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Minnesanteckningar från förmöte 
till PGF 29 september 2015 
	  
Stockholm,	  2015-‐09-‐29	  
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.	  	  
	  
Dagens	  tema	  
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”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:	  
Migration	  
	  
Långsiktigheten	  är	  otroligt	  viktig	  för	  att	  systemet	  inte	  enbart	  ska	  bygga	  på	  de	  
första	  eldsjälarna.	  Det	  måste	  finnas	  förutsättningar	  för	  organisationer	  som	  vill	  
och	  kan	  bidra	  i	  civilsamhället	  att	  skapa	  kontinuitet.	  Det	  kan	  göras	  genom	  
utbildningar,	  samordning	  och	  ekonomiska	  resurser.	  
	  
Det	  lyfts	  att	  för	  mindre	  nätverk	  eller	  enskilda	  personer	  är	  arbetsbelastningen	  
ofta	  hög,	  och	  oron	  är	  stor	  att	  det	  engagemanget	  inte	  kan	  bli	  långsiktigt.	  Vad	  
händer	  när	  de	  enskilda	  eldsjälarna	  tröttnar	  eller	  inte	  orkar	  längre?	  
	  
Civilsamhället	  skulle	  dessutom	  i	  migrationsfasen	  kunna	  underlätta	  andra	  
faktorer	  som	  ofta	  glöms	  bort.	  Det	  handlar	  om	  återförening	  av	  familjer,	  
eftersökning,	  samordning	  när	  	  
	  
Garantera	  att	  det	  civila	  samhället	  inte	  behöver	  bry	  sig	  eller	  oroa	  sig	  för	  deltagare	  
och	  aktiva	  som	  kanske	  ännu	  inte	  har	  exempelvis	  uppehållstillstånd	  eller	  andra	  
processer.	  	  
	  
Vi	  behöver	  inte	  vänta,	  utan	  bör	  istället	  bygga	  en	  struktur	  och	  system	  för	  hur	  vi	  
kan	  bidra	  –	  ett	  paket	  med	  olika	  insatser	  utifrån	  våra	  olika	  kompetenser	  och	  
befintlig	  verksamhet	  eller	  kunskap	  –	  och	  därefter	  påvisa	  samhällsnytta	  och	  vilka	  
ytterligare	  resurser	  som	  skulle	  kunna	  tillföras	  för	  att	  det	  skulle	  kunna	  
expandera.	  Med	  andra	  ord	  fokus	  på	  möjligheterna	  och	  att	  göra	  konkret,	  snarare	  
än	  på	  utmaningar	  eller	  problem	  och	  hinder.	  
	  
Vem	  har	  egentligen	  samordningsansvaret	  och	  bjuder	  in	  till	  den	  gemensamma	  
insatsen?	  
	  
Efterfrågas	  tydligare	  jämställdhetsaspekter	  för	  att	  kvinnor	  	  
	  
Frågeställning	  #2:	  
Integration	  
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Inledningsvis	  lyfts	  problematiken	  kring	  begreppet	  integration	  och	  att	  de	  som	  
redan	  är	  etablerade	  har	  tolkningsföreträde	  eller	  större	  makt	  över	  de	  som	  inte	  
redan	  är	  etablerade	  sedan	  tidigare.	  Det	  handlar	  om	  allt	  från	  vilken	  bild	  som	  ges,	  
hur	  mottagande	  är	  integrerat	  (exempelvis	  SFI,	  arbetsplatser	  med	  mera).	  	  
	  
Modeller	  som	  till	  viss	  del	  är	  framgångsrika	  där	  arbetsmarknaden	  kan	  bidra	  som	  
diskuteras	  är	  mentorprogram,	  där	  nyanlända	  får	  en	  mentor.	  Upplevelsen	  är	  dock	  
att	  det	  tyvärr	  sällan	  leder	  till	  ett	  jobb	  eller	  insteg	  på	  arbetsmarknaden,	  och	  att	  
det	  måste	  kompletteras	  med	  en	  normkritiskt	  och	  antirasistiskt	  arbete.	  
	  
