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Minnesanteckningar från förmöte 
till PGF 1 juni 2015 
	  
Stockholm,	  2015-‐06-‐01	  
Nykterhetsrörelsens	  bildningsverksamhet	  (NBV),	  Bergsundsstrand,	  Hornstull	  
	  
Närvarande:	  

	  
Namn:	  	   	   	   	   Organisation:	  
Ann-‐Katrin	  Persson	   	   	   Civos	  (vice	  ordförande)	  
Martin	  Björgell	   	   	   Civos	  (ordförande)	  
Inger	  Malm	   	   	   	   Sveriges	  kvinnolobby	  
Emelie	  Mire	  Åsell	   	   	   RFSL	  
Bo	  Westas	   	   	   	   DIK	  
Maria	  Lindholm	  	   	   	   Vetenskap	  och	  allmänhet	  
Chatarina	  Nordström	   	   Winnet	  Sverige	  
Agneta	  Rolfhamre	   	   	   Civos/Sveriges	  föreningar	  
Tove	  Altvall	   	   	   	   Frivilligsamordnarnas	  yrkesförbund	  
Malin	  Mattson	  	   	   	   UN	  Women	  
Vivianne	  Lovelock	  	   	   	   Våra	  gårdar	  
Jan-‐Olof	  Forsén	  	   	   	   Handikappförbunden	  
Elisabeth	  Rytterström	   	   Svenskt	  friluftsliv	  
Gunnar	  Vagerstam	  	   	   	   CMS,	  Community	  Media	  Sweden	  	  
Signe	  Isaksson	   	   	   Frivilligsamordnarnas	  Förbund	  
Nilla	  Helgesson	  	   	   	   Skyddsvärnet	  
Amadeu	  Batel	  	   	   	   Civos/Cios	  

	  
Agenda	  

-‐ Presentationsrunda	  
-‐ Introduktion	  till	  PGF	  
-‐ Syftet	  med	  dagens	  förmöte	  
-‐ Dagens	  tema	  
-‐ Aktuellt	  från	  Civos	  
-‐ Övriga	  frågor	  

	  
Presentationsrunda	  
De	  närvarande	  inleder	  dagens	  möte	  med	  att	  presentera	  sig	  själva	  och	  sina	  
respektive	  organisationer,	  nätverk	  eller	  förbund.	  Mötet	  konstaterar	  att	  det	  är	  en	  
väldigt	  stor	  bredd	  och	  också	  stor	  kompetens	  med	  erfarenhet	  från	  olika	  forum	  för	  
dialog,	  utredningar,	  överenskommelser	  och	  dylikt.	  
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Flera	  deltagare	  lyfter	  särskilt	  och	  tackar	  för	  inbjudan,	  och	  upplever	  det	  som	  
mycket	  givande	  att	  få	  möjlighet	  att	  delta	  i	  detta	  förmöte	  då	  platserna	  i	  det	  
ordinarie	  PGF	  är	  begränsade.	  
	  
Introduktion	  till	  PGF	  
Ann-‐Katrin	  Persson	  som	  också	  är	  ordförande	  i	  PGF	  2015	  inleder	  med	  att	  berätta	  
om	  formerna	  för	  PGF	  och	  hur	  arbetet	  går	  till,	  för	  att	  fler	  ska	  få	  en	  grund	  och	  
förståelse	  inför	  dagens	  samtal	  kring	  temat.	  
	  
Mötet	  diskuterar	  att	  det	  är	  många	  olika	  tillfällen	  för	  dialog	  mellan	  det	  offentliga	  
och	  det	  civila	  samhället,	  och	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  samordna	  eller	  få	  en	  
överblick.	  Ett	  medskick	  kring	  detta	  görs,	  se	  övriga	  frågor.	  
	  
Dagens	  tema	  
”Olika	  förutsättningar	  för	  olika	  typer	  av	  organisationer	  vid	  olika	  tillfällen,	  olika	  
departement,	  myndigheter	  och	  uppdrag”.	  
	  
Inger	  Malm	  och	  Vicki	  Lovelock	  som	  ingår	  i	  arbetsgruppen	  för	  dagens	  tema	  
föredrar	  det	  förberedelsematerial	  som	  arbetats	  fram	  inför	  eftermiddagens	  PGF.	  	  
	  
Frågeställning	  #1:	  
Vilka	  skillnader	  eller	  likheter	  går	  att	  urskilja	  mellan	  olika	  organisationer	  avseende	  
deras	  förutsättningar	  att	  bedriva	  verksamhet?	  	  
Går	  det	  att	  urskilja	  gemensamma	  särdrag?	  
	  
Frågeställning	  #2:	  
Kan	  eller	  bör	  det	  ske	  en	  balansering	  eller	  utjämning	  mellan	  de	  skillnader	  som	  
finns?	  
Vad	  kan	  det	  offentliga	  respektive	  det	  civila	  samhället	  göra	  i	  detta	  arbete?	  
	  
