
  

  1 (7)  

Datum   

2015-11-10   

 

  

 

Avdelningen för stöd och samverkan   
marina.tjelvling@mucf.se     
  

Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhällesfrågor (MUCF)  
Medborgarplatsen 3 • Box 17 801 • 118 94 Stockholm • tfn 08-566 219 00 • info@mucf.se • www.mucf.se 

 

U
S
1
0
0
0
, 
v
 1

.2
, 

2
0
1
5
-1

0
-0

8
 

Minnesanteckningar Partsgemensamt forum 10 november 

2015.  

Tema ” Gemensamma verktyg i mötet med olika 

samhällsutmaningar i Sverige och globalt, bland annat 

som rör ökade migration, utifrån ett MR-perspektiv. ” 

 

TCO, Linnégatan 14,  

22 deltagare 

 

Närvarande:  

Adam Edvinsson, Kultutdepartementet (praktikant) 

Amadeu Batel, Civos 

Anna-Karin Andersson, Ideell kulturallians 

Anna-Karin Berglund, SKL 

Björn Cedersjö, Civos 

Emelie Mire Åsell, RFSL 

Emy Widén, Kulturdepartementet 

Jan-Olof Forsén, Handikappförbunden 

Johanna Granfors, Kulturdepartementet 

Karin Svedberg, Civos 

Marie Ericsson, Kulturdepartementet  

Marly Mattsson, UN Women 

Martin Björgell, Civos 

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet 

Mia Nilson, Kulturdepartementet 

Shadé Jalali, Unionen 

Silla Odhnoff, Hyresgästföreningen 

Vivi-Anne Lovelock, Våra gårdar 

 

Coumba Sobel Fall, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

Maria Sundbom Ressaissi, MUCF 

Marina Tjelvling, MUCF 

Lina Rengius Persson, MUCF 

  

1. Inledning 
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Ordinarie ordförande är sjuk men lät sig hälsa till alla. Vice ordförande inledde mötet 

med en kort presentationsrunda och en incheckningsfråga som alla fick diskutera i par: 

Vad är dagsaktuellt i min organisation, utifrån dagens tema?  

Några exempel från samtalet.  

 En organisation beskrev ett integrationsprojekt där organisationen lokalt i Malmö 

har intagit en mer ledande uppgift när andra organisationer slutat att engagera sig. 

 En annan organisation gav exempel på omorganisation för att komma närmare 

medlemmarna.  

 Den tredje rösten beskrev den vardagliga verksamheten med att ta emot 

flyktingar och ge respekt för människors värde.  

 En ytterligare organisation berättade att de precis beslutat att avsätta 2 miljoner 

kronor för föreningar eller enskilda medlemmar att söka bidrag för att främja 

lokal aktivitet som hälsar flyktingar välkomna när de kommer in i 

bostadsområdena.  

 Regeringskansliet berättade att den nuvarande regeringen har stort ett fokus på 

demokrati/röstbärarrollen när det handlar om civila samhällets organisationer. 

Den pågående civilsamhällesutredningen  utreder  hur de offentliga kan stödja 

organisationernas arbete för mångfald. 

 

2. Utvärdering och minnesanteckningar från föregående möte 

MUCF meddelade att fler deltagare (15av23) har svarat på utvärderingen av mötet den 29 

september. Genom utvärderingen lyftes bland annat ett förslag om att införa en punkt på 

kommande agendor för dagsaktuella händelser. Önskemålet besvarades med att låta 

dagens incheckningsfråga handla om ämnet. Deltagarnas enkätsvar hjälper presidiet att 

utveckla mötesformerna och deltagarna uppmuntrades att fortsätta att besvara 

utvärderingen när den skickas ut. 

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

minnesanteckningar och anteckningar från dialogen med temat Gemensamma verktyg i 

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

migration, utifrån ett MR-perspektiv.  

Inga synpunkter fanns på anteckningarna. 

