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Dokumentation av sakråd den 12 december 2017, om 

samverkan mellan det civila samhället och det offentliga 

Sakrådets syfte och frågeställningar 

Sakrådet, som hölls i Stockholm den 12 december, behandlade frågan om 

samverkan mellan det civila samhället och det offentliga när det gäller 

integration och etablering.  

Mötet handlade om att presentera och diskutera inspirerande exempel på 

samverkan mellan det civila samhället och det offentliga vad gäller 

integration och etablering. Syftet var att bredda den kunskap som finns på 

regeringskansliet om sådan samverkan, både den som idag finns och den 

som hade kunnat ske med andra förutsättningar än idag. 

Sakrådets process 

Sakrådet skedde genom ett möte i Stockholm den 12 december 2017. Mötet 

samlade femton organisationer, och leddes av Anders Kessling, 

statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva 

Johansson.  

Hantering av synpunkter 

På mötet presenterades tre exempel på organisationers samverkan med det 

offentliga. Med presentationerna som utgångspunkt ägnades resterande möte 

till gemensam diskussion och reflektion om samverkan mellan det civila 

samhället och det offentliga.  

Inför sakrådet ombads deltagare fundera över sin samverkan med det 

offentliga utifrån fyra frågeställningar.  
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• Vad har varit avgörande för framgång i de exempel på samverkan mellan 

det civila samhället och det offentliga som presenteras?  

• Hur kan framgångsfaktorer reproduceras och spridas? 

• Vad kan det civila samhället göra för att underlätta samverkan med det 

offentliga?  

• Vad kan det offentliga göra för att underlätta samverkan med det civila 

samhället?  

De erfarenheter och synpunkter som framfördes på sakrådet kommer att tas 

tillvara i det fortsatta arbetet på Regeringskansliet inom området.   

Deltagare under sakrådet 

Från Regeringskansliet deltog statssekreterare Anders Kessling samt 

tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet, Integrationsenheten. 

Kontaktperson: Vanja Bardh Olsson, Integrationsenheten (e-post: 

vanja.bardh-olsson@regeringskansliet.se, telefon: 08-405 12 73). 

Deltagande organisationer: 

1. Blekinge Idrottsförbund 

2. Forum - idéburna organisationer med social inriktning  

3. Frälsningsarmén 

4. Föräldrastödet i Värmland 

5. IGITEGO 

6. Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation MIP 

7. Riksidrottsförbundet  

8. Rädda Barnen  

9. Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala SIU 

10. Skyddsvärnet 

11. Studieförbundet Bilda i Linköping 

12. Svenska kyrkan  

13. Svenska Röda Korset 
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