
Minnesanteckningar Partsgemensamt forum 28 april 2015. 
Tema ”När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället” 
Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5. 

Närvarande:  

Agneta Rolfhamre, Civos 
Allan Schwartz, Roma Institutet 
Anna-Karin Berglund, SKL 
Ann-Katrin Persson, Civos (ordförande) 
Daniel Wohlgemuth, Kulturdepartementet 
Emelie Mire Åsell, RFSL 
Gunno Sandahl, Ideell kulturallians 
Göran Pettersson, Forum 
Haider Ibrahim, Islamiska Shia Samfunden i Sverige ISS 
Jacob Harman, Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 
Jan-Olof Forsén, Handikappförbunden 
Malin Svanberg, SKL 
Maria Anstett Andersson, Civos 
Marie Ericsson, Kulturdepartementet (vice ordförande) 
Marly Mattson, UN Women 
Martin Björgell, Scouterna 
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet 
Mia Nilson, Kulturdepartementet 
Olle Kristenson, Civos 
Raymond Svensson, Civos 
Shadé Jalali, Unionen 
 

Emmy Bornemark, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Maria Sundbom Ressaissi, MUCF  
Marina Tjelvling, MUCF 

 

1. Inledning 

Ordförande Ann-Katrin Persson hälsade alla välkomna. En presentationsrunda genomfördes.  

Vice ordförande Emy Widén har fått annat tidsbegränsat utredningsuppdrag inom Regeringskansliet 
och ersätts av Marie Ericsson, fram till och med partsgemensamt forum den 29 september.  

Incheckningsfråga som alla fick diskutera i par - Vad är det största utmaningen för mig och min 
organisation som deltagare i partsgemensamt forum.  

2. Sammanställning av dialogen 2014 

Ann-Katrin informerade att skriften, Partsgemensamt forum 2014 En dialog för att utveckla 
civilsamhällets villkor, som sammanfattar dialogen i partsgemensamt forum 2014 är klar och redo att 
marknadsföras. Skriften visar att dialogen i PGF faktiskt leder till att det händer saker på riktigt. Ökad 
kunskap om varandra är ömsesidigt. Deltagandet har också lett till ökad samverkan mellan olika 
departement. Det kan ha stor betydelse för CSO.  

Regeringskansliet delar ut skriften i olika sammanhang berättar Marie, där de möter aktörer som kan 
ha användning av informationen. På regeringens webbplats finns nu en aktuell artikel om PGF samt 



PGF-skriften. Vidare använder tjänstemännen skriften och dess innehåll i sammanställningar, underlag 
till politiska ledningar m.m.  

MUCF marknadsför också skriften och innehållet på liknande sätt som regeringskansliet, vid mässor, 
konferenser, myndighetsträffar och i andra sammanhang där myndigheten informerar om politiken för 
det civila samhället i allmänhet.  

Maria Nilson berättade också att Regeringskansliets webb (regeringen.se) är under omorganisering 
med en konsekvens att nyhetsbrevet om politiken för det civila samhället ersätts med en möjlighet att 
prenumerera på vissa sökord från samtliga departement. Ambitionen är att fler nyheter ska förmedlas 
löpande. Det nya systemet betyder att medborgaren kan i sin prenumeration ange vilka sökord man vill 
ha bevakning på och så fort det läggs ut en nyhet eller artikel på regeringen.se med ett sådant sökord 
får man ett automatiskt mejl med länk till nyheten. Nylansering i maj. 

Alla uppmuntrades att läsa och sprida skriften och dess innehåll vidare till relevanta aktörer. Det går 
att beställa fler skrifter kostnadsfritt via myndighetens webb: 
www.mucf.se/publikationer/partsgemensamt-forum-2014 

3. Nominering till urvalskommittén 

Ann-Katrin berättade att presidiet vill utöka urvalskommitténs uppdrag, att också föreslå ordförande 
eller vice ordförande från civilsamhällets part. Presidiet anser inte att arbetsordningen behöver ändras i 
detta skede. 

Vidare informerades att inga nomineringar till urvalskommittén har kommit in till MUCF. Ann-Katrin 
uppmuntrade forumet att lämna nomineringar så snart som möjligt efter dialogen i grupperna och att 
punkten om val av representanter till urvalskommittén flyttas till slutet av mötet. 

Martin Björgell som ingick i urvalkommittén för 2015 gav forumet en bild av urvalskommitténs 
arbete, hur det är att ingå i urvalkommittén vad som krävs och vilka arbetsuppgifter man behöver ha 
möten om under året. Martin nämnde att det inför årets urvalsprocess kom in ca 50 nomineringar där 
de nominerade fick ange vilka resurser, kompetenser och förutsättningar de hade för att bidra till 
dialogen. Arbetet krävde tre möten, varav ett lite längre. Det förekom frågor inför nomineringen och 
viss kontakt med organisationernas kontaktperson efter mötet i oktober för att säkerställa att alla 
organisationer som föreslås har resurser att vara med (ca 2 timmar). 

4. Arbetsordningen 

Marie informerade om den slutliga forumleringen gällande regeringskansliets antal representanter i 
forumet under rubriken parterna i arbetsordningen på sida 2. Den uppdaterade arbetsordningen 
bifogas minnesanteckningarna. 

