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Minnesanteckningar Partsgemensamt Forum 
11 februari 2015 
Plats:	  NBV,	  Bergsunds	  strand	  43	  
	  
Närvarande:	  
Amadeu	  Batel,	  Civos	  
Ann-‐Katrin	  Persson,	  Civos	  
Inger	  Malm,	  Civos	  
Raymond	  Svensson,	  Civos	  
Rebecka	  Prentell,	  Civos	  
Göran	  Pettersson,	  Forum	  
Jan-‐Olof	  Forsén,	  Handikappförbunden	  
Silla	  Ohdnoff,	  Hyresgästföreningen	  
Anna-‐Karin	  Andersson,	  Ideell	  kulturallians	  
Haider	  Ibrahim,	  Islamiska	  Shia-‐Samfunden	  i	  Sverige	  
Carl	  Lindberg,	  Kulturdepartementet	  
Emy	  Widén,	  Kulturdepartementet	  (del	  av	  mötet)	  
Helena	  Josefson,	  Kulturdepartementet	  	  
Mia	  Nilson,	  Kulturdepartementet	  
Mattias	  Hjelmberg,	  Riksidrottsförbundet	  
Allan	  Schwartz,	  Roma	  Institutet	  
Martin	  Björgell,	  Scouterna	  
Karin	  Nolke	  Grubbström,	  Sveriges	  förenade	  studentkårer	  
Anna-‐Karin	  Bergström,	  Sveriges	  kommuner	  och	  Landsting	  
Jacob	  Harman,	  Syrianska-‐Arameiska	  Ungdomsförbundet	  
Thintin	  Strandman,	  Tjejzonen	  
Vivi-‐Anne	  Lovelock,	  Våra	  gårdar	  
Peter	  Tai	  Christensen,	  Unionen	  
Sofia	  Maherzi,	  UN	  Women	  
Stefan	  Holmgren,	  Utbildningsdepartementet	  
Emmy	  Bornemark,	  Myndigheten	  för	  ungdoms-‐	  och	  civilsamhällesfrågor	  
Maria	  Sundbom	  Ressaissi,	  MUCF	  
Marina	  Tjelvling,	  MUCF	  
	  
1. Inledning och presentation 
Stefan	  Holmgren,	  avgående	  ordförande,	  och	  Rebecka	  Prentell,	  avgående	  vice	  ordförande,	  hälsade	  
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välkommen.	  Alla	  presenterade	  sig	  och	  Stefan	  förklarade	  kort	  att	  SKL	  är	  ständigt	  inbjuden	  att	  följa	  och	  
delta	  i	  samtalen	  och	  att	  MUCF	  administrerar	  mötena	  och	  tar	  minnesanteckningar.	  	  

2. Arbetsordningen 2015 
Presidiet	  föreslog	  en	  oförändrad	  AO,	  bortsett	  från	  formella	  uppdateringar.	  	  Ordet	  var	  fritt.	  

Fråga	  ställdes	  varför	  antalet	  representanter	  från	  parten	  regeringen	  var	  begränsad	  (till	  max	  sex	  
stycken).	  Mötet	  föreslog	  att	  max-‐gränsen	  skulle	  tas	  bort.	  Diskussion	  följde.	  	  

Beslutades	  att	  max-‐gränsen	  skulle	  tas	  bort.	  
	  

En	  fråga	  ställdes	  om	  huruvida	  antalet	  platser	  i	  forumet	  borde	  framgå	  av	  AO,	  när	  det	  gäller	  
organisationer	  från	  civilsamhället	  som	  har	  fler	  än	  ett	  mandat	  i	  forumet.	  Frågan	  diskuterades.	  
Forumets	  mening	  var	  att	  det	  bör	  vara	  urvalskommittén	  som	  tar	  ställning	  till	  frågan,	  utifrån	  
de	  principer	  som	  är	  uppställda.	  

	  
Beslutades	  att	  inte	  reglera	  den	  frågan	  i	  Arbetsordningen.	  
	  
Beslutades	  att	  anta	  arbetsordningen	  med	  de	  förändringar	  som	  hade	  
beslutats.	  

 
Avgående	  presidium	  noterade	  att	  det	  kan	  finnas	  behov	  av	  en	  tydligare	  process	  för	  val	  av	  ordförande	  
från	  civilsamhällets	  organisationer.	  Exempelvis	  kan	  urvalskommittén	  få	  ett	  utökat	  mandat	  att	  också	  
förbereda	  inför	  valet	  av	  civilsamhällets	  ordförande	  eller	  vice	  ordförande.	  Presidiet	  lämnar	  över	  
frågan	  till	  det	  nya	  presidiet	  att	  diskutera.	  

