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Närvarande  

Agneta Rolfhamre, Civos 

Amadeu Batel, Civos 

Ann-Katrin Persson, Civos 

Charlotte Rydberg, Kulturdepartementet 

Elin Dejeby 

Emy Widén, Kulturdepartementet 

Anna Karin Andersson, Ideell kulturallians 

Heidi Sandberg, Forum 

Jan-Olof Forsén, Handikappförbunden 

Johan Strid, Parasport 

Karin Brand, Svenskt Friluftsliv 

Leena Haraké, KSAN  

Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet 

Marie Ericsson, Kulturdepartementet 

Martin Björgell, Civos 

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet 

Mia Nilson, Kulturdepartementet 

Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet 

Svante Lundgren, Assyriska riksförbundet  

Vicci Friberg, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 

James Frempong, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) 

Marina Tjelvling, Mucf 

Julia Grosse, Mucf 

 

Anmält förhinder  

Jenny Wik Karlsson, SSR 

Annika Lindblad Nieminen, Sveriges förenade studentkårer 

Anna-Karin Berglund, SKL 

Malin Svanberg, SKL  

 

Möte i partsgemensamt forum den 9 februari 

 

1. Välkommen, inledning och presentation 

Ann-Katrin Persson, avgående ordförande och Marie Ericsson, avgående vice ordförande, 

hälsade välkomna. Alla presenterade sig med namn och organisation och besvarade 

frågan om förväntningar på det kommande året i forumet. Några exempel som lyftes 

under presentationerna var förväntningar om:   
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 Att få fokusera på de stora frågorna som stressar samhället, som till exempel 

frågor om migration, polarisering  

 Att de teman som väljs är aktuella men samtidigt generella och berör en bredd av 

områden som är angelägna för alla.  

 Att dialogen tar ytterligare ett steg där vi löser problem och där samtalen kan leda 

till konkreta resultat, sakpolitiska konklusioner och medlemsnytta för 

organisationerna. 

 Att förutsättningarna för civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen har 

förbättrats  

 Att forumet kan arbeta annorlunda för att komma vidare i vissa frågor, mer fokus 

på ett ämne och se på ämnet utifrån olika perspektiv där resultatet bör vara 

vägledande när året är slut. 

 Att det tas ytterligare steg i samförståndet och lyhördheten mellan parterna.  

 Att dialogen fortsätter dokumenteras då anteckningarna är värdefulla för 

Regeringskansliet (RK) arbete. Om det står i anteckningarna kan RK ta stöd i 

underlaget och hänvisa till att det har sagts i forumet och på så sätt påverka 

politiska beslut. Det bidrar i RKs arbete till bättre beslutsunderlag i politiken. 

 Att de förslag som formuleras för respektive tema om hur parterna kan arbeta 

vidare utifrån temat sprids vidare. Alla i forumet har ett ansvar i detta. Kanske 

bör parternas insatser återföras till forumet för kännedom? 

 Att parterna kan bli bättre på att diskutera förutsättningar utan att göra 

medskicken till varandra. Parterna behöver varandra för att lösa många utav 

samhällsproblemen.  

 Att lära känna vilka möjligheter som finns att påverka strukturer som berör 

verksamheten och bidra till förändring genom samtal, 

Ordföranden informerade att varje möte i forumet utvärderas i efterhand och att 

utvärdering och minnesanteckningar behandlas av nästkommande möte. En sådan punkt 

har inte satts upp för det här mötet då ett större antal ledamöter har ersatts av nya 

personer. För allas information kommer minnesanteckningarna från 10 november 2015 

att revideras på en punkt då det blivit ett felaktigt tema i rubriken. MUCF korrigerar 

anteckningarna. 

MUCF förklarade kort att SKL är ständigt inbjuden att följa och delta i vid varje 

forummöte i PGF. Mucf klargjorde också att de som myndighet administrerar mötena och 

tar minnesanteckningar, men deltar inte i dialogen.  

 

2. Nomineringar till presidiet och urvalskommitté 

Ordförandeskapet i presidiet är roterande. Årets PGF ska ledas av en ordförande utsedd 

av Regeringskansliet och en vice ordförande utsedd av civilsamhällets organisationer. 

Regeringskansliet utser sina representanter i särskild process. Civilsamhällets 

organisationer kommer senare under mötet att utse en vice ordförande och fyra deltagare 

till urvalskommittén. Det har varit möjligt för organisationerna att nominera personer till 
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posterna. En nominering till vice ordförandeposten hade lämnats från Civos: Ann-Katrin 

Persson, Civos. Inga nomineringar har inkommit för platserna till urvalkommittén.  

