
specifika tillfällen som expertgrupp. Ett 
internt samarbetsrum finns för 
gruppen där viktiga dokument och 
annat av nyhetsvärde samlas.

Nyanlända föräldralediga träffas 
på kommunala öppna förskolan i 
Vallentuna 

Med hjälp av samverkan mellan EF 
och Öppna förskolan, genom aktiv 
marknadsföring samt att 
handläggare har lotsats familjer till 
öppna förskolan 

EF, Öppna 
förskolan

Pågående 
aktivitet

Pågående Nyanlända familjer har tidigare inte tagit 
sig till öppna förskolan utan det har 
krävts ett aktivare arbetssätt för att 
introducera verksamheten.

Sysselsättning

Aktivitet Genomförande Ansvarig Tidsplan Uppföljning Kommentar

Verka för snabbare etablering på 
arbetsmarknaden genom 
aktiviteter och stöd för 
nyanlända som är i behov av 
arbetsmarknadsinsatser

Samverkan mellan 
Arbetsförmedling, näringsliv och 
kommun. Interna planeringsmöten 
pågår kring samarbete och 
genomförande. 

EF, SF, KLK Pågående 
aktivitet 

Pågående Dialog med Arbetsförmedlingen och 
internt mellan förvaltningar pågår kring 
fokusområde nyanländas sysselsättning

10
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Verka för att skapa extratjänster i 
kommunen

Samverkan mellan 
Arbetsförmedling, näringsliv och 
kommun.

KLK Aktivt 
pågående 
under 2019, 
avslutades 
då AF inte 
längre 
kunde bistå 
med 
extratjänster 
som insats

Avslutat Bevakning pågår tillsammans med 
Arbetsförmedlingen kring om extratjänster 
som arbetsmarknadsinsats kommer 
återinföras.

Aktivitet Genomförande Ansvarig Tidsplan Uppföljning Kommentar

Tematräffar och utbildning kring 
samhällsinformation 

Exempel på teman: 

 Hushållsbudget och 
ekonomirådgivning; Vuxen-
försörjningsenhet

 Hälsa och vård 
 Samlevnad familj, 

föräldraskap; 
Socialförvaltningens Barn och 

Träffar ett par gånger /termin 

Möten genomförs med tolk 

EF Pågående 
aktivitet

Pågående Under 2019 planerar EF att tillsammans 
med socialförvaltningen arrangera träff 
kring ekonomi, utifrån att hanteringen 
kring ekonomiskt bistånd ger upphov till 
många frågor.   
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Kultur & Fritid 

Aktivitet Genomförande Ansvarig Tidsplan Uppföljning Kommentar

Kulturgrupp för unga Riktar sig till alla 
ungdomar. En mötesplats 
för unga där det finns 
utrymme för samtal och 
diskussion för att låta 
ungdomar från olika 
kulturer skapa nätverk

KF Fortsatt 
under hösten 
men inte med 
regelbundna 
onsdagsträffa
r utan med 
träffar kring 
olika 
evenemang

Pågående Finansiering med medel från länsstyrelsens § 
37 a-projekt tog slut våren 2019. Fortsatta 
träffar i kommunens regi.

Vi ses! En mötesplats för nya och 
gamla Vallentunabor där 
vi fikar, pratar och umgås.

KF Varje vecka 
på biblioteket

Pågående Under våren samarbete med projekt 
Granndörren.

Ungdomsenhet
 Lagar, rättigheter och 

skyldigheter i Sverige; Polis  
 Eget företag; 

Nyföretagarcentrum 
 Avfallshantering och 

miljöfrågor; SBF
 Allemansrätten, närmiljö och 

fritid; Friluftsfrämjandet & 
fritidsförvaltningen 
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En ”Ny i Sverige-hylla” På biblioteket finns en 
hylla med medier som 
riktar sig särskilt till nya 
svenskar. Det kan vara 
lättlästa böcker, 
språkkurser eller svensk 
grammatik på olika språk.

KF Löpande Pågående Nya böcker köps in regelbundet.

Enskilda nyanlända elever i 
Kulturskolans ordinarie 
ämneskursundervisning. 
Exempel piano, flöjt…

Elever har på olika vägar 
hittat till vår verksamhet 
och har fått plats i 
befintlig kursverksamhet. 

KF Vårterminen 
2019.

