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Närvarande 

Agneta Rolfhamre, Civos 

Ann-Katrin Persson, Civos 

Björn Cedersjö, Civos 

Charlotte Rydberg, Kulturdepartementet 

Christina Leideman, Miljödepartementet  

Eleonore Holmberg, Kulturdepartementet (praktikant) 

Elin Aronsson, Forum 

Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv 

Gunno Sandahl, Ideell kulturallians 

Hannah Kroksson, LSU 

Jane Nafula Ngolia, Sveriges kristna råd (praktikant)  

Jan-Olof Forsén, Handikappförbunden 

Leena Haraké, KSAN 

Maja Flygt, Kulturdepartementet 

Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet 

Maria Nilsson, Kulturdepartementet 

Marie Ericsson, Kulturdepartementet 

Martin Björgell, Civos 

Mattias Hjelmberg, RF 

Sandra Sarin, Civos 

Stefan Eriksson, Unionen 

Theres Sysimetsä, Unionen 

Vicci Friberg, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 

 

Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) närvarade Julia Grosse, 

Lovisa Carlsson, Erik Lanne och Marina Tjelvling. 

Anmält förhinder, EllaCarin Blind, SSR, Johan Strid, Parasport Sverige, Malin Svanberg, 

SKL, Ia Kjellsdotter, Passalen, Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet, Camilla 

Olsson, Coompanion Sverige och Gabriel Johansson, Sveriges Ungdomsråd.   

1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna och startade en presentationsrunda.  

2. Uppföljningsstudien 2016 och förslag på teman 2017 

Villkor för organisationer med social inriktning 

Mucf presenterade resultat från den senaste uppföljningen av civilsamhällets villkor 

utifrån politikens sex principer om självständighet och oberoende, dialog, långsiktighet, 

öppenhet och insyn, kvalitet, mångfald. En uppföljningsrapport som Mucf har i uppdrag 
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att göra årligen inom ramen för Partsgemensamt forum. Rapporten handlar i år om hur 

organisationer med social inriktning upplever sina villkor. Rapporten har också ett 

särskilt fokus på de organisationer som gjort insatser för asylsökande eller nyanlända. 

Rapporten finns att ta del av via Mucfs webbsida: 

www.mucf.se/publikationer/villkor-organisationer-med-social-inriktning-0 

Tema för nästa års uppföljningsstudie 

Ett tema som är på förslag för nästa års undersökning är ideella föreningar som 

verkar i socialt utsatta områden med särskilt fokus på vilka eventuella hinder som 

försvårar för människor att delta i det civila samhället. Inför nästa års 

uppföljningsstudie möts referensgruppen den 18 november kl 13-15 hos Mucf. 

 
3. Incheckning och återblick på förra mötet 

Vice ordförande inledde en incheckning där deltagarna i par fick reflektera över 

utvärderingen och minnesanteckningarna från förra mötet. Inga synpunkter lyftes fram. 

Mucf meddelade att myndigheten från och med nästa möte, den 16 november, endast 

kommer att ta anteckningar i storgrupp, och inte från gruppsamtalen. En konsekvens av 

detta kan vara att metoderna för återkoppling i storgrupp behöver ses över och anpassas 

efter respektive tema. Mucf fortsätter att delta i gruppsamtalen men mer som ett stöd för 

den person som får i uppdrag att återrapportera samtalet i storgrupp. 

Deltagarna fick information om att två organisationer har ställt sina platser i forumet till 

förfogande, Sveriges Förenade Studenter och Assyriska Riksförbundet i Sverige. Mucf 

har utsett två nya organisationer enligt en turordning som den tidigare urvalskommittén 

lagt fram. De nya organisationerna i partsgemensamt forum är Sveriges Ungdomsråd och 

Coompanion Sverige.  

Vice ordföranden uppmuntrade alla att besvara mötesutvärderingen som Mucf skickar ut 

efter respektive möte. 

4.  Mötets tema ”Civilsamhället i samhällsplaneringen” 

Temat för det fjärde dialogmötet var civilsamhället och samhällsplaneringen. Ett tema 

som inte behandlats tidigare i forumet men som väckte många frågor. Samtalet kretsade 

kring tre frågeställningar.  

1. Civilsamhällets behov: Varför är lokaler, ytor och miljöer viktiga för 

civilsamhället? Vilka är civilsamhällets behov av lokaler, ytor och miljöer? 

Varför är det viktigt att civilsamhället kommer in tidigt (tidigare) i processen?  

2. Det offentligas behov: Det finns ramar finns för samhällsplanering idag. Staten 

styr via Plan- och bygglagen och Boverkets rekommendationer. Kommunerna 

äger planeringsprocessen och har stort självbestämmande. Vilka för- och 

nackdelar för civilsamhället finns med dessa ramar? Hur fungerar ramarna i 

praktiken? 

http://www.mucf.se/publikationer/villkor-organisationer-med-social-inriktning-0
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3. Förändring och förbättring: När och hur blir civilsamhället delaktigt i 

samhällsplaneringsprocessen vid byggandet av nya bostadsområden och 

förtätning av befintliga bostadsområden i dag? Vad behöver förändras och 

förbättras? Hur kan dialogen utvecklas? 

En summering av gruppernas samtal och den påföljande diskussionen i storgrupp finns att 

läsa i bilaga 1, Civilsamhället i samhällsplaneringen. 

Planeringsgruppen avslutade samtalet med att reflektera över att samtalet lockade fram 

många konkreta förslag. Både förslag som rör samtalet mellan parterna men också vad 

det offentliga kan göra både strukturellt och innehållsmässigt med regler och riktlinjer.  