3. Nomineringar till presidiet under 2015 
Årets	  PGF	  ska	  ledas	  av	  en	  ordförande	  utsedd	  av	  civilsamhällets	  organisationer	  i	  forumet	  och	  en	  vice	  
ordförande	  utsedd	  av	  Regeringskansliet.	  En	  nominering	  till	  ordförandeposten	  hade	  lämnats	  från	  
Civos:	  Ann-‐Katrin	  Persson,	  Civos.	  På	  mötet	  nominerades	  också	  Martin	  Björgell.	  Han	  tackade	  nej	  och	  
ställde	  sig	  bakom	  nomineringen	  av	  Ann-‐Katrin.	  

Regeringskansliet	  nominerade	  Emy	  Widén	  till	  vice	  ordförande.	  

4. Agenda för 2015	  
Fyra	  grupper	  formerades	  för	  att	  diskutera,	  komplettera	  och	  prioritera	  de	  förslag	  till	  teman	  som	  PGF	  
2014	  lyft	  och	  sedan	  presentera	  förslag.	  Flera	  grupper	  lyfte	  liknande	  teman	  om	  civilsamhället	  
som	  demokratibärare	  och	  MR-‐frågor.	  Dessa	  sorterades	  upp	  i	  tema	  2	  och	  3.	  Temana	  som	  
lyftes	  var:	  

	  
1. Civilsamhället	  som	  demokratibärare	  i	  samhället.	  Med	  koppling	  till	  ett	  MR-‐perspektiv	  

och	  arbete	  för	  tolerans	  och	  mångfald.	  Civilsamhällets	  funktion	  som	  demokratiskola	  och	  
roll	  i	  mellanvalsdemokratin,	  i	  en	  tid	  med	  allt	  färre	  partimedlemmar	  mm.	  En	  koppling	  
till	  MR-‐frågor	  betonades	  samt	  arbete	  för	  mångfald	  och	  tolerans	  för	  olikheter.	  	  
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2. Gemensamma	  verktyg	  i	  mötet	  med	  olika	  samhällsutmaningar	  i	  Sverige	  och	  globalt	  

utifrån	  ett	  MR-‐perspektiv.	  Ett	  omvärldsstyrt	  tema	  som	  handlar	  om	  den	  migration	  som	  
nu	  finns	  i	  världen	  och	  som	  Sverige	  möter,	  om	  ekonomisk	  kris,	  ökad	  polarisering	  och	  
radikalisering	  i	  samhället.	  Unga	  som	  dras	  till	  extrema	  rörelser	  och	  civilsamhällets	  roll	  
att	  erbjuda	  alternativ.	  Hur	  påverkas	  den	  ideella	  sektorn?	  Vilken	  roll	  har	  civilsamhället	  
och	  hur	  kan	  det	  och	  staten	  pola	  sina	  resurser?	  Det	  finns	  goda	  exempel	  och	  hur	  kan	  det	  
offentliga	  stödja	  det	  så	  att	  det	  blir	  hållbart.	  

	  
3. När	  det	  offentliga	  konkurrerar	  ut	  civilsamhället	  –	  om	  roller	  och	  gränsdragningar	  

mellan	  staten	  och	  det	  civila	  samhället.	  Om	  gränser	  mellan	  roller	  för	  det	  offentliga	  och	  
civila	  samhället	  på	  olika	  nivåer:	  stadsdelar,	  kommunala	  förvaltningar,	  landsting	  och	  
myndigheter	  övertar	  uppgifter	  som	  det	  ideella	  har.	  Resursanvändningen	  blir	  inte	  alltid	  
bättre.	  Det	  kan	  utarma	  förutsättningarna	  för	  civila	  samhället	  att	  utföra	  sitt	  uppdrag.	  
Civila	  samhället	  som	  utförare	  av	  tjänster.	  Regeringskansliet	  poängterar	  att	  huvudfokus	  
bör	  vara	  på	  frågor	  som	  rör	  staten.	  	  
	  