Pågående Finansieras genom statsbidrag, Kulturrådet. 
Finansieringen slut juni 2019.

Språkcafé Varje vecka på biblioteket. 
Språkcaféerna fokuserar 
mycket på eget tal och är 
väldigt uppskattade av 
besökarna

KF Pågående Pågående

Hembygdstur för nyanlända Riktad busstur till 
nyanlända som anpassar 
sig efter just den 
målgruppens behov. T ex 
ökade möjligheten till tolk 
och ev. tryckt information 
på de nyanländas egna 
språk.

KF Årligen Pågående Årets tur gick av stapeln 19 maj i samarbete 
med ”Vi ses!” och projekt Granndörren.

Shared reading Shared reading - är 
gemensam läsning som 
görs i grupp. En utbildad 
ledare har förberett en 
text. Ledaren högläser 
texten och sedan börjar 
samtalet. Svåra ord reds 
ut och ett gemensamt 

KF pågick under 
våren 2019, 
ej hösten, 
återkommer 
dock i jan 
2020

Pågående Ny aktivitet

13



VALLENTUNA KOMMUN SID 8/10

utforskande börjar, en 
stöttande och aktiv 
läsning där man bidrar 
med sina tankar och 
känslor.

Studiecirklar och läxhjälp I samarbete med 
studieförbundet Bilda och 
föreningen Tabasom sker 
regelbundna träffar varje 
vecka på biblioteket. Dels 
en studiecirkel för 
analfabeter, en cirkel för 
arbetslösa kvinnor som 
fått uppehållstillstånd och 
läxhjälp varje måndag för 
den som behöver hjälp 
med SFI-läxor. 

KF Veckovis Pågående Nya aktiviteter som startat under våren

Teatergrupp för ungdomar 
på Vallentuna teater 

Ett samarbete med 
Språkintroklasserna på 
Vallentuna gymnasium

KF Hösten 
2019/våren 
2020

Ny aktivitet som planerar att starta till hösten

Fribiljetter till 
kulturevenemang

Nyanlända erbjuds 
fribiljetter till vissa 
riktade kulturevenemang.

KF Löpande 
Hela året

Pågående

Nyttja Träffpunkten för 
daglediga nyanlända

Samverkan för att få 
daglediga nyanlända att 
ansluta till Träffpunktens 
verksamhet samt även 
eventuellt ta fram nya 
aktiviteter

SF, EF start vår 2019 Pågående
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Kommunikation

Aktivitet Genomförande Ansvarig Tidsplan Uppföljning Kommentar

Förnyad webbplats ”Integration i 
Vallentuna”

Förbättra Vallentunas 
webbplats, med tydlig 
information till invånare 
gällande 
integrationsområdet

Kommunikation Pågår hela 2017 Genomförd/

pågående

Genomförd men behöver uppdateras på 
nytt då informationen kring 
integration/flyktingmottagning är 
föränderlig. 

Kommuninformation för 
nyanlända genom Vallentunas 
webbplats och 
informationsverige.se 
/nyistockholm.se

I samarbete med 
kommunikationsgruppen

EF/ 
Kommunika
tion

 Ej genomförd Ska genomföras framöver

Se över möjligheten att 
målgruppsanpassa information till 
nyanlända 

I samarbete med berörda 
förvaltningar

SF/ 
Kommunika
tion, EF

 Ej genomförd Ska genomföras framöver

Utbildning

Aktivitet Genomförande Ansvarig Tidsplan Uppföljning Kommentar

Projekt Drömmar & 
Drivkrafter för integration 
och inspiration

Vallentuna gymnasium 
behöver skapa 
samarbetsformer och 
träffpunkter i skolmiljön 
mellan elever i 

BUF Start våren 
2019

Pågående .§ 37 projekt beviljat av Länsstyrelsen Stockholm
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Förkortningar 

SBF – Samhällsbyggnadsförvaltningen                                SF – Socialförvaltningen 

KF – Kulturförvaltningen                       KLK – Kommunledningskontoret        

FF - Fritidsförvaltningen                                  

BUF – Barn- och ungdomsförvaltningen 

språkintroduktion och 
övriga elever. Detta 
projekt ska genom 
aktiviteter verka för att 
bygga vänskap och 
förebygga utanförskap, 
fler kontaktytor och en 
större social samhörighet 
med varandra.
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