
 

Civilsamhällets roll 

 

Civilsamhället har en viktig roll för att öppna fler dörrar in i samhället. Det starka 

engagemang som finns i ideella rörelser och de enorma arbetsinsatser som görs på 

frivillig basis med att ta emot, välkomna, stötta och inkludera asylsökande och 

nyanlända i det svenska samhället är ovärderligt. Det civila samhället spelar ofta en 

unik roll jämfört med staten eller privata aktörer i mottagande och etablering. 

Eftersom organisationerna kommer i kontakt med många människor kan de enkelt få 

en bild av de problem som kan uppstå i kontakt med myndigheter, och de behov som 

asyl- eller etableringsprocessen inte möter. Minst lika viktigt är att civila samhället 

kan hjälpa nyanlända att få kontakt med personer som redan bor i Sverige. 

 

Genom kultur, idrott och friluftsliv skapas möjligheter till nya möten mellan 

människor, språkträning och kontakter. Därför är möjligheten att ta del av kultur och 

fritidsaktiviteter en viktig del av etableringen. Det är lätt att mötas runt en gemensam 

sysselsättning och ett gemensamt intresse. Skolor och föreningslivet gör stora 

insatser genom olika arrangemang riktade mot nyanlända, och då särskilt barn och 

ungdomar. Läxstugor, språkcaféer, stickklubbar och fadderverksamheter är exempel 

på verksamheter som pågår på många ställen i landet. Civilsamhällets organisationer, 

däribland studieförbunden och idrottsrörelsen, har fått ökat stöd för sitt arbete med 

asylsökande och nyanlända men MP behöver fortsätta att stärka förutsättningarna 

för stabilitet och långsiktighet i civilsamhällets insatser.  

 

Nya förslag  

38. förbättra möjligheterna för sociala företag att främja etablering, 

 

Sociala företag kan kombinera utbildning, praktik och jobb på ett sätt som 

skräddarsys till nyanlända eller andra som står långt ifrån arbetsmarknaden. De kan 

också mobilisera arbetsgivare som är villiga att anställa nyanlända. För många kan 

det vara enda möjligheten till ett jobb. Därför vill partistyrelsen att sociala företags 

möjligheter att främja etablering och integration stärks. 

 

 



 

39. använda modellen IOP (Idéburet offentligt partnerskap) mer, 

 

IOP är en samverkansform mellan civila samhället och offentliga aktörer, som ett 

alternativ till föreningsbidrag och upphandling. Modellen har utvecklats av Forum – 

Idéburna organisationer med social inriktning som ett sätt att utveckla nya lösningar 

på problem civilsamhället ser. Inom ramen för IOP gör till exempel en organisation 

och en kommun en överenskommelse om att ömsesidigt bidra för att lösa ett 

problem. Kommunen kan exempelvis bidra med lokaler medan organisationen bidrar 

med frivilliginsatser. Modellen har spridits till många delar av landet och bör främjas 

av staten.  

 

40. främja civilsamhällets samarbete med Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen, 

 

Både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kan ha stor hjälp av civila samhällets 

organisationer. Under 2015–2016 har myndigheterna förbättrat sitt samarbete med 

civilsamhället, men mer behöver göras. Under hösten 2015 startades många initiativ 

för att förenkla etablering och kontakt mellan nyanlända och personer som bor i 

Sverige. Många av dessa initiativ skedde digitalt, helt utan statens inblandning. Det 

offentliga bör stödja dessa initiativ så att de når ännu fler nyanlända och etablerade. 