Ett	  perspektiv	  som	  lyfts	  kretsar	  kring	  att	  gemensamma	  särdrag	  för	  det	  civila	  
samhället	  rör	  den	  demokratiska	  uppbyggnaden	  samt	  att	  fokus	  inte	  är	  
vinstdrivande	  näringsverksamhet.	  Med	  det	  perspektivet	  menas	  att	  olikheterna	  
och	  skillnaderna	  är	  hela	  poängen,	  att	  det	  inte	  går	  att	  vara	  lika.	  
	  
Ett	  annat	  perspektiv	  som	  lyfts	  är	  att	  olika	  organisationers	  kärnverksamhet	  
skiljer	  sig,	  där	  det	  finns	  de	  som	  har	  en	  kombination	  av	  uppdrag	  eller	  som	  arbetar	  
väldigt	  tydligt	  med	  exempelvis	  röstbärarrollen,	  utförarrollen	  eller	  annat.	  
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En	  gemensam	  särart	  är	  engagemanget,	  att	  brinna	  för	  något.	  Det	  vill	  säga	  
perspektivet	  att	  det	  finns	  en	  bärande	  idé	  om	  att	  förändra,	  förbättra	  eller	  göra	  
skillnad.	  I	  det	  finns	  en	  naturlig	  förmåga	  att	  identifiera	  och	  hantera	  problem,	  att	  
det	  civila	  samhället	  är	  duktiga	  på	  problemlösning.	  
	  
Något	  som	  konkret	  lyfts	  som	  blir	  utmanande	  för	  sektorn	  är	  den	  stora	  bredden	  av	  
associationsformer,	  som	  ger	  väldigt	  olika	  förutsättningar	  eller	  regelverk.	  Det	  
civila	  samhället	  organiserar	  sig	  som	  förbund,	  föreningar,	  stiftelser,	  aktiebolag,	  
nätverk	  –	  eller	  en	  kombination	  av	  flera	  –	  utan	  att	  det	  alltid	  är	  en	  form	  som	  ger	  de	  
bästa	  förutsättningarna.	  Detta	  kan	  förändras	  över	  tid,	  och	  skapar	  strukturer	  som	  
inte	  alltid	  leder	  till	  vad	  som	  är	  avsett	  varken	  från	  det	  civila	  samhället	  eller	  de	  
politiska	  processerna/besluten.	  
	  
Legitimitet	  är	  också	  en	  fråga	  som	  diskuteras,	  hur	  ibland	  mindre	  organisationer	  
eller	  nystartad	  verksamhet	  kan	  uppleva	  att	  de	  inte	  prioriteras	  eller	  ges	  
likvärdiga	  förutsättningar.	  Här	  lyfts	  kunskapsförmedling	  som	  en	  möjlig	  väg	  
framåt,	  att	  det	  inte	  nödvändigtvis	  finns	  en	  form	  som	  är	  bättre	  framför	  andra,	  
utan	  att	  de	  olika	  formerna	  för	  självständig	  organisering	  berikas	  av	  pluralismen.	  
	  
Frågan	  om	  stuprör	  diskuteras	  vidare	  i	  flera	  spår.	  Bland	  annat	  lyfts	  att	  för	  att	  
skapa	  strukturer	  innebär	  det	  i	  praktiken	  också	  att	  det	  görs	  avgränsningar	  som	  
blir	  exkluderande.	  För	  att	  definiera	  en	  särart	  eller	  önskat	  läge	  för	  en	  eller	  flera	  
organisationer	  eller	  sektorer	  krävs	  ofta	  att	  det	  skapas	  en	  identitet	  som	  gör	  
skillnad	  mellan	  det	  ena	  och	  de	  andra.	  En	  lösning	  kan	  vara	  att	  verka	  för	  att	  lösa	  
upp	  stuprören,	  och	  istället	  för	  att	  prata	  om	  uppdrag	  eller	  verksamhet	  prata	  om	  
kompetenser.	  Alternativt	  hitta	  andra	  ord	  för	  att	  prata	  om	  syftet	  eller	  ändamålet	  
med	  organiseringen,	  inte	  formerna	  för	  den.	  
	  
Samtidigt	  utvecklas	  tankar	  att	  stuprören	  har	  en	  funktion,	  kopplat	  när	  det	  
kommer	  till	  statsbidrag	  eller	  resurser	  från	  politiska	  prioriteringar.	  Här	  handlar	  
det	  om	  betydelsen	  av	  att	  samla	  organisering	  och	  människor	  inom	  en	  sektor	  som	  
skapar	  legitimiteten	  för	  den	  sektorn.	  Exempel	  som	  lyfts	  är	  risken	  om	  stödet	  till	  
ungdomsorganisationer	  breddas	  kan	  det	  leda	  till	  att	  organisationer	  som	  inte	  leds	  
av	  och	  för	  unga	  får	  del	  av	  stödet,	  och	  därför	  kanske	  inte	  så	  som	  det	  är	  avsett	  
uppfyller	  statens	  syfte	  med	  statsbidragen	  och	  inte	  heller	  ungdomsrörelsernas	  
önskemål.	  	  
	  