Mötet	  diskuterar	  det	  civila	  samhället	  självt	  som	  arbetsmarknad,	  där	  över	  100	  
000	  människor	  har	  en	  formell	  anställning.	  Också	  vi	  som	  arbetsgivare	  har	  mer	  att	  
göra	  för	  att	  spegla	  samhällets	  mångfald	  och	  att	  skapa	  goda	  villkor	  för	  alla	  
medarbetare	  att	  komma	  till	  sin	  fulla	  rätt.	  Här	  skulle	  sektorn	  kunna	  ta	  initiativ	  att	  
mellan	  arbetsmarknadens	  parter	  inom	  sektorn	  utveckla	  nya	  avtal.	  Nya	  moment	  
kan	  vara	  allt	  från	  röda	  dagar	  och	  helgdagar,	  som	  skulle	  kunna	  väljas	  själv	  
(utifrån	  exempelvis	  kulturella	  eller	  religiösa	  skäl).	  Sektorn	  skulle	  kunna	  teckna	  
avtal	  med	  SCB	  för	  att	  mäta	  mångfalden	  inom	  sektorn,	  och	  inom	  större	  
organisationer	  för	  att	  se	  hur	  exempelvis	  ledningsgrupper	  eller	  förtroendevalda	  
speglar	  samhället.	  Det	  skulle	  också	  göra	  det	  möjligt	  att	  mäta	  och	  följa	  upp	  både	  
för	  sektorn	  samt	  för	  enskilda	  organisationer.	  Det	  går	  också	  att	  se	  över	  interna	  
rekryteringsprocesser	  och	  utnämningar	  av	  förtroendepositioner,	  och	  använda	  
modeller	  som	  varit	  framgångsrika	  såsom	  anonymiserade	  CV,	  formell	  eller	  
informell	  kvotering,	  krav	  på	  att	  ha	  slutkandidater	  med	  flera	  genus	  vid	  
rekrytering	  med	  mera.	  	  
	  
Ett	  ytterligare	  perspektiv	  som	  lyfts	  handlar	  om	  språk	  som	  möjliggörare	  för	  
ömsesidiga	  möten,	  utbyten	  och	  integration.	  Här	  lyfts	  att	  det	  finns	  forskning	  som	  
påvisar	  att	  SFI	  kombinerat	  med	  arbetspraktik	  eller	  föreningsdeltagande	  bidrar	  
mycket	  positivt	  i	  språkinlärningen.	  Detta	  bör	  integreras	  tydligare	  i	  
etableringsplanerna	  samt	  i	  formerna	  för	  SFI.	  
	  
Opinionsbildarrollen	  lyfts	  delvis	  ur	  perspektivet	  att	  det	  civila	  samhället	  inte	  
alltid	  vill	  eller	  kan	  begränsa	  sig	  till	  definitioner	  eller	  avgränsningar	  från	  
lagstiftning.	  Här	  önskar	  sektorn	  att	  frågan	  får	  vara	  större	  och	  bredare	  än	  det	  som	  
ofta	  fastnar	  i	  problematik.	  
	  
Faktorer	  ur	  jämställdperspektiv	  som	  lyfts	  är	  hinder	  och	  strukturer	  i	  samhället	  
som	  är	  relativt	  enkla	  att	  överbrygga.	  Ett	  konkret	  exempel	  är	  makten	  över	  sitt	  liv	  



	  
	  

	   4	  

kopplat	  till	  vad	  som	  kan	  upplevas	  som	  självklart	  för	  många	  –	  som	  att	  förfoga	  
över	  ett	  eget	  bankkonto,	  Internetbank	  eller	  sådan	  grundläggande	  ekonomisk	  
kunskap.	  Från	  flera	  av	  mötets	  deltagare	  lyfts	  särskilt	  behovet	  att	  anpassa	  
mottagande	  och	  etableringsprocesser	  utifrån	  varje	  enskild	  människas	  behov	  och	  
förutsättningar.	  Det	  behövs	  en	  bättre	  analys	  och	  utformning	  kring	  hur	  vi	  bygger	  
inkluderande	  processer	  för	  kvinnor,	  barn,	  ungdomar	  –	  som	  kanske	  skiljer	  sig	  
baserat	  på	  förutsättningar,	  förkunskaper	  eller	  andra	  faktorer.	  
	  
	  
	  
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	  


