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1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna. En kort presentationsrunda genomfördes.  

Incheckningsfråga som alla fick diskutera i par: Vad är den största möjligheten för mig och min 

organisation som det ger att vara med i partsgemensamt forum. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 

En ny punkt på agendan var att reflektera över innehållet i minnesanteckningar från förra mötet. En 

punkt som kommer att ersätta frågor till och från parterna. Deltagarna fick i mindre grupper reflektera 

över vad som noterats under rubriken Förslag och idéer om förbättringar, sida fyra i summeringen av 

gruppernas samtal: När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället – utvecklingsområden, förslag och 

idéer om förbättringar (länk). 

Många av deltagarna kände igen sig och bekräftade innehållet i anteckningarna. En kort summering av 

de synpunkter som lämnades: 



 Punkten om att bilda etiskt råd bör definieras – vad är ett etiskt råd, vad innefattar det och vad 

är dess syfte? På vilket sätt är det etiskt? 

 I bilagan på sida två i mitten står att ”de offentliga aktörerna efterfrågar förändring men på 

vems villkor”? En representant för det civila samhällets organisationer, förtydligade att 

meningen fanns med i summeringen föregående möte. Innebörden är att inte bara det 

offentliga bör anpassa sig till tradition utan att det civila samhället också bör vara självkritiskt 

och inte alltid hålla fast vid att vissa saker ska ske på samma sätt som det alltid gjorts. För att 

civila samhälletka kunna kräva en förändring i politiken krävs det också att organisationerna 

förändrar eller anpassar sin verksamhet. 

Övriga reflektioner som lämnades handlade om att det är bra att efterfrågade insatser kan röra 

både större och mindre frågor, högt som lågt. Parterna kan använda förslagen i olika sammanhang.  

Det lyftes också frågor om hur dokumentationen ska återge forumets gemensamma syn, eller om 

det är en summering av olika åsikter? Vilket ansvar har de olika parterna och vilket ansvar har 

parterna tillsammans? Vilka förväntningar finns det på civilsamhällets organisationer att agera? 

Ska listan ses som ett exempel på de mest kärnfulla aktiviteter som ger störst effekt? Vem är det 

som ska utföra t.ex. dialogerna i listan, på vilka premisser ska det ske och med vilka 

förutsättningar? eller förklara. 

Forumet var enigt i att genomgången av minnesanteckningarna är ett bra sätt att behålla kontinuitet i 

dialogen. Återkoppling av minnesanteckningar kommer därför också att ske vid nästa möte. 

Återkoppling utvärdering 

MUCF presenterade kort utvärderingen från föregående möte. Den var övervägande positiv. 

Deltagarnas svar är värdefulla för presidiets fortsatta arbete med kommande möten.  

Urvalskommittén 

Vice ordförande förtydligar att tilläggsuppdraget för urvalskommittén är att ge förslag om 

ordförande/vice ordförande för civila samhällets organisationer. Regeringskansliet har en egen process 

där de utser sina representanter.  

Dialogen 
Tema för mötets dialog är Olika förutsättningar för olika typer av organisationer vid olika tillfällen, 

olika departement myndigheter och uppdrag. Underlag för samtalen som arbetsgruppen har förberett 

se bilaga 2, Förberedelsematerial till tema 1 juni. 

Arbetsgruppen presenterade temat för dialogen. Temat har diskuterats tidigare i forumet och det har 

funnits en önskan om att fördjupa sig ännu mer i ämnet. Arbetsgruppen har i förarbetet fokuserat på 

”hur”, till exempel hur regeringen samordnar sin politik om det civila samhället mellan olika 

sakområden.  

Utifrån temat har arbetsgruppen försökt att identifiera olika faktorer som forumet kan diskutera 

förutsättningar kring, exempelvis associationsform, hur man väljer att organisera sig, syftet med 

verksamheten – vad man väljer att organisera sig kring och frekvens och typ av kontakt med det 

offentliga.  