4. Olika	  förutsättningar	  för	  olika	  typer	  av	  organisationer	  vid	  olika	  tillfällen,	  olika	  
departement	  myndigheter	  och	  uppdrag.	  Fortsatt	  samtal	  om	  hur	  organisationers	  
förutsättningar	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  till	  exempel	  syfte,	  associationsform	  eller	  
vilken	  del	  av	  staten	  som	  man	  relaterar	  till	  Detta	  är	  viktigt	  att	  diskutera	  i	  forumet,	  men	  
utan	  att	  enbart	  jämföra	  villkoren.	  Det	  finns	  olika	  förutsättningar	  för	  hur	  man	  ska	  och	  
bör	  bemöta	  organisationer	  i	  olika	  situationer.	  	  

	  
5. Modell	  för	  finansiering	  utifrån	  behov	  av	  tröghet	  och	  långsiktighet.	  Det	  behövs	  

utrymme	  för	  långsamma	  förändringar	  av	  finansieringen,	  bland	  annat	  eftersom	  
anställningar	  påverkas	  och	  det	  blir	  osäkra	  anställningsvillkor.	  Diskussionen	  ska	  bygga	  
vidare	  på	  tidigare	  dialog	  och	  konkret	  handla	  om	  hur	  man	  kan	  ändra	  i	  bidragssystemen	  
och	  deras	  hantering,	  så	  att	  de	  fungerar	  bättre	  både	  för	  bidragsgivande	  myndigheter	  
och	  civila	  samhället.	  Arbetsgivaransvaret	  behöver	  belysas.	  
	  

6. Finansieringsfrågor	  men	  inte	  bidragsgivning.	  Det	  bör	  handla	  om	  hur	  organisationer	  kan	  
hitta	  intäkter	  för	  att	  skapa	  självständigheter,	  till	  exempel	  spel	  och	  secondhand.	  Då	  kan	  
frågor	  om	  moms,	  arbetsgivaravgifter,	  systemundantag	  av	  olika	  slag	  vara	  relevanta.	  	  	  

	  
7. Civilsamhällets	  särart	  behöver	  fortsatt	  diskuteras.	  Till	  exempel	  finns	  en	  nyfikenhet	  om	  

hur	  utredningen	  fortlöper-‐	  hur	  ser	  det	  ut	  med	  lösningar	  på	  de	  problem	  som	  har	  lyfts	  
när	  det	  gäller	  särartsfrågor.	  Det	  här	  temat	  tangerar	  fråga	  1.	  	  
	  

Genom	  en	  urvalsprocess	  fick	  teman	  nr	  1-‐4	  	  (i	  fetad	  stil	  ovan)	  flest	  röster.	  

Beslutades	  att	  fastställa	  dessa	  fyra	  mötesteman	  under	  året.	  
	  
Presidiet	  informerade	  om	  att	  representanter	  i	  forumet	  bör	  medverka	  i	  minst	  en	  av	  de	  fyra	  
arbetsgrupperna	  som	  ska	  förbereda	  dialogen.	  Varje	  grupp	  ska	  ha	  minst	  en	  representant	  från	  
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Regeringskansliet.	  En	  deltagare	  är	  sammankallande.	  	  Alla	  fick	  tillfälle	  att	  anmäla	  sig	  till	  en	  grupp,	  men	  
man	  kan	  också	  anmäla	  sig	  eller	  byta	  grupp	  genom	  att	  kontakta	  MUCF	  efter	  mötet.	  Regeringskansliet	  
återkommer	  med	  representanter	  i	  grupperna.	  Se	  nedan	  vilka	  som	  anmält	  sig.	  

5. Uppföljningen av civila samhällets villkor och inbjudan till referensgrupp.  
Maria	  berättade	  om	  den	  årliga	  uppföljningsrapport	  som	  MUCF	  har	  i	  uppdrag	  att	  göra	  inom	  ramen	  för	  
PGF.	  Civilsamhällets	  organisationer	  i	  forumet	  bjuds	  därför	  in	  till	  tre	  referensgruppsmöten.	  Rapporten	  
ska	  spegla	  det	  civila	  samhällets	  organisationers	  villkor	  utifrån	  de	  sex	  principerna	  och	  är	  ett	  underlag	  
för	  uppföljningen	  av	  politiken	  för	  det	  civila	  samhället.	  Årets	  rapport	  kommer	  att	  innebära	  en	  
uppföljning	  av	  den	  som	  togs	  fram	  2012	  riktad	  till	  ideella	  föreningar,	  men	  utökat	  med	  trossamfund	  
och	  fler	  principer.	  	  Mötena	  är	  den	  17	  februari	  kl.	  13-‐15	  (uppföljningens	  utformning	  och	  innehåll),	  den	  
7	  maj,	  kl.	  13-‐15	  (analys	  och	  tolkning	  av	  resultat)	  och	  den	  15	  oktober,	  kl.	  13-‐15	  (nästkommande	  års	  
inriktning	  på	  uppföljningen).	  Särskilt	  inbjudan	  kommer	  att	  skickas	  ut.	  

