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Stockholm,	  2017-‐04-‐17	   	  

Proposition	  3	  
Verksamhetsplan	  och	  budget	  2017-‐
2018	  
	  

Förslag	  till	  beslut	  
	  
att	  	   bifalla	  styrelsens	  proposition	  om	  verksamhetsplan	  och	  budget	  

2017-‐2018	  
	  
Bakgrund	  

	  
Vid	  Civos	  extra	  årsmöte	  2015	  antogs	  en	  ny	  strategisk	  plan	  för	  Civos.	  
Föregående	  verksamhetsår	  (2016)	  har	  således	  varit	  det	  första	  av	  en	  
femårig	  period	  då	  denna	  strategi	  stakar	  ut	  framtiden	  för	  Civos,	  mot	  
visionen	  att	  bli	  en	  stark	  röst	  för	  ett	  självständigt	  civilsamhälle.	  
	  
Sedan	  2015	  har	  Civos	  blivit	  en	  viktig	  aktör	  inom	  Partsgemensamt	  forum	  
och	  dialogen	  med	  Regeringskansliet	  som	  naturlig	  och	  jämbördig	  motpart.	  
Civos	  har	  varit	  delaktig	  att	  utveckla	  den	  nya	  modellen	  sakråd	  som	  nu	  
beslutats	  av	  regeringen	  och	  dessutom	  nått	  en	  position	  där	  vi	  i	  ökande	  
grad	  tillfrågas	  som	  remissinstans.	  Därtill	  har	  många	  strukturfrågor	  
avhandlats	  i	  styrelsen,	  varför	  vi	  nu	  ser	  fram	  emot	  en	  kommande	  
verksamhetsperiod	  där	  vi	  fokuserar	  ännu	  mer	  på	  de	  mål	  och	  strategiska	  
inriktningar	  som	  berör	  A)	  Civos	  som	  samlande	  röst	  inom	  
Partsgemensamt	  forum	  i	  dialogen	  med	  regeringen,	  B)	  Civos	  som	  röst	  
genom	  opinionsbildning	  i	  rollen	  som	  remissinstans	  och	  part	  i	  
regeringens	  sakråd	  samt	  C)	  Civos	  som	  möjliggörare	  för	  sektorns	  
självständiga	  röst	  genom	  utbildning	  och	  gemensamt	  agerande.	  
	  
Vi	  har	  satt	  nya	  strukturer	  på	  plats	  som	  gör	  att	  vi	  kan	  fokusera	  ännu	  mer	  
på	  sakfrågorna,	  med	  ökad	  närvaro	  via	  ny	  hemsida	  och	  i	  sociala	  medier,	  
arbets-‐	  och	  delegationsordning	  för	  styrelsen	  samt	  en	  starkare	  ekonomi	  
som	  nu	  ger	  möjlighet	  att	  satsa	  på	  några	  större	  projekt.	  	  
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”En	  stark	  röst	  för	  ett	  självständigt	  

civilsamhälle.”	  
	  
	  
	  
	  

	  
Verksamhetsplan	  och	  budget	  

2017-‐2018	  
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Verksamhetsplan	  2017-‐2018	  
	  
CIVOS	  verksamhetsplan	  2017-‐2018	  bygger	  på	  samma	  övergripande	  rubriker	  
som	  organisationens	  strategiska	  plan	  –	  En	  samlad	  röst.	  	  En	  stark	  röst.	  En	  
självständig	  röst.	  
	  
Under	  respektive	  område	  följer	  samma	  ingress	  som	  i	  den	  strategiska	  planen	  
2015-‐2020,	  som	  introduktion	  till	  respektive	  område.	  Därefter	  följer	  ett	  antal	  
förslag	  till	  aktiviteter	  för	  att	  uppnå	  dessa.	  Aktiviteterna	  baseras	  på	  principen	  
att	  de	  kommer	  genomföras	  i	  mån	  av	  resurser,	  i	  enlighet	  med	  föreslagen	  
budget.	  Aktiviteter	  som	  bygger	  på	  intäkter	  från	  ändamålsbestämda	  medel	  eller	  
projektfinansiering	  genomförs	  inte	  under	  verksamhetsåret	  om	  inte	  medel	  
erhålls.	  
	  
