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Närvarande  

Agneta Rolfhamre, Civos 

Amadeu Batel, Civos 

Ann-Katrin Persson, Civos 

Charlotte Rydberg, Kulturdepartementet*  

Elin Aronsson, Forum 

Ellacarin Blind, SSR 

Anna-Karin Andersson, Ideell kulturallians 

Jan-Olof Forsén, Handikappförbunden 

Johan Strid, Parasport 

Leena Haraké, KSAN  

Marie Ericsson, Kulturdepartementet 

Martin Björgell, Civos 

Mia Nilson, Kulturdepartementet,* 

Sara Hellman, Passalen 

Sofia Olsson, Kulturdepartementet,* 

Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet 

Svante Lundgren, Assyriska riksförbundet  

Tarja Birkoff, Socialdepartementet 

Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet 

Ulrika Johansson Jordan, Justitiedepartementet 

Vanja Bardh Olsson, Arbetsmarknadsdepartementet 

Vicci Friberg, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer  

* anslöt mötet vid punkten civilsamhälle och integration 

 

Observatör: Therese Ydremark, Doktorand, Ersta Sköndal högskola 

 

Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) närvarade Emmy Bornemark, James 

Frempong, Julia Grosse, Maria Sundbom Ressaissi och Marina Tjelvling. 

 

Anmält förhinder hade Annika Lindblad Nieminen, Sveriges förenade studentkårer, Karin Brand, Svenskt 

Friluftsliv, Stefan Eriksson, Unionen och Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet. 

Hannah Kroksson, LSU, Malin Svanberg, SKL och Anna-Karin Berglund, SKL närvarade ej. 

 

Minnesanteckningar Partsgemensamt forum 19 april 

2016. Tema ”Civilsamhället och integration” 

 

1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna till det andra mötet i partsgemensamt forum 2016. 

Vice ordförande startade en presentationsrunda. Deltagarna fick sedan i par reflektera 

över utvärderingen och minnesanteckningarna från förra mötet. Många kände igen sig i 

anteckningarna.  
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2.  Hur kommunicerar vi kring det partsgemensamma forumet? 

MUCF informerade om det material som finns kring det partsgemensamma forumet.  

 En flyer som kort beskriver syfte och resultat av forumet.  

 Årskrifter från 2012, 2013, 2014 och nu också från 2015. Årliga 

sammanfattningar av dialogerna där delar av innehållet kan användas i 

nyhetsbrev eller i andra sammanhang där dialogen kan komma till nytta. Både 

skrifter och flyer är gratis att beställa från MUCF.  

 Minnesanteckningarna som publiceras på Civos webbplats kan alla länka till.  

 Hashtag #2016PGF, twittra gärna och dela vad som händer i forumet.  

För att inspirera varandra och hitta sätt att kommunicera syfte, dialog och resultat kring 

det partsgemensamma forumet samtalade deltagarna parvis om vad var och en kan göra 

för att lyfta PGF i olika sammanhang. Några tips som framkom var att: 

 Målgruppen kan behöva mer lättillgängligt material, framförallt de som har 

svårigheter med kommunikation.  

 En organisations medlemmar kan, när underlaget kommer ut, skicka det vidare 

till medlemsorganisationerna och sedan föra en minidialog via skype inför mötet. 

På så sätt kan också representanten i PGF diskutera och sedan ta det vidare i sina 

egna organisationer.  

 Det material som kommer ut av PGF kan användas för att återskapa diskussion 

mellan politiker och organisationer lokalt.    

 Det behövs en skarpare konklusion om PGF-resultatet ska få ett värde för 

målgrupperna. Det är också viktigt att Regeringskansliet blir tydliga med hur 

dialogen har använts i politiken, gärna med hänvisning till vilket dokument som 

dialogen har haft beröring på.  

 

3.  Mötets tema ”Civilsamhälle och integration” 

Planeringsgruppen berättade kort om sitt arbete och startade dialogen med att deltagarna 

fick skriva ner vilka förväntningar var och en hade inför dialogen. Exempel på 

förväntningar var att deltagarna skulle få en grund för handling, ett omvänt perspektiv – 

vad nyanlända kan bidra med, ett dynamiskt samtal samt att ge sina medlemmar en röst.  

För att uttolka betydelsen av integration genomfördes en fyra hörnsövning där deltagarna 

tog ställning till vilken av de fyra presenterade definitionerna av integration som ligger 

respektive deltagare närmast.  