6. Parternas val av ordförande och vice ordförande. 
Respektive	  part	  utsåg	  sin	  företrädare	  i	  forumet.	  

Beslutades	  att	  välja	  Ann-‐Katrin	  Persson,	  Civos,	  till	  ordförande	  för	  
Partgemensamt	  forum	  2015.	  

	  
Beslutades	  att	  välja	  Emy	  Widén,	  Kulturdepartementet,	  som	  vice	  
ordförande	  för	  Partsgemensamt	  forum	  2015.	  	  

7. Mötestider 2015 
Presidiet	  föreslog	  datumen	  den	  28	  april,	  1	  juni,	  29	  september	  och	  10	  november	  på	  eftermiddagen.	  	  

Beslutades	  att	  fastställa	  datumen.	  
 
Efter	  att	  mötestiderna	  fördelats	  och	  alla	  valt	  grupp	  såg	  planeringen	  för	  året	  ut	  om	  följer:	  	  

28	  april:	  När	  det	  offentliga	  konkurrerar	  ut	  civilsamhället	  –	  om	  roller	  och	  gränsdragningar	  mellan	  
staten	  och	  det	  civila	  samhället.	  	  

Martin	  (sammankallande),	  Allan,	  Anna-‐Karin,	  Göran,	  Raymond,	  Mattias	  

1	  juni:	  Olika	  förutsättningar	  för	  olika	  typer	  av	  organisationer	  vid	  olika	  tillfällen,	  olika	  departement	  
myndigheter	  och	  uppdrag.	  	  

Inger	  (sammakallande),	  Vivi,	  Thintin,	  Jan-‐Olof,	  Karin	  

29	  september:	  Gemensamma	  verktyg	  i	  mötet	  med	  olika	  samhällsutmaningar	  i	  Sverige	  och	  globalt,	  
bland	  annat	  som	  rör	  ökande	  migration,	  utifrån	  ett	  MR-‐perspektiv.	  

Jacob	  (sammakallande)	  Mattias,	  Haider	  

10	  november:	  Civilsamhället	  som	  demokratibärare	  i	  samhället.	  Med	  koppling	  till	  ett	  MR-‐perspektiv	  
och	  arbete	  för	  tolerans	  och	  mångfald.	  

Silla	  (sammankallande),	  Shadé,	  Amadeu	  
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8. Återstående frågor 
Raymond	  Svensson	  berättade	  att	  Civos	  har	  för	  avsikt	  att	  bjuda	  in	  civilsamhällets	  organisationer	  till	  
förmöten.	  På	  grund	  av	  resande	  ledamöter,	  är	  en	  plan	  att	  lägga	  dem	  på	  förmiddagen	  samma	  dag	  som	  
PGF.	  	  

Helena	  Josefson,	  chef	  för	  Demokratienheten	  på	  Kulturdepartementet,	  berättade	  om	  organiseringen	  
på	  Regeringskansliet.	  Civilsamhällespolitiken	  finns	  på	  demokratienheten	  tillsammans	  med	  
trossamfundsfrågorna.	  Övrig	  verksamhet	  på	  demokratienheten	  är	  till	  exempel	  val-‐	  och	  
valdeltagande,	  förtrondevaldas	  villkor,	  mellanvalsdemokratifrågor,	  demokratisk	  medvetenhet	  och	  
våldsbejakande	  extremism.	  Det	  ger	  möjligheter	  till	  synergier.	  Det	  finns	  fyra	  pågående	  utredningar	  på	  
området:	  Olle	  Wästbergs	  demokratiutredning,	  en	  utredning	  om	  delaktighet	  i	  EU,	  Mona	  Sahlins	  
arbete	  som	  samordnare	  när	  det	  gäller	  våldsbejakande	  extremism,	  Dan	  Ericssons	  utredning	  om	  ett	  
stärkt	  och	  självständigt	  civilsamhälle	  och	  även	  mellan	  dem	  finns	  förutsättningar	  för	  synergier.	  	  	  

9. Mötet avslutades 