A.	  En	  samlad	  röst	  
	  
Civos	  är	  en	  tydlig	  opinionsbildare	  med	  ett	  uttalat	  medlemslöfte	  att	  driva	  
debatt	  och	  politisk	  påverkansarbete	  i	  frågor	  som	  påverkar	  villkoren	  för	  
våra	  medlemmar.	  	  
	  
Fokus	  2017-‐2018	  (ur	  strategiska	  planen):	  
	  
”Vi	  samlar	  det	  civila	  samhället	  i	  Partsgemensamt	  forum	  (PGF)	  
Genom	  att	  utveckla	  PGF	  som	  forum	  för	  dialog	  med	  regeringskansliet,	  
myndigheter	  (MUCF)	  samt	  kommuner	  och	  landsting	  (SKL)	  stärker	  vi	  
förutsättningarna	  för	  det	  civila	  samhället.	  Vi	  förbereder	  ombuden	  inom	  
sektorn	  och	  stärker	  vår	  position	  som	  part	  i	  samtalen.	  Vi	  blir	  även	  samlad	  
remissinstans	  för	  vår	  sektor.”	  
	  
”Vi	  utvecklar	  vår	  interna	  kommunikation	  och	  dialog	  
Vi	  är	  transparent	  och	  tydlig	  i	  vår	  medlemskommunikation.	  Det	  gör	  det	  lätt	  för	  
medlemmar	  och	  medlemsorganisationer	  att	  ta	  del	  av	  Civos	  arbete.”	  
	  
Aktiviteter:	  
	  

1) Civos	  nomineras	  till	  PGF,	  och	  uppmuntrar	  medlemsorganisationerna	  
att	  verka	  för	  att	  i	  första	  hand	  fortsatt	  nominera	  Civos	  till	  fem	  platser	  
och	  i	  andra	  hand	  den	  egna	  organisationen	  till	  en	  plats.	  Civos	  ombud	  
roteras	  under	  året	  mellan	  medlemsorganisationer	  som	  visar	  intresse	  
att	  medverka.	  
	  

2) Civos	  fortsätter	  att	  bjuda	  in	  civilsamhällets	  organisationer	  till	  öppna	  
förmöten	  inför	  varje	  möte	  i	  PGF,	  med	  syfte	  att	  bredda	  delaktigheten	  och	  
tillgången	  till	  dessa	  samtal	  till	  fler	  organisationer.	  Under	  2017	  



  Proposition	  3,	  Civos	  årsmöte	  2017 
 

 4 

genomförs	  fem	  förmöten	  till	  PGF.	  
	  

3) Civos	  publicerar	  minnesanteckningar	  från	  förmöten	  och	  PGF	  på	  civos.se	  
för	  att	  öka	  transparensen	  av	  dialogen	  med	  regeringskansliet.	  
	  

4) Civos	  strävar	  efter	  att	  behålla	  rollen	  som	  civilsamhällets	  part	  i	  presidiet	  
för	  PGF,	  och	  nominerar	  ordförande	  eller	  vice	  ordförande	  till	  forumet.	  
	  

5) Civos	  strävar	  efter	  att	  fortsätta	  ta	  ansvar	  i	  urvalskommittén	  för	  PGF	  och	  
deltar	  i	  kommitténs	  arbete,	  erbjuder	  möjligheten	  att	  Civos	  är	  plattform	  
för	  nominering	  och	  som	  avsändare	  samt	  deltar	  i	  den	  introduktion	  som	  
ges	  till	  nya	  organisationer	  i	  forumet.	  
	  

6) Civos	  anmäler	  intresse	  att	  ingå	  i	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  årsskrift	  och	  
dokumentation	  från	  PGF,	  samt	  på	  motsvarande	  sätt	  i	  referensgruppen	  
för	  MUCFs	  rapport	  över	  uppföljningen	  av	  politiken	  för	  det	  civila	  
samhället	  (villkorsrapporten)	  som	  ska	  utarbetas	  i	  samråd	  med	  
organisationer	  som	  deltar	  i	  PGF.	  	  
	  

7) Civos	  styrelse	  publicerar	  regelbundet	  nyheter	  från	  sitt	  arbete	  i	  
samband	  med	  exempelvis	  styrelsemöten,	  PGF,	  sakråd	  och	  andra	  möten	  
på	  hemsidan	  samt	  i	  sociala	  medier,	  nyhetsbrev	  och	  andra	  kanaler.	  
	  