 ”Majoritetssamhällets tolkningsföreträdare sätter upp ramarna för nationell 

tillhörighet och berättigande till samhällets resurser”. Det finns ett 

tolkningsföreträde, ett maktperspektiv av majoriteten. Ett överlägset vi och ett 

underordnat dem, som reproducerat. Tidigare låg integrationen bara på de som 

invandrat men nu har ansvarsfördelningen förändats och det är allas ansvar, 
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oavsett bakgrund.    

 

 ”Integration är den sociala process som leder till att den enskilde känner sig som 

en fullvärdig medlem av det samhälle där hen lever”. En subjektiv definition. 

Personen kan känna sig integrerad men objektivts sätt inte uppfattas som det 

(exempelvis vid bristande språkkunskaper) eller tvärtom – uppleva sig som 

främmande och utanför men betraktad av samhället som ”lyckad”.  

 

 ”Utifrån en tydlig värderingsgrund i Sverige (typ gör din plikt och bidra utifrån 

din förmåga och kräv din rätt) smälter olika erfarenheter och bakgrunder samman 

till en helhet bättre än den vi har idag. Integration är därför motsatsen till 

assimilering” 

 

 "Målet är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund". Denna definition motsvarar även regeringens bild och kan 

betraktas som strävansmål. Om målet förverkligas skulle många organisationer 

inte behöva finnas, t.ex. sådana som arbetar för funktionsnedsattas rättigheter.  

 

Därefter följde en övning där deltagarna fick ta ställning till om utformning och 

uppföljning av integrationspolitiken bör vara allas ansvar eller styras av särskilda 

ansvariga.  

Å ena sidan ansåg några att i den bästa av värdar inte behövs en pådrivande politik men 

att nuläget är något annat. Deltagare som ställde sig mellan de båda påståendena gav 

exempel på att integrationsministern inte är en minister för nyanlända, utan ett 

mångfaldsarbete på längre sikt och för hela samhället. Det kan finnas skäl för att 

integrationspolitiken ska ha ett eget ansvarsområde. Å andra sidan ansåg några att det inte 

behövs en integrationsminister då den funktionen har cementerat det assimilatoriska 

inslaget som finns – uppdelningen mellan vi och dem. Istället efterlystes en 

mångfaldspolitik inom olika samhällsområden.   

Efter att deltagarna hade konstaterat hur de ser på definitionen av integration och på 

politiken i stort startade dialogen i mindre grupper.  

Dialogen utgick från två frågeställningar. Vilka förväntningar finns på respektive part och 

hur mäter vi för att kunna se resultat? Samtalet fördjupdes i frågor om det civila samhället 

tar för mycket eller för lite ansvar när det gäller integration och om civilsamhällets 

organisationer kan begära pengar utan att acceptera styrning? Det handlade också om 

frågor kring vad är ett mätbart mål när det gäller integration och vad för metoder kan vi 

använda för att mäta dessa mål? Vilka metoder har vi för att mäta process och inte bara 

slutresultat? Finns det brister i sättet vi mäter på?  

Läs mer om frågeställningarna och läsanvisningar i planeringsgruppens underlag här 

Förberedelsematerial - civilsamhället och integration 19 april 

https://www.dropbox.com/s/033y5acd15s2md6/F%C3%B6rberedelsematerial%20-%20civilsamh%C3%A4llet%20och%20integation%2019%20april.docx?dl=0
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En summering av gruppernas samtal och den påföljande diskussionen i storgrupp finns att 

läsa i följande dokument: (länk) 

Efter dialogen konstaterade deltagarna att förväntningarna hade blivit uppfyllda. Det 

handlade om att lära sig mer om civilsamhällets villkor och förutsättningar att arbeta med 

integration och nyanlända, eller hur organisationerna resonerar och vilka problem och 

förutsättningar som finns. Andra konstateranden var att det behövs fler dialogforum om 

detta – att mötas i de här konstellationerna. Det konstaterades också att det vara bra med 

frågeställningar som kan vändas mot respektive part. Det underlättar samtalet att 

Regeringskansliet också kan bidra på ett bra sätt.  

 

4. Penningtvätt eller finansiering av terrorism – har det med svenska organisationer att 

göra?  