Ordet lämnades över till arbetsgruppen som förberett dagens tematiska dialog.  

5.  Mötets tema ”När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället – om roller och gränsdragningar 
mellan det offentliga och det civila samhället” 

Martin Björgell, sammankallande för temats arbetsgrupp, beskrev arbetsgruppens arbete och vilka som 
i övrigt ingått i gruppen: Raymond Svensson (Civos), Göran Pettersson Forum), Anna-Karin 
Andersson (Ideell kulturallians), Mattias Hjelmberg (RF), Allan Schwartz (Roma Institutet), Maria 
Nilsson (Kulturdepartementet). 



Incheckningsfråga: Det första mötet man hade med civila samhället, första kontakten.  

Därefter lästes de tre bilagorna till fördjupningsunderlaget upp av olika deltagare i arbetsgruppen. 
Arbetsgruppens tolkning av temat kretsar kring såväl staten och det offentligas roll i sin 
myndighetsutövning, som uppdragsgivare, utförare eller uppföljare men till lika stor del av det civila 
samhällets roll som utförare, initiativtagare samt överlämnare av uppdrag.  

Arbetsgruppens slutsats från förberedelsearbetet är att samtalen om det offentliga kontra det civila 
samhällets roll och gränsdragning ofta tar utgångspunkt i ett statiskt tillstånd – att rollerna varit 
konstanta historiskt och därför måste bevaras. Ambitionen är därför att visa att så sällan har varit 
fallet, utan att det under många år skett en omförhandling och dynamisk utveckling där roller, ansvar, 
uppdrag och gränsdragningar flyttats. Ibland från det civila samhället till staten, och ibland i motsatt 
riktning.  

 Läs mer om frågeställningarna och läsanvisningar i arbetsgruppens förberedande underlag för 
dialogen (länk). 

Martin berättade att arbetsgruppen noterat att det ofta handlar om hur roller och gränsdragningar ser ut 
idag, med perspektiv att det är statiskt och fast. Men så ser inte verkligheten ut. Ett exempel på 
förändringar i roller mellan offentligt och civilsamhället är BVC, som när det startades var en ideell 
verksamhet. Det finns fler exempel på innovationer i samhället som staten idag driver men som har 
startats av det civila samhället. Ibland funkar partnerskapen bra, ibland trampar man varandra på tårna.  

Dialogen fördjupades i tre temaspår; 

Spår A: Staten och paraplyorganisationernas självständiga organisering 
Spår B: När civilsamhällets eget uppdrag också är myndighetsuppdrag 
Spår C: När kommuner konkurrerar med föreningslivet 

Arbetsgruppens medskick till dialogen var vad skulle kunna hända, hur kan det se ut om något år?  

En summering av gruppernas samtal och den påföljande diskussionen i storgrupp finns att läsa i 
följande dokument: När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället – utvecklingsområden, förslag och 
idéer om förbättringar (länk). 

Summering  
I den avslutande summeringen av dagens samtal lyftes några frågor fram som viktiga för att komma 
vidare: 

• Många av de exempel som lyftes under gruppdialogen visar att parterna inte har pratat med 
varandra. Parterna behöver fortsätta samtalet principiellt, både på nationell men även på lokal 
nivå. Hur kan dialogen ta plats? 

• Politikens riktning och principer behöver tillämpas när det kommer till praktisk handling på 
alla samhällsnivåer. Vad behöver göras för att påskynda processen? 

• Är det idag ökade redovisningskrav och professionaliseringskrav på det civila samhällets 
organisationer eller är det bara en föreställning? Här behövs det faktaunderlag och forskning 
som visar förändringar över tid.  
 
 
 



6. Val av representanter till urvalskommittén 

Ann-Katrin informerade om de fyra nomineringar som inkommit till presidiet under mötet  
Maria Anstett Andersson, Civos, Emelie Mire Åsell, RFSL, Björn Cedersjö, Civos (Omval), Martin 
Björgell, Scouterna (Omval) samt påminde om det utökade mandatet för urvalskommittén att även 
föreslå ordförande/vice ordförande 2016. 

Mötet beslutade att välja de fyra nominerade personerna som nämns ovan till urvalskommittén för 
civilsamhällets representanter i partsgemensamt forum 2016 samt ge urvalskommittén ett utökat 
uppdrag att även föreslå nästa ordförande/vice ordförande från civila samhället. 

8. Återkopplingsfrågor, utvärdering och avslut 

Presidiet återkommer inom kort med varandras återkopplingsfrågor.  

Ann-Katrin avslutade mötet med att dels ta pulsen på deltagarnas samlade intryck av mötet med en 
tumme upp eller ner övning. Alla deltagarna visade tummen upp. Mötesdeltagarna uppmanades att 
besvara den korta utvärderingsenkät som skickas ut efter respektive möte för att presidiet ska få en 
bild av hur mötena upplevs av deltagarna. 

Nästa möte i partsgemensamt forum sker den 1 juni klockan 13:00-17:00 i NVBs lokaler Hornstull. 
Temat för mötet är ”Olika förutsättningar för olika typer av organisationer vid olika tillfällen, olika 
departement, myndigheter och uppdrag”. Det civila samhällets representanter inbjuds av Civos till 
förmöte i samma lokal, samma dag klockan 10:00-12.00. 


