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1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna. Incheckningsfråga som alla fick diskutera i par: Vad står högst på 

min organisations agenda just nu? En kort presentationsrunda genomfördes. 

2. Utvärdering och minnesanteckningar från föregående möte 

Utvärderingen var i stort positiv. Presidiet ser gärna att fler deltagare besvarar utvärderingen när den 

skickas ut. Det hjälper presidiet att utveckla mötesformerna utifrån deltagarnas önskemål. 

Deltagarna fick en stund att läsa igenom och reflektera kring föregående mötes minnesanteckningar 

där dialogen hade temat När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället – utvecklingsområden, 



förslag och idéer om förbättringar (länk). Många av deltagarna bekräftade innehållet i anteckningarna. 

En fråga lyftes om deltagarna som lämnar synpunkter ska namnges eller om anteckningarna bör vara 

mera neutrala. Beslutades att godkänna anteckningarna efter att MUCF gjort anteckningarna mer 

neutrala. 

Förslag om innehåll och disposition i årsskriften 2015  

MUCF presenterade ett förslag om innehåll i och process inför den årliga sammanställningen av 

dialogen i forumet. Efter kort reflektion i bikupor beslutades att årskriften 2015 ges en liknande 

disposition som årsskriften 2014 samt att de personer som har varit sammankallande eller drivande i 

arbetsgrupperna under 2015 utses till granskare av innehållet i årets årsskrift.  

Forum för det civila samhället 2016  

Under 2016 kommer MUCF att anordna en större konferens som rör det civila samhällets villkor 

generellt, ett Forum för det civila samhället. MUCF presenterade ett förslag om att skapa en 

endagarskonferens i Stockholm i slutet av april med tema samverkan. Konferensen kan ha som mål att 

inspirera deltagarna till att öka samverkan mellan parterna och sinsemellan i frågor som rör det civila 

samhällets villkor och förutsättningar. Det kan ske genom workshops med samma tema som 

dialogerna har haft i PGF under 2015. Förslaget innehåller också att forumspelet (ÖK) och att vissa 

utredningar bjuds in för att presentera sina slutsatser.  

Deltagarna fick reflektera över utkastet och gav följande återkoppling.  

 Om kommuner och landsting ska lockas att delta i konferensen behöver den innehålla mer av 

sakfrågor. Till exempel flyktingmottagande. Annonsera ut innehållet, inte formatet.  

 Vad vill vi uppnå med konferensen? Exemplifiera och tydliggör vilken del av samverkan som 

är i fokus.  

 Hur ska man inspireras att fortsätta – efteråt – vad ska man förväntas att göra? Varför 

samverkan?  

 Långsiktighet och civilsamhället som röstbärare är viktigt och bör vara med i temat. 

 Utredningen om demokratisk delaktighet är klokt att lyfta. Likaså långsiktighet i samarbeten, i 

finansiering etc.  

 Vad görs redan är viktigt att få med sig – vad fungerar? Så att vi inte börjar från 0 i dialogen. 

 Bra tema i grunden, men begreppet behöver avkodas. Om man inte är involverad förstår man 

kanske inte vad som menas med samverkan i det här forumet. Ett förslag är att dela på 

parterna och ha en introduktion om vad samverkan är – innan konferensen. Målet för 

samverkan måste vara att väga samman många intressen, och man behöver inte samverka om 

allt.  

MUCF tackade för synpunkterna och tar dem med sig i det fortsatta planeringsarbetet.  

Dialogen 

Arbetsgruppen redogjorde för uppdraget och vad som förväntas av en arbetsgrupp i form av att tolka 

temat och ta fram ett stödunderlag för samtalen. Tema för mötets dialog är Gemensamma verktyg i 

mötet med olika samhällsutmaningar i Sverige och globalt, bland annat som rör ökade migration, 

utifrån ett MR-perspektiv.  

Arbetsgruppen valde att smalna in temat till någonting aktuellt och lite mera avgränsande – Den 

asylrelaterade migrationen (migrationsfas) och när de asylsökande sedan har fått uppehållstillstånd, 

etableringsfasen med integration (integrationsfas). (Läs mer i förberedelsematerialet, se bilaga 6). 



Deltagarna delades in i fyra grupper där halva tiden av samtalen ägnades åt migration och den andra 

halvan etablering och integration. Varje grupp fick i uppdrag att redovisa två frågor per område, vad 

blir viktigast att göra?  

En summering av gruppernas samtal och återkopplingen i storgrupp finns att läsa i dokumentet:  

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

rör ökade migration, utifrån ett MR-perspektiv.  (länk). 

 
Arbetsformer och innehåll, uppföljningsstudie 

MUCF presenterade ett förslag om form och process för PGF:s medverkan i uppföljningsstudien 2016. 

(Se bilaga 7.) Förslaget var att  

 Den huvudsakliga inriktningen för kommande års uppföljningsstudier diskuteras inom ramen 

för ordinarie PGF-möte och beslutas där.  

 En referensgrupp utses, bestående av 5–10 av de organisationer som nu utgör forumet 

tillsammans med en representant från SCB. Organisationerna bemannar platsen i 

referensgruppen och behöver inte utse samma person som är ledamot eller ersättare i forumet. 

För att skapa långsiktighet i gruppen och säkra upp statistisk kompetens föreslår vi att de 

personer som utses kan ingå i arbetet under 2–3 år framåt.  

 Referensgruppen kan även komma att bjuda in ytterligare aktörer från det civila samhället 

beroende av vilket område som diskuteras.  

