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1.	  Välkommen,	  inledning,	  presentation	  
Raymond Svensson hälsar hjärtligt välkomna och förklarar detta möte med 
Partsgemensamt forum 2014 inlett. 

Presentation av samtliga deltagare och nya organisationer i Partsgemensamt forum (PGF) 
berättar lite mer om sin verksamhet. Nya organisationer är Roma Institutet, Scouterna, 
Teskedsorden, Tjejzonen och Våra gårdar.  

Hyresgästföreningen och Handikappförbunden hade anmält förhinder och även särskilt 
inbjudna organisationen SKL.  

2.	  Arbetsordningen	  2014	  
Utskickat förslag till revidering av Arbetsordningen för PGF presenteras stycke för 
stycke. Synpunkter: 

Om mandatperiod: 
Fråga ställdes om det är hugget i sten att mandatperioden är ett år? Om vi har en 
mandatperiod på två år så finns det mera tid att långsiktigt engagera sig i forumet. 
Arbetsordningen kan tolkas som att man årligen kan utse samma representanter.  

Beslutades att: Presidiet ska fundera på frågan om mandatperiodens 
längd och hur detta kan framgå av arbetsordningen och återkomma med 
förslag till skrivning till nästa möte. 

Om arbetssätt och planering av möten:  
Fråga väcktes om att göra forumet mer transparent genom att publicera 
minnesanteckningarna från PGF:s möten på webben. Det skulle ge mer insyn och kunna 
resultera i mer inspel från andra organisationer. Förslagsvis kan det publiceras på 
Ungdomsstyrelsens hemsida. Detta bör skrivas in i arbetsordningen. 

Regeringskansliet berättar att Ungdomsstyrelsen svarar för anteckningar och sedan är det 
presidiet som godkänner dessa. Ungdomsstyrelsen konstaterar att det ställs högre krav på 
minnesanteckningar som ska spridas till en extern målgrupp och att det finns specifika 
omständigheter kring publicering på myndighetens hemsida.  

Beslutades att: Presidiet får uppdrag att se över hur publicering av 
minnesanteckningarna kan göras och återkomma med förslag om hantering 
och skrivning till nästa möte. 

När det gäller bilagorna 2 och 3 fanns inga synpunkter.  

Beslutades att: Arbetsordningen och bilaga 2 och 3 godkänns på de punkter 
som inte nämns ovan. Bilaga 1 kommer att lyftas på nästa möte och 
presidiet får i uppdrag att återkomma om behov av justeringar i bilaga 1.  

3.	  Nominering	  till	  presidiet	  
I presidiet arbetar parternas företrädare tillsammans. Regeringskansliet ställde frågan om 
det kan vara så att jämbördigheten mellan parterna kan blir stärkt av att ordföranden på 
mötena är en företrädare från det civila samhällets part?  

Representanter från civila samhället menade att pga. balans, jämbördighet, respekt för 
riksdagsbeslut så bör ordförandeskapet rotera. 
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Beslutades att: Mötet beslutade att ordförande ska vara en representant från 
Regeringskansliet och vice ordförande från civila samhället.  

Regeringskansliet nominerade Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet till 
ordförande. Nominerade till vice ordförande från det civila samhällets part var Rebecka 
Prentell, Civos, Raymond Svensson, Civos och Martin Björgell, Scouterna.  Raymond 
och Martin tackade nej till nomineringen.  

4.	  Mötestider	  och	  prioriterade	  teman	  för	  årets	  möte	  
En diskussion påbörjades om mötestider, antal möten och mötenas längd. Vikten av att 
tänka in tid för förberedelser och arbete mellan mötena togs också upp. 

Beslutades att: Antalet möten under året blir fem stycken. Ett 
konstituerande möte och ett temamöte på våren samt tre temamöten på 
hösten. Forum-konferensen på våren blir ytterligare ett tillfälle för dialog, 
fast i ett bredare sammanhang.  

Alla uppmanades att utifrån den utsända listan (bilaga 2) föreslå vilka teman de vill 
diskutera under året. De förslag som lyftes av minst en organisation listas nedan. 
Temanas inriktning diskuterades och de olika aspekterna och perspektiven som kom fram 
framgår nedan. Regeringskansliet hade gemensamt enats om att de ville diskutera 
punkterna 1, 2, 4 och 5. 