MUCF informerade att det sedan förra mötet har kommit in två intresseanmälningar från 

organisationerna om att ingå i myndighetens referensgrupp för uppföljningsstudien 

(uppföljning av politiken för det civila samhället utifrån de 6 principerna). 

Anmälningstiden kommer att förlängas ytterligare så att de nya organisationerna i 

forumet hinner informeras och ges en möjlighet att lämna intresse. Det första mötet i 

referensgruppen planeras till december.  

Forum för det civila samhället planeras till den 28 april 2016. Temat riktat mot samhällets 

utmaningar och hur utmaningarna kan mötas gemensamt. Den nu pågående utredningen 

som berör civila samhällets villkor är tillfrågad att delta. MUCF avser att kontakta årets 
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arbetsgrupper i PGF för att ta stöd i förberedelserna av seminariedelarna vilka har samma 

teman som dialogtemana i PGF 2015. Sammankallande i arbetsgrupperna kommer också 

att vara ett lässtöd i utkastet på årsskriften om PGF.  

 

3. Dialogen 

Tema för mötets dialog är Civilsamhället som demokratibärare i samhället. Med koppling 

till ett MR-perspektiv och arbete för tolerans och mångfald.   

Arbetsgruppen redogjorde för uppdraget och den avgränsning man gjort genom att inte ta 

upp begreppet tolerans i dialogen. Orsaken bakom avgränsningen är att tiden är för kort 

för att också definiera vissa begrepp, till exempel vad tolerans står för. T tolerans skapar 

också en över och underordning som gruppen vill undvika i samtalet. Vem ska tolerera 

vem och ska jag vara tacksam över att bli tolererad av majoritetssamhället? 

I stället har arbetsgruppen valt att fokusera på demokratibäraruppdraget och hur det 

relaterar till en ökad mångfald inom civilsamhället.  

Dialogen inleddes med en linje-övning där deltagarna fick ta ställning till vissa 

påståenden genom att förflytta sig i rummet utifrån en JA och en NEJ linje. Nedan följer 

de aktuella påståendena och några av deltagarnas reflektioner: 

 För att vara en demokratibärande organisation måste man vara öppen för alla, 

varje medlem har en röst och alla kan bli valda till styrelsen.  

 En organisation är demokratibärare om den har medlemskap som stödjer en idé 

om förändring, även om man som medlem inte har något inflytande internt.  

 Alla civilsamhällesorganisationer är per automatik demokratibärare? 

 Demokratibärarrollen leder till ökad mångfald? 

 

Syftet med övningen var att ge deltagarna en möjlighet att bli medvetna om 

komplexiteten i begreppet då det kan tolkas väldigt olika.  

Efter linjeövningen delades deltagarna in i fyra grupper och samtalet fortsatte utifrån 

följande frågeställningar: 

 Vad är målet/visionen med det demokratibärande uppdraget? 

 På vilket sätt kan det demokratibärande uppdraget bidra till ökad mångfald i 

civilsamhället? 

 På vilket sätt kan det demokratibärande uppdraget bidra till att de mänskliga 

rättigheterna förstärks.  

 Ge exempel på vad du anser vara demokratibärande verksamhet eller 

demokratifostrande strukturer. 

 

En summering av gruppernas övning, samtal och återkopplingen i storgrupp finns att läsa 

i dokumentet: xxx 

 

 
4. Året som gått – utvärdering, summering och slutsatser inför nästa år 

https://www.dropbox.com/s/d5qn35nygv6hwpd/F%C3%B6rberedelsematerial%20PGF%2029%20sept%202015..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5qn35nygv6hwpd/F%C3%B6rberedelsematerial%20PGF%2029%20sept%202015..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8q85cmstp5r69c/Anteckningar%20dialog%2029%20september%20-%20Gemensamma%20verktyg%20i%20migrations%20och%20integrationsprocessen.docx?dl=0
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En utvärdering av året som gått genomfördes i mindre grupper. Syftet var att ge årets 

representanter en möjlighet att inventera och reflektera över dialogens innehåll och 

resultat. Gruppernas svar sammanställs i den skrift som tas fram för år 2015. 