 Referensgruppen träffas minst två gånger per år. Vid första mötet kan ledamöterna ge 

synpunkter på myndighetens uttolkning av uppdraget, förslag på olika sätt att genomföra 

uppdraget och även tipsa om annat pågående eller avslutat arbete som bör tas hänsyn till i 

arbetet. Vid det andra mötet ges möjlighet att ge synpunkter på den analys och/eller de förslag 

som MUCF arbetar med i uppföljningens slutskede.  

Deltagarna fick reflektera över förslaget och gav följande återkoppling.  

 Det finns en upplevelse att de tidigare studierna har blivit smalare områden. När studierna 

närmar sig forskning med en uppföljning av politiken är frågan om det är vad myndighetens 

uppföljningsarbete ska handla om? Här efterfrågas en tydligare återkoppling till uppdraget.  

 Forumet kan ha rollen att diskutera slutsatserna, göra inspel och säkra att det finns samsyn i 

resultatet, men tveksamt om forumet ska besluta om inriktningen.  

 PGF ska inte vara ett beslutsforum. 

Presidiet kommenterar att det står i myndighetens regleringsbrev att uppföljningen ska tas fram genom 

PGF och tillägger att vi måste mötas för att samverka. En representant från regeringskansliet 

förtydligar att uppföljningsstudien är en av PGFs uppgifter, då ett centralt syfte är att följa upp 

villkoren för civilsamhället utifrån målen för politiken. MUCF:S studie är tänkt att vara en spegling av 

regeringskansliets egen uppföljning och båda är underlag för diskussioner i PGF: 

Presidiet föreslår att organisationerna kan nominera personer till referensgruppen inför nästa möte den 

10 november. På så sätt synliggörs om det finns ett intresse att ingå i en referensgrupp eller inte. 

Beslutades att organisationerna inom PGF kan nominera personer till referensgruppen via 

oscar.svensson@mucf.se. Det behöver inte vara samma personer som representerar organisationen i 

forumet.  Nomineringen bör vara inlämnad senast den xx??. Vidare fanns det ingen invändning mot 

https://www.dropbox.com/s/geubifhzp8a14hn/Anteckningar%20PGF%2028%20april%20-%20N%C3%A4r%20det%20offentliga%20konkurrerar%20ut%20civilsamh%C3%A4llet%20-%20utvecklingsomr%C3%A5den%20f%C3%B6rslag%20och%20id%C3%A9er%20om%20f%C3%B6rb%C3%A4ttringar.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/geubifhzp8a14hn/Anteckningar%20PGF%2028%20april%20-%20N%C3%A4r%20det%20offentliga%20konkurrerar%20ut%20civilsamh%C3%A4llet%20-%20utvecklingsomr%C3%A5den%20f%C3%B6rslag%20och%20id%C3%A9er%20om%20f%C3%B6rb%C3%A4ttringar.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/geubifhzp8a14hn/Anteckningar%20PGF%2028%20april%20-%20N%C3%A4r%20det%20offentliga%20konkurrerar%20ut%20civilsamh%C3%A4llet%20-%20utvecklingsomr%C3%A5den%20f%C3%B6rslag%20och%20id%C3%A9er%20om%20f%C3%B6rb%C3%A4ttringar.docx?dl=0
mailto:partsgemensamtforum@mucf.se


inriktningen för kommande års uppföljningsstudie som föreslogs vara civilsamhällesaktörer som 

bedriver verksamheter på uppdrag av det offentliga inom områdena vård, skola, omsorg och 

flyktingmottagande (se bilaga).  

 
Återkopplingsfrågor, utvärdering och avslut 

Avslutning 

Mötet avslutas med en utvärderingsrunda 

Exempel på återkopplingar på mötet: 

 Det har varit hoppfullt, klokt, inspirerande och intressanta reflektioner kring flyktingar och hur 

vi ska möta dem och vad civilsamhället kan göra. Det finns enormt spännande idéer på gång 

inom civilsamhället.  

 Arbetsförmedlingen är en viktigare spelare än vad många tror och tänker.  

 Det uppstår fantastiska möjligheter när nya människor kommer med kapacitet och kunskap 

och organisationerna har behov av fler ledare mm. Civilsamhällesorganisationerna måste nu 

förändra och göra fler människor till en del av en gemenskap. 

 Det kanske inte framkom så många nya uppgifter men det blir ändå en ny kick.  

 SFI måste problematiseras, en fördjupning i frågorna saknas.  

 Det känns bra när det kommer listor, samstämmigheten finns. Vi är organisationsmänniskor 

och det syns i listan. Här finns också utmaningen i hur vi ska organsiarera detta kaos och hur 

vi ska få de välorganiserade att våga komma ut ur våra trygga hörn och bara göra massa bra 

saker. Många är sugna att engagera sig mera. 

 Inte bara ibland, utan ofta så använder regeringskansliet dokument som sammanfattar dialogen 

i PGF för att gå framåt i politiken. Nu pågår också många samtal kring flyktingkrisen så en 

snabb process för att få ut anteckningarna från det här mötet önskas. 

 Vi har lyckats, trots att vi inte har språk för att uttrycka vissa saker. Bra att vi inte fastnar i 

definitioner utan vi har blivit konkreta. Bra upplägg och ledning.  

 MUCF tar med sig samtalen och ser vad som kan göras inom ramen för myndighetens 

verksamhet.  

 Nu går vi hem och gör någonting! 

 

Nästa möte sker den 10 november i TCOs lokaler, Linneagatan 14 klockan 13:00-17:00. Temat för 

mötet är Civilsamhället som demokratibärare i samhället. Med koppling till ett MR-perspektiv och 

arbete för tolerans och mångfald. Det civila samhällets representanter inbjuds av Civos till förmöte i 

samma lokal, samma dag klockan 10:00-12:00.  

 

 