1. Civilsamhällets roll som röstbärare och demokratiskt arbete inom 
organisationerna. Det kan bland annat handla om hur staten kan stödja 
röstbärarrollen eller om synen på rollen som röst och utförare.  Hur påverkar nya 
strukturer de demokratiska formerna och hur kan staten hantera organisationers olika 
demokratiska och organisatoriska former.  

 
2. Långsiktig finansiering för civilsamhällets organisationer.  

Det är bland annat viktigt att inkludera skattefrågorna, att se hur resurserna ser ut för 
organisationer av olika storlek och i ett utförarperspektiv.  

 
3. Arbete med jämställdhet och antidiskriminering, inkludering och mångfald. Det 

handlar både om ett intern arbete inom det civila samhället, t.ex. genom ett 
normkritiskt arbetssätt, men också hur civilsamhället kan arbeta med att främja detta i 
det omgivande samhället. Statens roll att stödja och stärka arbetet är också viktig att 
diskutera här. 

 
4. Politikens genomslag inom olika politikområden och hur politiken för det civila 

samhället kan följas upp på ett bättre sätt.  
 

5. Frågor om det svenska civilsamhället på europeisk nivå. Inte minst om hur de 
påverkas av EU:s strategi EU 2020. Även frågan om hur EU:s strukturfondsmedel 
fungerar som en resurs för det civila samhället är prioriterad. 

 
6. Lokal och regional samverkan - kultursamverkansmodellen. Hur skapas, 

hanteras, möjliggörs samarbete och samråd mellan ideell och offentligt? 
Diskussionen kan bygga på kultursamverkansmodellen och lyftas till en bredare nivå. 
(Föreslogs av flera) 
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7. Det civila samhällets särart kontra företag. Viktigt att följa upp hur det går- hur 
beaktas särarten på olika områden? En specifik fråga är hur bilden av ideell sektor ser 
ut och hur offentligt – ideellt bidra till en mer rättvisande bild?  

 
8. Civilsamhällets roll vid integrationsarbete. Frågor om social sammanhållning. 

Denna föreslogs ingå i punkt 4.  

Det blir också en diskussion om hur dialogen kring temat kan bli relevant. En aspekt som 
lyftes handlade om vikten av att det bör hända något med de teman som varit uppe till 
diskussion tidigare under 2012 – 2013. Fas 1 bör innebära en problemformulering, vilka 
mandat har civila samhället och regeringen? Fas 2 innebär att kolla åtgärder, har 
regeringen och civila samhäller gjort sitt? Även vikten av att hitta de skarpa frågorna och 
en prioritering inom temat betonades. Det påpekades att det är en av arbetsgruppernas 
uppgifter inför mötena. En annan synpunkt är att det är viktigt att titta tillbaka och bygga 
vidare på den tidigare dialogen i de frågor som redan har diskuterats. 

Därpå följde omröstning kring förslagen och de fyra teman som flest organisationer var 
intresserade att tala om var: 1. Civilsamhällets roll som röstbärare och demokratiskt 
arbete inom organisationerna; 2. Långsiktig finansiering för civilsamhällets 
organisationer: 3. Diskriminering/mångfald/ inkludering samt 7. Ideell sektor kontra 
företag. Bilden av ideell sektor.  

Beslutades att:  

- Förslag 1, 2, 3 och 7 blir årets teman.  
 

- Mötena ska förläggas på eftermiddagen och att ytterligare en timme ska 
avsättas för att ge utrymme för mer fördjupad dialog. Mötestiden ska vara 
13.00 - 17.30. 

 
- Datum för de olika mötena ska vara:  

23 april 13.00 - 17.30: tema diskriminering/inkludering/mångfald  
1 september 13.00 - 17.30: tema civila samhället som röstbärare 
15 oktober 13.00 - 17.30: tema långsiktig finansiering 
26 november 13.00 - 17.30: tema ideell sektor kontra företag 

 
- Alla representanter ska medverka i minst en grupp. De som inte har valt 

grupp, placeras i den med minst antal deltagare. 
 

Samtliga närvarande fick anmäla vilken grupp de ville delta i. Detta noterades och listan 
(som kommer att kompletteras av de frånvarande) finns som bilaga till MA. 

5.	  Val	  av	  ordförande	  och	  vice	  ordförande	  
Till ordförande väljs Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet och till vice ordförande 
Rebecka Prentell, Civos. 