Reflektionerna kommer att ligga till grund för planeringen och eventuella förändringar i 

arbetsformerna inför 2016. Samma utvärderingsfrågor har ställts sedan 2012 för att 

presidiet på sikt ska kunna se effekter av dialogen. Här följer de frågor som diskuterades. 

Organisationer ges möjlighet att komplettera skriftligt efter mötet.  

Lärande och resultat för person och organisation  

 

- Har PGF-mötena påverkat dig i ditt eget uppdrag/arbete?  

- Har PGF-mötena påverkat din organisation eller dess verksamhet?  

 

Frågan diskuterades i bikupa och kommer att följas upp ytterligare i samband med 

utvärdering av mötet. Några röster lyftes efter bikupan.  

 

En deltagare från civilsamhällets organisationer berättade att samtalet för varje år ökar 

förståelsen för regeringskansliet, SKL och organisationernas uppdrag, utrymme och 

möjligheter. Det finns en god möjlighet att bygga nätverk och på det individuella planet 

kan deltagarna också utmanas i sitt perspektiv på hur saker ska vara eller är.  

Ett annat exempel på hur PGF har påverkat en organisation utgick ifrån att organisationen 

fick vara i sammanhanget som i sin tur har lett till att organisationen tvingats ta tag i en 

bred mängd av frågeställningar som inte alltid är självklara för organisationen. Det gör att 

organisationensegna omvärldsbevakning blir bredare och erfarenheter kan återföras inom 

organisationen som i sin tur kan bidra till att organisationen mer och mer kan se sin egen 

verksamhet som en del av civila samhället. 

 

Lärande och resultat som part och mellan parter 

 

- Har PGF-mötena påverkat hur relationen mellan de båda parterna ser 

ut/fungerar?  

- Har PGF-mötena bidragit till kunskaps- och idéutveckling (hos någon eller båda 

parter)?  

- Kan du se några konkreta resultat där PGF har påverkat eller inspirerat initiativ, 

åtgärder, skeenden eller andra dialogforum utanför PFG?  

 

Regeringskansliet upplever att forumet har kommit ännu längre med former för dialogen. 

Båda parter upplevs mer klara över vad man kan ha dialog om och inte ha dialog om. Det 

finns en styrka i det nuvarande forumet och parterna ser att man har något att lära av 

varandra, att skapa substans av politiken. Regeringskansliet har haft stor nytta av dialogen 

i PGF. Det handlar om att samla in och sprida kunskap om det civila samhällets 

organisationer inom Regeringskansliet men också att använda samtalen som en hävstång 

inom Regeringskansliet för att driva på frågorna. På så sätt utgör PGF en viktig funktion 
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för regeringskansliet. Partsgemensamt forum har också bidragit till ett underlag när det 

gäller till tilläggsdirektiv till civilsamhällesutredningen. Dialogen blir en röst för 

civilsamhällets organisationer inom Regeringskansliet. Det finns en struktur för att lyfta 

rösterna in i politiken.  

Relationen har också påverkats till det positiva. Parterna faller dock ofta i fällan att inte 

prata om konfliktområdena mellan regeringen och organisationerna. Samtalen handlar om 

organisationernas utveckling, eller om samhällets utveckling. Det kan vara svårt att hitta 

den fråga som är gemensam för alla. Ofta blir regeringskansliets roll att lyssna och inte 

bemöta.  

MUCF kan ha i uppgift att bevaka att det handlar om relationen, se vart konfliktpunkterna 

finns, utan att fundera över relationsfrågan. En tydligare skrivning om hur man kan 

säkerställa att syftet uppfylls med att träffas kan eventuellt skrivas fram tydligare i 

arbetsordningen.  