Arbetsgruppen presenterade vidare hur regeringens arbete med politiken för det civila samhället 

praktiskt organiseras. Kultur-och demokratiministern ansvarar för att samordna politiken för det civila 

samhället. Samtliga andra departement ansvarar för sakfrågorna vilket innebär att varje departement 

har dialoger med civila samhällets organisationer. I uppdraget samordnas politiken för det civila 

samhället i regeringspolitiken och att se till att det finns ett civilsamhällesperspektiv inom alla 

https://www.dropbox.com/s/ci6hhz95ukrer0i/F%C3%B6rberedelsematerial%20PGF%201%20juni%202015.docx?dl=0


politikområden. Till sin hjälp har ministern IDA-gruppen, en grupp av representanter från de 

departement som är delaktiga i politiken för det civila samhället (läs mer här). 

Arbetsgruppen redogjorde för metoden för dagens dialog. World-café är en metod för medskapande 

ledarskap. Deltagarna uppmanades att vara nyfikna, dela med sig av idéer och insikter.   

Två frågeställningar diskuterades: 

Fråga 1: Vilka skillnader eller likheter går att utskilja i det civila samhällets aktörers förutsättningar att 

bedriva sin verksamhet? Går det att urskilja gemensamma särdrag för en viss typ av verksamhet?  

Fråga 2: På vilket sätt kan man balanser eller utjämna strukturella i förutsättningar? Vad kan det civila 

samhället göra för att förenkla och förbättra för det offentliga? Vad kan det offentliga göra för att 

förbättra och förenkla för civilsamhället?  

Läs mer om frågeställningarna och läsanvisningar i arbetsgruppens förberedande underlag för dialogen 

(länk). 

En summering av gruppernas samtal och den påföljande diskussionen i storgrupp finns att läsa i 

dokumentet: (Olika förutsättningar för olika typer av organisationer vid olika tillfällen, olika 

departement myndigheter och uppdrag (länk). 

  
Återkopplingsfrågor, utvärdering och avslut 

Vice ordförande förtydligade vad som förväntas av arbetsgrupperna och av den som är 

sammankallande för gruppen. Sammankallande har endast ansvar att vara sammankalla till möten och 

alla i gruppen bör bidra till arbetet. Marie uppmanar de som är sammankallande att tidigt i arbetet 

bestämma tider för grupperna att träffas.  

MUCF meddelar att en preliminär uppföljningsrapport av civilsamhällets villkor nu har lämnats till 

departementet. Den slutliga rapporten lämnas till departementet den 1 oktober 2015. Nästa 

referensgruppsmöte kommer att ske den 15 oktober kl. 13 i MUCF:s lokaler. Deltagarna 

uppmuntrades att delta i referensarbetet kring uppföljningen. 

Ordförande startar en utvärderingsrunda innan mötet avslutas. Deltagarna nämner bland annat 

arbetsformen för dialogen som särskilt intressant och uppskattad. Återkopplingen i form av 

minnesanteckningar från förra mötet uppskattades också. Regeringskansliets representanter nämner att 

det är viktigt hur dialogen i forumet kan användas mellan mötena. De ideologiska diskussionerna som 

förs i forumet är viktiga men de konkreta förslagen på åtgärder är också väldigt bra och användbara för 

att ta arbetet vidare mellan forumets träffar. Deltagarna saknade också en djupare problematisering i 

diskussionerna – det hade delvis skett under dialogen men inte fullt ut.  

Nästa möte sker den 29 september i NBVs lokaler i Hornstull klockan 13:00. Temat för mötet är 

Gemensamma verktyg i mötet med olika samhällsutmaningar i Sverige och globalt, bland annat som 

rör ökade migration, utifrån ett MR-perspektiv. Det civila samhällets representanter inbjuds av Civos 

till förmöte i samma lokal, samma dag klockan 10:00-12:00.  
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