På	  samma	  gång	  menar	  flera	  deltagare	  att	  det	  behöver	  finnas	  metoder	  för	  att	  dra	  
nytta	  av	  varandra,	  och	  att	  organisationer	  ska	  kunna	  få	  förutsättningar	  att	  
samverka	  även	  utanför	  sin	  huvudsakliga	  sektor	  eller	  inriktning.	  Modeller	  för	  ett	  
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generellt	  grundstöd	  diskuteras,	  som	  ger	  en	  grundläggande	  (ekonomisk)	  
förutsättning.	  Hur	  detta	  kompletteras	  med	  en	  variation	  av	  stödformer	  som	  
baseras	  på	  både	  medlemsantal,	  aktiviteter	  och/eller	  samhällsnytta	  upplevs	  
alltför	  komplext	  för	  dagens	  möte,	  men	  det	  lyfts	  från	  flera	  håll	  som	  ett	  kommande	  
behov.	  Sammanfattat	  kretsar	  detta	  kring	  en	  ordentlig	  översyn	  av	  hela	  
bidragssystemet	  till	  det	  civila	  samhället	  för	  att	  skapa	  en	  bättre	  dynamik	  och	  
bättre	  förutsättningar	  för	  flera	  olika	  typer	  av	  organisationer.	  
	  
Denna	  diskussion	  gör	  att	  mötet	  även	  kort	  diskuterar	  framtidens	  civilsamhälle,	  
kopplat	  till	  medlemskap	  och	  former	  för	  engagemang.	  Det	  finns	  redan	  idag	  olika	  
syften	  med	  medlemskap	  och	  hur	  organisationer	  förhåller	  sig	  till	  sitt	  
medlemsuppdrag.	  Detta	  lyckas	  inte	  alltid	  de	  offentliga	  förutsättningarna	  se	  eller	  
hantera	  genom	  de	  förutsättningar	  eller	  regler	  som	  finns	  inom	  politiken	  för	  det	  
civila	  samhället.	  
	  
Aktuellt	  från	  Civos	  
Mötet	  får	  en	  kort	  presentation	  om	  vad	  som	  är	  på	  gång	  inom	  Civos,	  och	  om	  
arbetet	  efter	  årsmötet	  den	  19	  maj.	  Civos	  representanter	  berättar	  om	  ambitionen	  
för	  kommande	  förmöten	  inför	  PGF,	  och	  tycker	  det	  är	  roligt	  att	  flera	  redan	  lyft	  och	  
tackat	  för	  möjligheten	  att	  få	  vara	  med,	  utöver	  de	  organisationer	  som	  redan	  ingår	  
i	  PGF.	  	  
	  
Civos	  berättar	  även	  om	  remissvaret	  på	  promemorian	  om	  Skattefrihet	  för	  ideell	  
second	  hand-‐försäljning	  som	  skickades	  in	  föregående	  vecka,	  där	  Civos	  önskar	  en	  
bredare	  skattereform	  med	  anledning	  av	  utmaningar	  som	  uppstått	  i	  
myndighetstolkningen	  inom	  skatteområdet.	  Ytterligare	  exempel	  lyfts	  från	  flera	  
av	  de	  närvarande	  organisationerna,	  vilket	  åter	  visar	  på	  behovet	  i	  frågan.	  
	  
Övriga	  frågor	  
	  
Medskick	  till	  Regeringskansliet	  rörande	  IDA-‐gruppen	  
Deltagarna	  vid	  mötet	  vill	  särskilt	  göra	  ett	  medskick	  kopplat	  till	  samverkan	  och	  
dialog	  mellan	  det	  offentliga	  (Regeringskansliet)	  och	  det	  civila	  samhället.	  Det	  är	  
viktigt	  för	  våra	  organisationer	  att	  de	  interdepartementala	  arbetsgrupperna	  (IDA-‐
gruppen)	  involverar	  samtliga	  departement	  för	  att	  skapa	  en	  bredare	  förståelse	  
och	  bredd	  i	  det	  offentligas	  arbete.	  Flera	  har	  upplevt	  att	  det	  saknas	  insyn	  eller	  
insikt	  kring	  det	  civila	  samhällets	  förutsättningar	  departement	  som	  inte	  verkar	  ha	  
tagit	  det	  tvärpolitiska	  arbetet	  till	  sig.	  
	  
Vid	  pennan:	  Martin	  Björgell	  