En deltagare från civilsamhällets organisationer ansåg att det inte är så högt i tak för 

avvikande åsikter. Trots detta får deltagarna insikt i och information om många 

organisationer. Om det här ska vara ett forum för pluralism behöver alla organisationer 

synliggöras. Det är viktigt att deltagarna kan känna att de kan påverka och inte bara lyfta 

olika lokala exempel etc.  

En annan deltagare från civilsamhällets organisationer gick in i forumet med låga 

förväntningar och var tveksam i vad forumet skulle kunna åstadkomma men kan nu se att 

civilsamhällsorganisationerna i forumet är en verklig part som regeringen pratar med och 

lyssnar på. Det finns dock en frustration att det inte finns något sätt att ställa motkrav, 

leda till förhandling eller överenskommelse. Organisationerna skulle vilja komma längre.  

Det saknas en tydlig instruktion om vad som ska komma fram ur mötena. Framförallt för 

nya deltagare i forumet. Det framfördes en önskan till regeringskansliet om att bli ännu 

konkretare kring hur resultatet används av regeringskansliet. Det är svårare att beskriva 

hur civilsamhället tar till sig dialogen och det är också mer komplicerat att följa upp. 

MUCF kan ha en bättre introduktion, men också RK kan bli tydligare att redovisa vad 

som föll ut i olika beslutsunderlag. Det kan också skrivas fram tydligare i 

årsberättelserna, så här står det nu och det byggde på det här inspelet från PGF…  

Sakinnehållet i dialogen 

 

- Vilka nya teman/frågor vill vi lyfta in nästa år? 

- Vilka tidigare frågor vill vi fortsätta diskutera?  

- Bör frågorna angripas på något nytt sätt? 

 

De frågor som lyfts i forumet har varit aktuella. Vissa av frågorna har också varit stora 

och breda och kommer antagligen att upprepas igen under nästa år.  

Förslag på tema till nästa år: 



MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH 

CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF) 

Datum    

2015-11-10   6 (7)  

 

 
 

 

 Migration – integration, en stor utmaning för alla sektorer, en fortsättning. 

 Demokratiutredningen och CS-utredning. Mycket relevant att diskutera. 

 Kvaliteten i dialogen mellan parterna. T.ex. sakrådsmodellen. Ny 

överenskommelse. 

 Om lagstiftning - hur myndigheter tolkar sitt uppdrag och hur de tolkar lagar 

utifrån bredden i civilsamhället. Vid ett sådant tema går det att få bra underlag 

från utredningen. Sedan sist har det kommit många nya exempel. 

 Omregleringen av spelmarknaden.  

 Civila samhället som arbetsgivare. Hur kan staten stödja förutsättningar. 

Anställningsstöd, af. 

Modellen att arbeta i mindre grupper är bra, och att det är en arbetsgrupp som förbereder 

men det kan vara ett nytt sätt att angripa frågorna genom att bjuda in en ämnesbärare – 

någon med inspel – sakkunnig eller forskare. Ett annat sätt är att avgränsa temat och 

frågorna redan från början. Temana har varit alldeles för vida och det har blivit svårt för 

arbetsgrupperna att konkretisera. När temana skrivs fram nästa gång behöver inte allt 

rymmas inom samma rubrik, få med allas önskemål.  

 

Dialogprocess och arbetsformer 

 

- Vad har fungerat väl vad gäller samtalsformer, arbetssätt, engagemang etc.?  

- Vad har fungerat mindre väl?  

- Vad kan göras annorlunda nästa år? 

 

Det har varit en ojämn arbetsbelastning inom grupperna. Ett sätt att underlätta för 

arbetsgrupperna kan vara att grupperna ges tid av det första forummötet för att formera 

sig. På så sätt kan uppgifterna fördelas mellan gruppdeltagarna och arbetsgruppens 

kommande möten kan planeras in.  