Mucf uppmuntrade forumet att lämna nomineringar så snart som möjligt efter punkten 

planering 2016, introduktion och gruppvisa prioriteringar. Vidare gavs en kort 

presentation av urvalskommitténs arbete.  

Under föregående år träffades urvalskommittén vid två tillfällen, juni och oktober. Vid 

mötet i juni beslutades om nomineringsprocess, innehåll i inbjudan och principerna för 

arbetet gicks igenom. Vid mötet i oktober behandlas alla nomineringar och ett förslag tas 

fram om vilka organisationer som utifrån principerna bör erbjudas en plats i forumet nästa 

år. Mucf GD beslutar om ledamöterna ca två veckor senare. Mucf administrerar arbetet 

genom att ta fram inbjudan, föra minnesanteckningar, sammanställa underlag etc. Det är 

också mycket lärorikt och roligt att delta i urvalkommitténs arbete konstaterade en 

ledamot från urvalskommittén 2015. 

3. Arbetsordningen 2016 

Mucf informerade om presidiets förslag på revideringar av arbetsordningen 2016. 

Exempelvis föreslogs att planeringsgrupperna nämns som planeringsgrupper genom hela 

dokumentet och lyfts fram som en del av forumet i arbetsordningen och inte bara i bilaga. 

Vidare föreslogs att planeringsgrupperna kan avlastas med ett administrativt stöd från 

MUCF och att de som sammankallar planeringsgrupperna också utgör ett lässtöd för 

presidiet i dokumentation av den tematiska dialogen. Övriga förslag handlade om smärre 

justeringar av språk, datum etc. Ordet var fritt.  

Förslag om att SKLs roll i forumet bör förtydligas i arbetsordningen och att den skrivning 

som rör de sex principerna utvecklas vidare. 

Beslutade att godkänna arbetsordningen med följande förtydligande. 

 ”Sveriges kommuner och landsting inbjuds av parterna att delta aktivt vid 

samtliga möten.” 

 

 ”De sex principerna som avses är principer om självständighet och 

oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn och mångfald.” 

 

Det efterlystes även en tydligare kommunikation runtomkring forumet och en fråga 

ställdes om hur syfte och resultat med Partsgemensamt forum kommunicerades av 

parterna. Frågan besvaras senare under mötet.  

 

4. Planering för 2016, Introduktion och gruppvisa prioriteringar 

Presidiet lämnade en prioritering av teman och en sammanställning av de teman som 

identifierats dels genom Partsgemensamt forum 2015, dels genom de nya 
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organisationernas nomineringar 2015. Vid prioriteringen togs en särskild hänsyn till val 

av teman som kan avgränsas, vara intressant för många och som kan diskuteras både 

utifrån ett civilsamhällesperspektiv som ett regeringsperspektiv. 

Deltagarna fick i uppdrag att välja ett av de sex prioriterade teman och tillsammans med 

andra som valt samma tema, ge förslag på tre konkreta frågeställningar för det valda 

temat. Det fanns också ett utrymme för deltagarna att ändra temarubrik eller lägga till ett 

nytt tema om deltagarna inte kunde enas om förändringen.  

Endast fyra av de sex föreslagna temana bemannades och diskuterades. 

 

5. Summering och val av teman   

Grupperna redovisade sina resultat per respektive av de valda temana. De fyra teman och 

frågeställningar som lyftes var:  

Civilsamhället och integration.  

Integrationen vad gäller nyanländas etablering i det svenska samhället, en fortsättning på 

tema från 2015. Vilka förväntningar på respektive part är rimliga? Hur ska samordningen 

mellan civilsamhällets organisationer och den offentliga sektorn se ut rent praktiskt? Hur 

kan framgång mätas? Regeringen fördelar olika förstärningsbidrag till civilsamhället men 

utan att samordning sker. Det kan innebära att flera organisationer vill samarbeta med 

samma skola. Kan det offentliga ställa samarbetskrav på civila samhället? Kan ideellt 

arbete köpas? En målsättning med diskussionen kan vara kriterier kring ett lyckat 

samarbete. 

Civila samhällets organisationer som arbetsgivare. 

Hur skapas förutsättningar för civilsamhällets organisationer att kunna bli arbetsgivare, 

som skapar fler arbetstillfällen? Hur skapas förutsättningar för organisationerna att vara 

en bra och juste arbetsgivare? Vilka hinder finns det i lagstiftningen? Vad händer med det 

långsiktiga perspektivet vid projektfinansiering som kan leda till otrygga 

anställningsformer? Skatteregler får olika konsekvenser för det civila samhällets 

organisationer. Den nuvarande skattelagstiftningen innebär olika beskattning beroende på 

vilken organisation man tillhör. Goda exempel finns från idrottsrörelsen. 