8) Civos	  bjuder	  årligen	  in	  till	  minst	  ett	  medlemsmöte,	  utöver	  Civos	  
årsmöte,	  där	  en	  aktuell	  frågeställning	  om	  politiken	  och	  
förutsättningarna	  för	  civilsamhället	  diskuteras.	  

	  
En	  stark	  röst	  
	  
Grunden	  i	  det	  civila	  samhället	  handlar	  om	  engagemang.	  Civos	  verkar	  för	  
att	  synliggöra	  civilsamhället	  och	  dess	  betydelse	  för	  enskildas	  liv	  och	  
samhällets	  utveckling.	  
	  
Fokus	  2017-‐2018	  (ur	  strategiska	  planen):	  
	  
”Vi	  stärker	  kompetensen	  hos	  våra	  medlemsorganisationer	  
Kunskap	  är	  nyckeln	  till	  framgång.	  Civos	  har	  alla	  nycklarna.	  Genom	  ett	  
näringsrikt	  utbildningsprogram	  bidrar	  vi	  till	  kompetensutveckling	  hos	  våra	  
medlemmar.”	  
	  
”Vi	  driver	  debatt	  och	  tar	  tydlig	  ställning	  
Vi	  driver	  frågor	  som	  gynnar	  våra	  medlemmar	  och	  är	  en	  självklar	  röst	  i	  
diskussionen	  om	  civilsamhället.”	  
	  
”Vi	  sprider	  kunskap	  om	  civilsamhällets	  förutsättningar	  
Driva	  opinionsarbete	  inom	  utvalda	  områden	  som	  påverkar	  villkoren	  för	  
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civilsamhällets	  aktörer	  och	  våra	  medlemmar.”	  
	  
Aktiviteter:	  
	  

9) Civos	  tar	  initiativ	  till	  en	  utbildnings-‐	  och	  seminarieserie	  om	  
påverkansarbete	  för	  det	  civila	  samhället,	  i	  samarbete	  med	  andra	  
aktörer.	  Styrelsen	  får	  i	  uppdrag	  att	  utveckla	  innehåll	  och	  form	  för	  
utbildningsprogrammet,	  med	  syfte	  att	  öka	  kunskap	  och	  därigenom	  
genomslaget	  för	  civilsamhällets	  organisationers	  påverkansarbete.	  
	  

10) 	  Civos	  utnyttjar	  hemsidan	  och	  nyhetsbrev	  till	  att	  informera	  om	  aktuella	  
remisser,	  kommunicerar	  egna	  remissvar	  och	  puffar	  för	  
medlemsorganisationernas	  opinionsarbete	  i	  de	  egna	  kanalerna.	  
	  

11) 	  Civos	  tar	  fram	  mallar	  och	  publicerar	  tips	  och	  artiklar	  på	  hemsidan	  om	  
ett	  effektivt	  påverkansarbete,	  exempelvis	  hur	  en	  skriver	  remissvar,	  
debattartiklar	  och	  följer	  upp	  regeringens	  arbete.	  
	  

12) 	  Civos	  utreder	  möjligheten	  att	  initiera	  ett	  nätverk	  för	  opinionsbildare	  
och	  kommunikatörer	  inom	  civilsamhället,	  som	  komplement	  till	  många	  
av	  de	  nätverk	  som	  redan	  finns	  idag	  för	  ordföranden,	  tjänstemän	  etc.	  
	  

13) 	  Civos	  bjuder,	  ihop	  med	  Idealistas	  förlag,	  in	  till	  en	  workshop	  för	  ett	  
gemensamt	  bokprojekt	  som	  fokuserar	  på	  civilsamhällets	  roll	  och	  
betydelse	  för	  demokratin	  under	  1900-‐talet,	  som	  grund	  för	  att	  skapa	  
förståelse	  för	  hur	  sektorn	  fortfarande	  bidrar	  som	  kraft	  i	  samhällets	  
utveckling	  idag.	  Uppstart	  under	  2017,	  medan	  kostnader	  för	  
projektledning	  och	  tryck	  i	  huvudsak	  faller	  på	  2018.	  