Själva formen med arbetsgrupper fungerar bra. Ett särskilt intressant 

föreberedelsematerial var det som utfick från tre olika case. En annan metod som 

fungerade bra var när deltagarna fick frågeställningar i en fyrfältare och gjorde 

exempelorganisationer i varje fält. Den typen av förberedelsematerial kräver dock en lång 

startsträcka för arbetsgruppen.  

Det finns en utmaning i att inkludera nya deltagare i dialogen då det krävs ganska mycket 

av de personer som deltar. Det lyftes en fråga om CIVOS roterande representantskap och 

att de nya deltagarna behöver vara väl förberedda. Det är Civos ansvar.  

Det fanns tidigare en process om att parterna skulle enas om slutsatser som de tar med sig 

hem, stämmer av och sedan återrapporterar vid nästkommande möte vilken ansågs bra 

och föreslogs återinföras. Kanske inte som rutin men vid något tillfälle under året.  

 

5. Rapport från Urvalskommittén 
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Urvalskommittén meddelade att arbetet har genomförts enligt arbetsordningen på 

liknande sätt som år 2014. Organisationerna fick nomineras sig via ett webbformulär och 

62 nomineringen lämnades in. Gruppen listade först vilka sakområden och perspektiv 

som var viktiga att få med exempelvis stor-liten, gammal-ny, traditionell-ny form etc. 

Gruppen har tagit fasta på nomineringarna och hur varje organisation har motiverat sin 

anmälan men har också beaktat principerna för urvalet. Det är viktigt med paraplyer men 

inte bara. Principerna om man som riksorganisation har varit med i två år fick ge plats åt 

nya. Gruppen nådde konsensus och Lena Nyberg GD utsåg representanterna den 4 

november. Nio organisationer byts ut.  

I början av processen såg också urvalskommittén över inbjudan och tydliggjorde att en 

organisation kunde nominera sig även om den inte hade så god kännedom om politiken 

för det civila samhället. Vidare uttrycktes det tydligare att ledamöterna även förväntas 

vara med att arbeta i arbetsgrupperna. För att ge en historisk bild av vilka organisationer 

som har sökt flera gånger tog MUCF fram listor på hur nomineringarna och utfallen har 

sett ut tidigare år (2012-2016). Lärdomar från processen har noterats och kommer att tas 

upp som förslag om tillägg i arbetsordningen nästa år.  

En representant från det civila samhällets organisationer och MUCF erbjuder de nya 

organisationerna i forumet en informationsträff i december. Urvalskommittén påbörjar nu 

processen med att utse vice ordförande för civilsamhällsorganisationerna. Mer 

information om detta kommer inom kort. 

 

6. Information om FATF 

Kulturdepartementet informerade om FATF - Financial Action Task Force – ett 

mellanstatligt organ som står över FN vars arbete syftar till att fastställa internationella 

standarder samt bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av 

spridning av massförstörelsevapen. FATF har aviserat en granskning av Sverige i juli 

2016 i fråga hur väl man uppnår de 40 rekommendationer varav en handlar om risken av 

NPO:s risk att utnyttjas för dessa ändamål. I Sverige har vi ingen myndighet som utövar 

tillsyn över organisationer och vi måste visa att vi faktiskt kan påverka detta, informera 

CSO.  Regeringskansliet kommer att återkomma i frågan vid ett senare möte. Det angår 

inte alla deltagarna i forumet men är viktig kunskap för alla. Sverige följer en nordisk 

modell som saknar registrering och tillsyn och där regeringen står på samma sida som 

organisationerna – det blir en utmaning att förklara för FATF.  

 
7. Avtackning, tid för nästa möte, avslut och utcheckning  

De organisationer som inte kommer delta i PGF 2016 avtackades. Nästa möte är bokat till 

den 9 februari 2016. Lokal meddelas senare.  

 

8. Mötet avslutas. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Penningtv%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Massf%C3%B6rst%C3%B6relsevapen

