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1.  Inledning 
Vallentuna kommuns arbete med mottagande och etablering ska särskilt inriktas på  

• att ge stöd till individens egen försörjning och delaktighet i samhället  
• värna om grundläggande demokratiska värden  
• verka för allas lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön 
• förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och 

rasism 

Med visionen mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer. 
Målsättningen är att stärka den enskilde i att utveckla sina personliga resurser för att 
kunna försörja sig själv och sin familj, vilket i sin tur kan leda till mer delaktighet i 
samhället. Arbete och sysselsättning är en nödvändig faktor för integration. Ett 
effektivt tillvaratagande av individers förmåga bidrar till att säkra en hållbar tillväxt 
och välfärd. Kommunen behöver verka för barns delaktighet och inkludering, skapa 
jämlika förutsättningar i jämförelse med andra barn och ungdomar i kommunen och 
över tid förhindra segregation i samhället. 
Som grund för integrationspolicyn finns både nationella och internationella 
perspektiv, lagar och målsättningar. Det nationella målet för integrationspolitiken är 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. Vallentunas integrationspolicy grundar sig även i kommunens vision, 
värdegrund och mål. 

Integrationspolicyn ska vägleda hur kommunens mål i arbetet med mottagande och 
integration ska uppnås.  

1.1.1 Bakgrund 

Under 2015 kom en flyktingström till EU-länderna via Turkiet och Nordafrika i en 
omfattning som inte setts tidigare. Hösten 2015 kom därmed ett förhållandevis stort 
antal människor på flykt till Sverige. Detta ledde till påfrestningar på det svenska 
samhällssystemet.  

För landets kommuner ställdes det krav på boendelösningar i samband med 
bosättningslagen, lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, som innebär att varje kommun blir anvisad ett visst antal nyanlända 
individer. Kommunerna ska ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd och har 
även ett ansvar för mottagandet av ensamkommande barn.  

Flyktingar är ingen homogen grupp. Det finns inte något som är gemensamt för alla 
mer än att de har flytt från sitt hemland. I mötet med dessa måste alltså individens 
egna behov lyftas fram. Ett bra mottagande i kommunerna är avgörande för 
nyanländas etablering. Det är i kommunerna som människor bor, lever och arbetar. 
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1.2 Verksamhetsområde och avgränsning 
Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i 
Sverige delas mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, regioner och andra 
myndigheter. Mottagandet innebär att under de första åren i Sverige ska särskilda 
stödinsatser ges till de personer som har flyttat till en kommun. 

Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning och ska vid behov ge 
praktisk hjälp vid bosättning. Kommunerna ansvarar även för undervisning i svenska 
för invandrare (sfi) , samhällsorientering och annan vuxenutbildning. Andra 
ansvarsområden är skola, förskola och andra insatser för barn och ungdomar. 
Kommunerna har även ansvar för försörjning för nyanlända som inte kan försörja sig 
på annat sätt. Det är viktigt att de kommunala förvaltningarna och kommunbolagen 
samverkar i mötet med nyanlända personer för en snabbare etablering i samhällslivet. 
Vallentuna kommun ansvarar för olika delar av flyktingmottagandet fördelat utifrån 
nämndernas reglementen. Integration och flyktingmottagande är ett genomgripande 
samhällsansvar och integration behöver inkluderas som en naturlig del i samtliga 
verksamheter.  Policyn omfattar därför samtliga nämnder och helägda bolag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  Utgångspunkter 

 

Varaktighet 
Verksamheterna ska stötta individen till självständighet - med 
målsättningen egen försörjning och bostad inom två år. 
Aktiviteter sker utifrån en gemensam process: språkutveckling, 
kännedom om bostadsmarknad, arbetsmarknad etc. Att lära sig det 
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svenska språket underlättar inträdet på arbetsmarknaden, vilket kan 
bidra till ökad delaktighet och förbättrad hälsa. 

Individerna ska rustas med varaktiga färdigheter att förstå och ta 
ansvar för sin egen bostadsprocess. Exempelvis genom kännedom 
om bostadsmarknaden, verktyg för att självständigt söka bostad och 
beredskap att sköta bostaden. 

 

Inspiration 
Låta individer inspirera varandra genom att agera som goda 
exempel/förebilder i olika sammanhang. Lyfta fram personer som 
lyckats med att få jobb/hitta bostad i samband med 
kurstillfällen/utbildningsinslag. 

 

Samverkan 
Kommunens olika verksamheter samverkar med individen i fokus, i 
en gemensam process. Integrationsarbetet ska ske i samverkan med 
samhällsaktörer som till exempel civilsamhälle, näringsliv och 
myndigheter. Samsyn kring individer under etableringstiden kan leda 
till effektivare och bättre helhetslösningar.  

 

Innovation 
Kommunens målsättning är ett inkluderande mottagande där 
individens resurser och uppfinningsrikedom tillvaratas. 
Genom att löpande implementera framgångsfaktorer anpassat till 
lokala förutsättningar kan innovativa lösningar hittas. 
Verksamheterna ska uppmuntra deltagare att våga prova nya 
koncept och använda tekniska hjälpmedel. 

 

Omtänksamhet 
Människor bemöts med värme, respekt och omtanke. Kommunens 
stöd ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga 
såväl som föräldrars ansvar för sina barns inkludering i samhället. 
Samma förväntningar ställs på kvinnor som män gällande deltagande 
i arbetslivet. 
Kommunen ska arbeta med attityder som stärker öppenhet och 
tolerans samt ge kunskap om demokratiska rättigheter och 
skyldigheter. Grundläggande är att människor möts och att 
kommuninvånare erbjuds att vara delaktiga och informerade kring 
flyktingmottagandet. 

Verksamheterna ska tillsammans med lokala näringslivet och 
civilsamhället skapa möjligheter till språkträning samt främja 
träning, psykisk hälsa och gemenskap i lokalsamhället.  

 

Nav 
Kommunen ska i arbetet med mottagande och etablering bidra till 
kompetensförsörjningen i regionen och nationellt genom att visa på 
branscher med personalbehov och lyfta fram bristyrken. I dialog med 
lokala näringslivet och Arbetsförmedlingen identifiera framtida 
kompetensbehov. 
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3.  Målsättning 
Den övergripande målsättningen är ett långsiktigt hållbart integrationsarbete som 
stärker sysselsättningen bland nyanlända och bidrar till individens och 
lokalsamhällets tillväxt och utveckling. Att optimera andelen som blir självförsörjande 
inom två år. 

4.  Uppföljning  
Deltagande och genomförande aktiviteter följs upp under etableringsprocessen. 

Årsplanering dokumenteras i förvaltningarnas genomförandeplaner och rapporteras i 
samband med verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott tar ställning till 
styrdokumentets revideringsbehov minst en gång per mandatperiod. Ändringar 
beslutas av fullmäktige. 
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