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Remissvar – Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett
ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande
Riksidrottsförbundet (RF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Förslaget från
utredningen är att staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar
för mottagandet. En central utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i
mottagandet. Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad
etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda.
Precis som utredningen lyfter har idrotten och civila samhället under de senaste åren tillförts
betydande medel för att bidra i mottagandet. I samband med den stora ökningen av asylsökande
hösten 2015 tillfördes civila samhällets organisationer medel för verksamhet för asylsökande
och nyanlända, däribland folkbildningen, idrottsrörelsen och trossamfunden. Ett stort antal
organisationer i civilsamhället bidrar i mottagandet av asylsökande, bl.a. genom sociala mötesplatser,
rådgivning, språkcaféer och andra verksamheter. Idrottsrörelsen har erbjudit meningsfulla aktiviteter
och möjlighet till engagemang och introduktion till föreningslivet. Under 2016 blev det möjligt även
för folkhögskolor att genomföra insatser, och från 2017 även för studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna. Insatserna har kommit många asylsökande till del.
Riksidrottsförbundet ser positivt på förslaget om att Migrationsverket ges ansvar för att i samverkan
med det civila samhällets organisationer erbjuda aktivitet för en meningsfull vardag. RF vill dock
betona vikten av ökad kunskap hos både myndigheter och kommuner kring hur idrottsrörelsen
fungerar. Vi vill betona idrottsrörelsens särart och att vi är en del av civilsamhället samt inte ska
betraktas som en myndighet. Det finns redan idag etablerade nätverk som både myndigheter och
kommuner kan dra nytta av.
Utredningen konstaterar att civilsamhällets organisationer kan ge viktiga bidrag
i mottagandet och bör därför ges möjlighet att verka vid de center man föreslår. Det handlar alltså
främst om att erbjuda aktiviteter som gör vardagen strukturerad och meningsfull. Utredningen
bedömer att civilsamhällets organisationer kan vara en viktig samverkanspart för
kommunerna när det gäller att anordna denna typ av verksamhet. Man konstaterar också att
Migrationsverket och övriga aktörer kan utveckla sin samverkan med civilsamhället på ett sätt så att
dessa aktörer kan ge viktiga bidrag under väntetiden i ankomst- och avresecentren.
Riksidrottsförbundet delar utredningens uppfattning och vill påtala vikten av långsiktiga beslut, ökad
kunskap hos myndigheter och kommuner om civilsamhällets roll och möjligheter att bidra.

Idrottsrörelsen har sett ett stort engagemang hos idrottsföreningar och har genom våra regionala
koordinatorer som finns i våra 19 distrikt runt om i landet haft möjlighet att skapa verksamhet samt
haft en viktig kontaktperson mellan förening och kommun. Vi ser att detta arbete har lett till bättre
samverkan med det offentliga och övriga civilsamhället, vi har skapat en ny roll och nya kontaktytor
för både idrotten och myndigheter och kommuner. Genom vårt studieförbund SISU Idrottsutbildarna
har vi kunnat erbjuda bildning, utbildning och plats för samtal.
Idrottsrörelsen har flera olika satsningar: Idrott för asylsökande och nyanlända, Idrott i segregerade
områden, Svenska från dag ett, Storstadssatsning samt Idrott och arbetsmarknad. Vi ser att detta
arbete behöver hänga ihop och för oss är det viktigt att både myndigheter och kommuner ser oss
som en viktig part i dessa olika satsningar och ser betydelsen av fortsatt långsiktigt ekonomiskt stöd.
Idrottsrörelsen fyller en viktig funktion i arbetet med att få nyanlända att närma sig arbetsmarknaden
genom att vi kan erbjuda praktik, ökad kunskap om samhället och språkkunskaper som kan leda till
ökad anställningsbarhet.
Riksidrottsförbundet ser positivt på det samlade grepp som utredningen föreslår. Vi ser att det
behövs en stabilitet och långsiktighet i vårt arbete som kommer främja möjligheterna till att idrotten
får fler medlemmar som utvecklar vår verksamhet och gör Sverige starkare. Vi kan skapa möten med
människor tidigt och genom vår bredd i vår verksamhet kan vi komma in från dag 1 men också arbeta
långsiktigt för en gynnsammare etablering. Genom idrotten får man möjlighet att lära sig om
demokrati, känna delaktighet och engagemang och man kan lära sig språket. En viktig aspekt vi vill
lyfta är hälsoperspektivet där rörelse och idrott kan fylla en viktig funktion under tiden man väntar på
besked samt att man får ökad kunskap om hur man kan ta ansvar för sin egen och sina barns hälsa.
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