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§ 16
Förändrad samverkan gällande integrationsarbetet (KS 2021.084)
Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att samverkansmodellen Vallentuna Lots ersätter tidigare modell 
för samverkan med civilsamhället

Ärendebeskrivning
Samverkan med civilsamhället i integrationsarbetet har tidigare byggt på återkommande 
nätverksmöten med engagerade föreningar och församlingar. Intresset att delta på 
nätverksmöten har dock sjunkit. Tre församlingar tog initiativ till en ny form av samverkan 
och kommun och civilsamhällets aktörer har därefter arbetat fram samverkansmodellen 
Vallentuna Lots.

Samverkan ska även fortsatt skapa förutsättningar för möten mellan invånare samt uppmuntra 
till sociala kontakter som gynnar nyanländas etablering i samhället och rustar individer till en 
högre grad av aktivitet och sysselsättning. Modellen ska skapa möjligheter till språkträning 
samt främja fysisk, psykisk hälsa och delaktighet i lokalsamhället.

Modellens mål ska fortsatt vara att möjliggöra delaktighet för den ideella sektorn och de 
invånare som vill hjälpa till i integrationsarbetet för nyanlända i Vallentuna kommun. 
Modellens innehåll ska vara inkluderande för både nya och etablerade invånare, vilket 
motverkar isolering samt segregering för hela samhället.

Kommunledningskontoret bedömer att Vallentuna Lots-modellen bör ersätta tidigare 
plattform. Genom modellen effektiviseras kommunens insatser för att få en bra och tydlig 
kontaktyta mellan kommun och civilsamhälle. Civilsamhällets initiativ och lotsmodellens 
riktade insatser bedöms vara effektivare för att nå syfte och mål.

Yrkanden
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott

2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, samverkan mellan kommun och civilsamhälle gällande 

integrationsarbetet
 Vallentuna Lots



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-04

DNR KS 2021.084 
CECILIA LINDELÖF SID 1/2
INTEGRATIONSSAMORDNARE 
08-58784909  
CECILIA.LINDELOF@VALLENTUNA.SE  

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Förändrad samverkan gällande 
integrationsarbetet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samverkansmodellen Vallentuna Lots ersätter tidigare 
modell för samverkan med civilsamhället

Sammanfattning av ärendet
Samverkan med civilsamhället i integrationsarbetet har tidigare byggt på 
återkommande nätverksmöten med engagerade föreningar och församlingar. 
Intresset att delta på nätverksmöten har dock sjunkit. Tre församlingar tog initiativ 
till en ny form av samverkan och kommun och civilsamhällets aktörer har därefter 
arbetat fram samverkansmodellen Vallentuna Lots. 

Samverkan ska även fortsatt skapa förutsättningar för möten mellan invånare samt 
uppmuntra till sociala kontakter som gynnar nyanländas etablering i samhället och 
rustar individer till en högre grad av aktivitet och sysselsättning. Modellen ska skapa 
möjligheter till språkträning samt främja fysisk, psykisk hälsa och delaktighet i 
lokalsamhället.

Modellens mål ska fortsatt vara att möjliggöra delaktighet för den ideella sektorn och 
de invånare som vill hjälpa till i integrationsarbetet för nyanlända i Vallentuna 
kommun. Modellens innehåll ska vara inkluderande för både nya och etablerade 
invånare, vilket motverkar isolering samt segregering för hela samhället. 

Kommunledningskontoret bedömer att Vallentuna Lots-modellen bör ersätta tidigare 
plattform. Genom modellen effektiviseras kommunens insatser för att få en bra och 
tydlig kontaktyta mellan kommun och civilsamhälle. Civilsamhällets initiativ och 
lotsmodellens riktade insatser bedöms vara effektivare för att nå syfte och mål. 
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Ekonomiska konsekvenser
Förändringen av samverkansmodellen medför inga förändringar av utgifter. Genom 
ett effektivare integrationsarbete bedöms Vallentuna Lots bättre bidra till flera av 
kommunplanens mål, inte minst målet att kommunen ska bedriva kostnadseffektiv 
verksamhet av hög kvalitet, där en viktig aspekt är att underlätta för människor att 
vara självförsörjande.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Genom denna samverkansmodell främjas social hållbarhet som överensstämmer med 
kommunplanens strategiska inriktning. 

Därutöver medverkar innehåll kring integration, aktiviteter och friluftsliv i modellen 
till måluppfyllelse för Agenda 2030 som exempelvis mål 3 God hälsa och 
välbefinnande, mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10 minskad 
ojämlikhet samt mål 16 fredliga och inkluderande samhällen. Regeringen betonar att 
ett av syftena med handlingsplanen för det nationella genomförandet av Agenda 2030 
är att ”stimulera och utveckla former för samverkan och partnerskap inom och 
mellan den offentliga sektorn, näringslivet, civilsamhället, akademin och andra 
samhällsaktörer för hållbar utveckling.”