6.	  Forum	  för	  det	  civila	  samhället.	  Ungdomsstyrelsen	  
Ungdomsstyrelsen föredrog förberedelserna inför Forum-konferensen som sker den 4 
juni. Konferensen är kopplad till PGF i propositionen om politiken för det civila 
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samhället och anordnas vartannat år för att fler ska kunna delta i dialogen om det civila 
samhällets villkor och politikens utveckling. Ungdomsstyrelsen har uppdraget att 
genomföra den.  

Ungdomsstyrelsen har lagt en ram men vill bjuda in till dialog om innehållet och 
genomförandet med PGF. Eftersom det här mötet erbjuder kort om tid har inbjudan också 
gått ut om ett uppföljande möte den 14 februari kl. 14.00 dit alla är välkomna. Det är en 
1-dagskonferens den 4 juni i Filadelfiakyrkas lokaler. Målgrupp och förväntade deltagare 
är ca150 personer från det offentliga och det civila samhället. Politisk medverkan från 
minister eller statssekreterare är bekräftad. Dagen avslutas med en panel med 
partisekreterarna. 

Det övergripande temat är interaktionen/relationen mellan det offentliga och det civila 
samhället, med fördjupningar kring de olika områden och sätt som denna kommer till 
uttryck. Det är angeläget att skapa ett bredare möte där även regioner och kommuner 
närvarar.  Det är tänkt att finnas dels större plenumsessioner, dels mindre seminarier och 
workshops.  

Uppslag till innehåller är framför allt hämtat från PGF:s anteckningar och skrifter från 
tidigare år. Men Ungdomsstyrelsen har också samtalat med SKL och Ideell Arena. 
Förslag på teman är: 

1. Partnerskap – hur kan ideellt-offentligt partnerskap ta sig uttryck? 
2. Upphandling – hur behandlas civila samhällets särart? 
3. Former för dialog 
4. Socialt företagande 
5. Europeiska trender 

Organisationerna i PGF inbjuds att ge förslag till kompletteringar och justeringar i 
programmet. Ungdomsstyrelsen ser också olika tänkbara sätt att få till en tydlig koppling 
mellan processen inom PGF och Forum-konferensen. Till exempel kan det göras genom 
att representant från båda parter avslutar med en reflexion om hur parterna och PGF tar 
detta vidare eller att representanter medverkar med inspel i seminarier etc. Vilka fler idéer 
finns det om detta? 

Synpunkter som framfördes till Ungdomsstyrelsen var:  

Det framfördes att Ungdomsstyrelsen borde förankrat Forum-konferensen i PGF på ett 
tidigare stadium. Det upplevs ännu otydligt vilken roll som organisationerna i PGF 
förväntas ha. PGF har heller inte tidigare fört någon djupare diskussion om hur 
kopplingen till Forum bör se ut och därmed också representanters medverkan.  

En fråga var om det går att göra Forumet mera framåtsyftande och att det övergripande 
temat återspeglar detta? Ett förslag var att ta fasta på politikens övergripande 
målformulering och att titta på vilka konkreta insatser som gjorts, dvs. att konferensen har 
ett uppföljande tema och syfte. 

Flera pekade på vikten av politikens medverkan i programmet. Att det fanns en risk att 
Regeringskansliet uteblir, om det blir frågor som främst rör den lokala och regionala 
nivån. 
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Flera kommenterade föreslagna teman som presenterades och att den i stort återspeglar 
dialogen i PGF, men att den skulle behöva kompletteras. Frågorna om mångfald, 
diskriminering och inkludering som kommer att diskuteras den 23 april skulle kunna 
lyftas in till exempel.  

Några synpunkter rörde oklarheter i definitioner av olika former av samverkan och dialog 
i programpunkterna som skulle behöva förtydligas. Om partnerskap handlar om idéburet-
offentligt partnerskap är det relevant att ta upp på konferensen ansåg en person. 

I fråga om socialt företagande skulle en koppling kunna göras till deklarationen från den 
Europeiska konferensen om socialt företagande som genomfördes i Strasbourg 16-17 
januari 2014.  

Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter är på mötet den 14 februari. Minnesanteckningar 
från det mötet kommer att skickas ut till samtliga i PGF och då finns möjlighet att komma 
med ytterligare inspel.  

7.	  Mötets	  avslutande	  
Det avgående presidiet Raymond och Marie avtackades med varma och hjärtliga 
applåder. Raymond avslutade mötet. 

 

Bilaga: Deltagare i arbetsgrupper efter intresseanmälan. 