Civilsamhället och det offentligas förvarningssystem (Early warning systems). 

En framgångsfaktor för att förbättra förutsättningarna och villkoren för det civila samhället kan 

vara att parterna uppmärksammar varandra på problem/möjligheter mycket tidigt i processen. Ett 

typ av förvarningssystem. Erfarenheterna säger att det tar mer tid att ändra en författning eller en 

lagstiftning än att medverka i processen och påverka förslaget från början. Det kan handla om att 

mötas tidigare i processen. Det kan också handla om former för partnerskap mellan civilsamhällets 

organisationer och det offentliga. IOP är en form, men det kanske finns flera? Det tredje exemplet 

rör EU-lagstiftningsprocessen. Det är inte helt ovanligt att Sverige vaknar för sent vad gäller EU-

beslut. Här kan också civilsamhällets roll bli en viktig del för politiken.  
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Civilsamhället och samhällsplaneringen. 

Var kommer civilsamhällets organisationer in i samhällsplaneringen, exempelvis 

byggplaner eller bostadsbyggen? Boverket har exempelvis sagt att det behövs fler 

bostäder och en förenkling av byggreglerna kan bli aktuellt. Vad händer om det går 

igenom och ett ökat antal byggnationer drar igång efter förenklad process? Vad får det för 

konsekvenser för civilsamhällets organisationer, möteslokaler, tillgängligheten för 

funktionsnedsatta etc? Vi står inför stora utmaningar i samhället, vi måste hitta lösningar. 

Vad finns det för kunskaper om saker som fungerar, vad fungerar inte? Vad kan 

civilsamhällets organisationer vara med och bidra med när det gäller samhällsplanering 

och forskning? Finns det redan konkreta verktyg och exempel? Hur kan civilsamhällets 

organisationers expertis tas tillvara i samhällsplaneringen? Processen, exempelvis inför 

behov av mötesplatsen. Vad tas det för hänsyn till tillgängligheten? 

 

Den grupp som arbetat med temat samhällsplanering föreslog att temat borde handla om 

samhällsutveckling istället för planering. Efter en handuppräckning med majoritet 

fastställdes att temat ska beröra samhällsplanering.  Ett nytt tema om forskning 

framfördes också under mötet men togs inte vidare av deltagarna.  

De två teman som ingen valde att diskutera vad dialog med civila samhället och 

samspelet mellan det offentliga och professionaliteten inom civilsamhället.  

 

Beslutades att fastställa dessa fyra mötesteman under året. 

 

6. Val av representanter till urvalskommittén 

Mucf informerade om de fyra nomineringar som inkommit till presidiet under mötet 

gällande deltagare till urvalskommittén för Partsgemensamt forum 2017. De nominerade 

var Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet, Martin Björgell, Civos (omval), Agneta 

Rolfhamre, Civos och Karin Brand, Svenskt Friluftsliv.  

Mötet beslutade att välja de fyra nominerade personerna som nämns ovan till 

urvalskommittén för civilsamhällets representanter i partsgemensamt forum 2017. 

 

7. Parternas val av ordförande och vice ordförande 

Mucf informerade att en nominering hade inkommit.  

Mötet beslutade att välja Ann-Katrin Persson, Civios, som vice ordförande för 

Partsgemensamt forum 2016.  
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Regeringskansliet meddelade att Marie Ericsson valts till ordförande för Partsgemensamt 

forum 2016. 

 
8. Mötestider 2016 

Presidiet föreslog fyra datum för kommande möten. Efter en datumändring fastställdes 

årets mötesdatum till den 19 april, 24 maj, 15 september och 16 november på 

eftermiddagen. Beslutades att fastställa datumen. 

Presidiet informerade att representanter i forumet bör medverka i minst en av de fyra 

arbetsgrupperna som ska förbereda dialogen. Varje grupp ska ha minst en representant 

från Regeringskansliet. En deltagare är sammankallande. Alla fick tillfälle att anmäla sig 

till minst en grupp.  

Efter att mötestiderna fördelats och alla valt grupp såg planeringen för året ut om följer:  

 

19 april: Civila samhället och integration.  

Vicci Friberg, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (sammankallande), övriga: Svante 

Lundgren, Assyriska riksförbundet, Johan Strid, Parasport, Amadeu Batel, Civos 

 

24 maj: Civila samhällets organisationer som arbetsgivare. 

Karin Brand, Svenskt Friluftsliv (sammankallande), övriga: Martin Björgell, Civos, 

Agneta Rolfhamre, Civos 

 

 

16 november: Förvarningssystem (Early warning systems). 