Civilsamhällets organisationer kan göra mycket på området. Vara aktiva och konstruktiva 

och tala om vad organisationen kan bidra med.  Lyfta fram vilken specifik kunskap 

organisationen har.  

Den interdepartementala arbetsgruppen på Regeringskansliet som leds av 

Kulturdepartmentet kan titta vidare på förslagen och se vad som kan tas vidare. Det kan 

bland annat handla om i vilka forum eller aktuella utredningar som frågeställningar och 

förslag kan komma att hanteras och inkluderas. 

 

5. Penningtvätt eller finansiering av terrorism – har det med svenska organisationer 

att göra?  

Kulturdepartementet gav en nulägesbeskrivning av processen runt EUs fjärde 

penningtvättsdirektiv. Det pågår nu en förhandling om konsekvenser av direktivet där 

stora frågor står på spel. Det handlar om registreringsfrågan.  

En återkoppling har lämnats efter den granskning som genomfördes av Sverige under maj 

och juni inom ramen för FATF
1
. Tekniskt sett uppfyller inte Sverige kriterierna i 

direktiven. Det finns inte några myndigheter som kontrollerar organisationerna, men det 

är också så som Sverige vill ha det. Sverige fick gott betyg på effektiviteten, mycket på 

grund av att organisationerna har en stor medvetenhet om risker och en internkontroll så 

att medlen inte ska hamna fel, exempelvis inom områdena som bistånd och 

insamlingsorganisationer. Det kan också bli så att kommittén som granskat Sverige väljer 

att rekommendera den svenska internkontrollsmetoden till andra länder. I februari 

kommer Sverige att få stå till svars inför alla länder, när kommittén presenterar sitt arbete. 

Ett förslag är att Säpo bjuds in till forumet för att prata om hur vi underifrån kan 

kommunicera med en mjuk och dynamisk säkerhet utan ”akta er för terrorister”-stämpeln. 

 

 

                                                      
1
Financial Action Task Force (FATF)– ett mellanstatligt organ vars arbete syftar till att fastställa 

internationella standarder gällande bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och 

finansiering av spridning av massförstörelsevapen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Penningtv%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Massf%C3%B6rst%C3%B6relsevapen
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6. Avslut och utcheckningsfråga 

Nästa möte sker den 16 november och har temat förvarningssystem (Early warning 

systems). Sammankallande för planeringsgruppen meddelade att samtalet kommer att 

handla om lagändringsprocesser och när i processen som civilsamhällets organisationer 

kan komma in. Det kommer att bli en genomgång av stegen i en lagprocess, både i EU 

och i Sverige.  

Mucf meddelade att urvalskommittén nu har öppnat inbjudan för att nominera sig till 

nästa års Partsgemensamma forum. De som är intresserade av att fortsätta i forumet 

uppmuntrades att nominera sig via formuläret senast den 20 oktober. 

Ordföranden berättade om en konferens som Mucf genomför den 8 november på temat 

Forskning som förändrar. 

 

Det lyftes också information om att Unionen presenterar en rapport om att vara anställd 

inom civilsamhället den 30 september. Vidare bjuder Formas in till ett frukostmöte om 

smarta städer den 30 september.  

Mucf startade sedan en utcheckningsrunda där deltagarna uppmuntrades att besvara 

frågan om vad jag tar med mig och kommunicerar vidare till andra. Några av de röster 

som lyftes fram i utcheckningen listas nedan. Jag tar med mig och kommunicerar vidare 

att:  

 Civilsamhällets organisationer har ett jättestort ansvar i att föra vidare den 

kunskap de sitter på. 

 Kulturorganisationerna kan bevaka eller delta i regioner och landstingens 

kulturplaner och samhällsplaneringsarbetet borde lyftas in mer i kulturplanerna i 

respektive region.  

 Det framkom många konkreta förslag som det går att arbeta vidare med inom 

miljöministerns område.  

 Det går att dra paralleller i forskningsprocesser och i förberedelsematerialet finns 

det metoder som var inspirerande. Det går att sprida goda metoder vidare.  

 Det är oklart hur de många kyrkorna och samfunden i Örebro deltar eller 

samordnar sin påverkan i samhällsplaneringen, vem tar ansvar för deltagandet 

och samordningen? 

 Civilsamhället behöver ta mer plats och kliva fram, det finns en efterfrågan. Här 

kan det behövas metoder till stöd för processen.  

 Kommer att fortsätta att skriva ännu starkare remissvar, lyfta det som inte tas 

upp, representera rösten för sårbara grupper.  

 Det finns en utmaning för Civos i hur organisationen ska kunna vara ett stod för 

civilsamhällets organisationer genom infor samla information etc.  

 Samhällsplaneringen är viktigt, den egna kunskapen är väl lågt i förhållande till 

hur viktig frågan är.  
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 Tillgänglighetsfrågan är inget som är aktuellt för bara funktionshindersrörelsen 

utan det är aktuellt för alla – det märks så tydligt efter dagens samtal. Vi kan inte 

se det som en särfråga utan behöver söka stöd i rummet för att lyfta frågan vidare 

gemensamt.  

 Bostadssamtalen har havererat men kanske kan civilsamhällets organisationer 

vara en aktör för att lösa upp med konkreta lösningar – sakråd?  

 Medlemsorganisationerna kan uppmuntras att ta plats så som watchdogs för 

utsatta grupper.  

 Återkopplingen. Hur ser den ut? Variera den när ska den ske?  

Vice ordföranden gjorde en sista avslutande reflektion om att det har varit många teman 

som diskuterats i forumet men Civilsamhället och samhällsplaneringen var ett tema som 

engagerade många snabbt och många konkreta förslag lyftes fram.  

Ordföranden avslutade mötet och hälsade alla välkomma till nästa möte den 16 

november. 