	  
En	  självständig	  röst	  
	  
Civilsamhällets	  aktörer	  utgör	  ett	  alternativ	  till	  offentliga	  institutioner	  
och	  det	  privata	  näringslivet.	  Civos	  arbetar	  för	  att	  stärka	  
förutsättningarna	  för	  medlemmarna	  att	  verka	  självständigt,	  enligt	  sina	  
egna	  syften	  och	  ändamål.	  	  
Vi	  arbetar	  för	  jämställdhet,	  jämlikhet	  och	  alla	  människors	  lika	  värde.	  Och	  
för	  att	  visa	  att	  våra	  medlemmar	  är	  ett	  fristående	  och	  självständigt	  
alternativ.	  	  
	  
Fokus	  2017-‐2017	  (ur	  strategiska	  planen):	  
	  
Vi	  är	  modiga	  och	  progressiva	  
Vi	  driver	  aktuella	  och	  viktiga	  frågor	  som	  påverkar	  våra	  medlemmar,	  även	  om	  
de	  kan	  uppfattas	  som	  obekväma.	  
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Aktiviteter:	  
	  

14) 	  Civos	  styrelse	  fastställer	  temaområden	  för	  det	  kommande	  årets	  
opinionsarbete,	  med	  grund	  i	  Civos	  idéprogram.	  För	  att	  rikta	  de	  
begränsade	  resurser	  som	  finns	  mot	  specifika	  frågor	  där	  vi	  har	  möjlighet	  
att	  då	  få	  större	  genomslag	  än	  om	  vi	  försöker	  täcka	  alla	  områden	  
samtidigt.	  Temaområden	  är	  sakfrågor	  där	  Civos	  styrelse	  är	  proaktiva	  
och	  förekommer	  den	  allmänna	  debatten,	  medan	  övriga	  frågor	  är	  
styrelsen	  mer	  reaktiv,	  i	  termen	  att	  den	  agerar	  när	  en	  formell	  diskussion	  
uppstår.	  
	  

15) 	  Civos	  styrelse	  fastställer	  i	  sin	  arbetsordning	  fördjupningsteman	  för	  
respektive	  styrelsemöte,	  med	  syfte	  att	  snabbare	  avhandla	  formalia	  och	  
därefter	  kunna	  fokusera	  på	  frågor	  som	  kräver	  mer	  tid	  och	  diskussion.	  
	  

16) 	  Civos	  styrelse	  gör	  en	  översyn	  av	  nuvarande	  ekonomihantering	  och	  
rollbeskrivning	  för	  styrelsens	  delegation	  till	  KFO.	  	  

	  

Budget	  2017-‐2018	  
	  
Budgeten	  följer	  principen	  att	  endast	  projekt	  vilka	  når	  full	  finansiering	  
genomförs.	  Då	  styrelsen	  medvetet	  byggt	  kapital	  under	  2015-‐2017	  vill	  vi	  nu	  
kunna	  använda	  detta	  överskott	  för	  några	  större	  projekt	  under	  2017-‐2018.	  
	  
Verksamhetsintäkter	   	   	  
	  
Konto	   Förklaring	   Budget	  2017	   Budgetram	  2018	  
	   Medlemsintäkter	   160	  000	  kr	   180	  000	  kr	  
	   Deltagaravgifter	   0	  kr	   10	  000	  kr	  
	   Försäljning	   0	  kr	   15	  000	  kr	  
	   Summa	  intäkter	   160	  000	  kr	   205	  000	  kr	  
	  
Verksamhetskostnader	  
	  
Konto	   Förklaring	   Budget	  2017	   Budgetram	  2018	  
	   Medlemsmöten	   10	  000	  kr	   10	  000	  kr	  
	   Civos-‐akademin	   100	  000	  kr	   100	  000	  kr	  
	   Hemsida/webb	   5000	  kr	   5000	  kr	  
	   Revisionskostnader	   15	  000	  kr	   15	  000	  kr	  
	   Bokprojekt	   25	  000	  kr	   125	  000	  kr	  
	   Utbildning/konferenser	   10	  000	  kr	   10	  000	  kr	  
	   Totala	  kostnader:	   165	  000	  kr	   265	  000	  kr	  
	  
Resultat	  
	   	   	  
	   Budgeterat	  resultat	   -‐	  5000	  kr	   -‐	  60	  000	  kr	  
	  