Leena Haraké, KSAN (sammankallande), övriga: Heidi Sandberg, Forum 

 

 

15 september Civilsamhället och samhällsplaneringen. 

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet (sammankallande), övriga:  

Jan-Olof Forsén, Handikappförbunden, Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet 

 

 

Om det finns ledamöter som ännu inte gjort något val eller om det uppstår behov av att 

byta grupp under året går det bra att göra detta genom att kontakta MUCF efter mötet.  

Regeringskansliet återkommer med representanter till grupperna. Vidare informerade 

kansliet att de kommer att arbeta på annat sätt inom IDA-gruppen i år, där gruppen 

uppmuntras att delta men nu också att bjuda in myndigheter till dialogen.  

 



MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH 

CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF) 

Datum    

2016-02-09   7 (8)  

 

 
 

 
9. Forum för civila samhället 

Mucf har i tidigare möten informerat om planerna runt konferensen forum för det civila 

samhället den 28 april 2016.  

En skillnad mot tidigare år är att konferensen nu riktas till myndigheter och det civila 

samhällets organisationer. Det är en konsekvens av att forumkonferensen inte regleras i 

myndighetens regleringsbrev i kombination med att myndigheten ska prioritera 

verksamheter riktade för myndigheter under 2016. 

Temadialogerna planeras i samråd med deltagare från Partsgemensamt forum 2015 och 

en inbjudan bör vara ute inom två veckor.  

Regeringskansliet meddelar att de ser konferensen som ett viktigt forum, där dialogen kan 

nå de som inte finns med i partsgemensamt forum. Det gör att Alice Bah Kuhnke 

prioriterar att medverka i april.  

 

1. Övriga frågor, kommunikation  

Presidiet meddelade att kommunikation kan sättas upp som en egen punkt för ett 

kommande möte där kommunikationen runt Partsgemensamt forum kan diskuteras. Det 

handlar om konferensen, årsskrifterna, minnesanteckningarna och flyers. 

MUCF gav en sakupplysning om att de inte kan publicera minnesanteckningarna på sin 

webbplats utan CIVOS publicerar anteckningarna och myndigheten länkar sedan till 

dessa.  

Civos meddelade att det är ca 200 organisationer som får inbjudan till varje förmöte. Nära 

hälften av dessa öppnar och klickar på inbjudningslänken. Lika många organisationer 

läser anteckningarna från förmötet eller från mötet i Partsgemensamt forum.  

Alla i forumet har ett ansvar att hjälpa till och sprida informationen om forumet.  

Ett sätt att sprida kan vara att anpassa informationen till vissa målgrupper, exempelvis via 

nyhetsbrev. Det kan också vara i form av medskick om vad civilsamhällets organisationer 

kan göra i frågan.  

MUCF sprider information vid olika möten och konferenser, exempelvis 

kunskapsseminariet, nätverket för bidragsgivande myndigheter eller nätverket för 

myndigheter inom civilsamhällsområdet. Myndigheten har också medverkat till att andra 

myndigheter hänvisar till dialogen, exempelvis Ekonomistyrningsverket i sin Vägledning 

- Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer.  

Regeringskansliet återkopplar dialogen i Partsgemensamt forum till den politiska 

ledningen och till en interdepartemental arbetsgrupp (IDA-gruppen). IDA-gruppen består 

av företrädare med ansvar för civilsamhällesfrågorna från samtliga departement. 

Regeringskansliet kan också lägga ut artiklar och blänkare på sin externa webbplats om 

vad som diskuteras i forumet.  Den senaste artikel som publicerades var dialogen om 
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migration om nyanlända. När 2015-års skrift är färdig kommer den också att länkas på 

webbplatsen. Det finns inte längre något nyhetsbrev men alla artiklar är sökbara oavsett 

departement.   

 

2. Uppföljningen av civila samhällets villkor (MUCF) 

Mucf presenterade slutsatserna med uppföljningen av en politik för det civila samhället 

2015. Se PPT – Uppföljning 2015. 

 

3. Avslut 

Mucf tipsade deltagarna om en högskolepoängsutbildning som myndigheten genomför i 

samverkan med Ersta Sköndals högskola. Mer information och anmälan till utbildningen 

finns via länken: www.mucf.se/civila-samhallet-i-samhallet-2016 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

Planeringstid för respektive planeringsgrupp 

 

https://www.dropbox.com/s/v20fe90qlkcmsbh/Uppf%C3%B6ljningsstudien%20PGF%20160209.pdf?dl=0
http://www.mucf.se/civila-samhallet-i-samhallet-2016