Konsekvenser för barn
Samverkansmodellens aktiviteter och målsättningar medför positiva konsekvenser för 
invånare i alla åldrar. 

Konsekvenser av COVID-19
Beroende av restriktioner kring Covid-19 kan innehåll i modellen komma att revideras 
genom att behöva flyttas fram eller digitaliseras/anpassas.

Handlingar
Vallentuna Lots

Emelie Hallin Cecilia Lindelöf
Stabschef Integrationssamordnare

Expedieras till:
Akten
Svenska kyrkan i Vallentuna
Åbybergskyrkan Trossamfund
Centrumkyrkan Vallentuna
Össeby församling



Samverkansmodell Vallentuna Lots

Vallentuna Lots är en samverkansmodell mellan Vallentuna kommun och S.O.S-Vallentuna samt 
övriga aktörer i civilsamhället framtagen för att främja integrationsarbetet i Vallentuna kommun.

Föreningslivet är en viktig arena för att underlätta och förbättra etablering och integration i det 
svenska samhället. Modellens innehåll ska vara inkluderande för både nya och etablerade invånare, 
vilket motverkar isolering samt segregering.

SYFTE
Syftet med Vallentuna Lots-modellen är att åstadkomma och bibehålla långsiktig samverkan mellan 
civilsamhälle och kommun som möjliggör delaktighet hos den ideella sektorn och de invånare som 
vill hjälpa till i integrationsarbetet för nyanlända i Vallentuna kommun. 

MÅL
Vallentuna Lots-modellen ska bidra till Vallentuna kommuns övergripande målsättning om ett 
hållbart integrationsarbete som stärker sysselsättningen bland nyanlända och bidrar till individens 
och lokalsamhällets tillväxt och utveckling (Integrationspolicy för mottagande och etablering, KS 
2020.316). 

Vallentuna Lots-modellen ska främja ett långsiktigt och ständigt förnyat engagemang för integration 
hos civilsamhällets aktörer.

Vallentuna Lots-modellen ska underlätta nyanländas etablering, självständighet och livskvalité genom 
att: 

 Ge möjligheter att träna svenska språket genom deltagande i olika aktiviteter samt i möten 
med etablerade svenskar 

 Ge förutsättningar för individer och familjer att utöka sociala nätverk 
 Underlätta snabb förståelse av samhället i Sverige och lokalt i Vallentuna 
 Erbjuda plattformar och aktiviteter som främjar delaktighet i samhället samt fysisk och 

psykisk hälsa 



ORGANISATION ANSVAR och ROLLER
Parter: Vallentuna kommun, representanter från församlingar och föreningar i Vallentuna kommun 
samt även andra relevanta föreningar och aktörer.

Arbetet i modellen leds av en projektledare och samverkansgrupp. Projektledaren samordnar arbetet 
i modellen. Samverkansgruppen består av representanter från kommun och civilsamhälle. 

Civilsamhällets del:
Civilsamhället bidrar med lotsar 

Vallentuna kommuns del:

 Projektledning
 Presentera modellen för mottagna nyanlända samt förmedla kontaktuppgifter
 Information och ev kompetensutveckling 
 Kommunikationsinsatser specifikt för samverkansmodellen

Målgrupp: Målgrupp är i första hand nyanlända flyktingar mottagna i Vallentuna kommun.

GENOMFÖRANDE:1

Lotsarna ska erbjuda nyanlända:

 praktisk lotshjälp till olika platser och kontakter i kommunen
 möjlighet till samtal om livet i Sverige, att träna svenska språket och utveckla socialt nätverk 

för att underlätta etablering och sysselsättning i det svenska samhället
 tillgång och medverkan till aktiviteter i samhället och kontaktvägar till föreningslivet på orten 

för att stärka känslan av tillhörighet i deras nya miljö2

UPPFÖLJNING:
Samverkansgruppen dokumenterar och redovisar uppföljning årligen till Näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskottet bland annat utifrån utvärderingspunkter nedan. 
Modellen är pågående till någon samverkanspart meddelar om förändring eller avslut. 

Utvärderingspunkter:

 Antal lotsar i modellen.
 Antal i målgrupp som deltar i modellen.
 Kvalitativ utvärderingsenkät/intervju till deltagare samt lotsar. 

1 Beroende på restriktioner kring Covid-19 kan innehåll i modellen komma att revideras genom att behöva 
flyttas fram eller digitaliseras och anpassas utifrån flyktingmottagandet.
2 Modellen kommer att inledas med en uppstartsfas, en period av förberedelser för att säkerställa olika parters 
medverkan. Visst innehåll av detaljer kan komma att behöva justeras.
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