Sverige kommer under maj och juni att granskas inom ramen för FATF - Financial 

Action Task Force – ett mellanstatligt organ vars arbete syftar till att fastställa 

internationella standarder samt bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och 

finansiering av spridning av massförstörelsevapen. Alla medlemsstater ska följa 40 

rekommendationer, varav en handlar om NPO’s (Non Profit Organisations). Risken för 

att ideella organisationer och stiftelser utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism varierar naturligtvis i olika länder och sammanhang. Hur bedömer svenska 

myndigheter att riskerna ser ut i Sverige? Påverkas min organisation av att FATF strax 

kommer hit och granskar vårt system? Regeringskansliet informerade deltagarna om 

FATF och uppmuntrade alla att sprida informationen vidare inom organisationerna, se 

presentationsbilder FATF  

 

5.  Nästa möte och frågor till generaldirektören på MUCF 

Nästa möte i Partsgemensamt forum sker den 24 maj klockan 13:00-17:00 i 

Centralposthuset, på Mäster Samuelsgatan. Temat för mötet är civilsamhället som 

arbetsgivare och Karin Brandt från Svenskt Friluftsliv är sammankallande för 

planeringsgruppen. Inför det mötet är det extra viktigt att alla som planerar att delta också 

meddelar sitt deltagande till MUCF i god tid före mötet.  

Myndigheten behöver ta fram en lista på deltagare och skicka till departementet för 

säkerhetskontrollen, alla deltagare behöver ha med sig legitimation.  

Förmötet sker då i Sensus lokaler på Klara Södra kyrkogata från klockan 10. Civos 

kommer att kalla till förmötet i särskild ordning.   

Lena Nyberg som är ny generaldirektör för MUCF gästar möte den 24 maj. Deltagarna 

fick ge förslag på frågeställningar som kan vara intressanta att beröra under mötet.  

Frågor som deltagarna lyfte som förslag till presidiet att förbereda vidare var: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Penningtv%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Massf%C3%B6rst%C3%B6relsevapen
https://www.dropbox.com/s/oaosasf74j8pyvt/bilder%20FATF.pptx?dl=0
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 Hur är en dag i en GD:s liv?  

 Vilka tankar har generaldirektören kring utveckling av processer eller 

handlingsplaner i fråga om statsbidrag till riksorganisationer – och i fråga om 

bidrag till riksorganisationer som inte får några pengar alls idag. Finns det några 

särskilda tankar kring bidrag som rör etniska organisationer? 

 MUCF har i uppdrag att fördela bidrag för kvinnors organisering – hur ser 

generaldirektören på uppdraget framöver? Kommer det att vara ett separat spår 

eller kan de frågorna lyftas upp (inte döljas bakom ungdomarna). 

 Hur kan MUCF arbeta för att stärka självständigheten och oberoendet för 

organisationerna samtidigt höja gränsen för kvalitet och resultat? Det kan både 

handla om detaljer/stora drag. 

 Hur är det att vara en myndighet och samtidigt verka för att stärka civilsamhället?   

 Vilka tankar finns det kring MUCFs uppdrag om en politik för det civila 

samhället? 

 Hur tänker MUCF runt paletten och de uppdrag/förslag som finns där som rör 

MUCF? Finns det några särskilda tankar kring att flera uppdrag ska göras i 

samarbete/ i samverkan med det civila samhället?  

 Hur arbetar myndigheten med kunskapsinsamling och kunskapsspridningen i 

samverkan med civilsamhällesorganisationer. 

 

6. Avslutning och utcheckning  

Ordföranden frågade deltagarna vad en tog med sig från mötet och vad som kan 

kommuniceras vidare från det här mötet.  

 En organisation skickar ut nyhetsbrev ca 200 organisationer som innehåller 

minnesanteckningar från detta möte och från förmiddagens möte.  

 Några deltagare twittrar och facebookar, en annan känner sig än mer inspirerad 

att bjuda in medlemsorganisationer och ta del av bakgrundsmaterial via en skype-

session.  

 En gruppbild efterfrågades för att kunna skriva om mötet i nyhetsbrev. En replik 

på förslaget var att mötesbilderna inte brukar bli så inspirerande, kanske hellre en 

bild på den senaste skriften?  

 Det kom förslag om att organisationer kan arrangera miniforum i höst, kanske i 

Umeå. Organisationerna skulle kunna prata om integration utifrån samtalen i 

Partsgemensamt forum. 

 En organisation brukar sätta upp en punkt om Partgemensamt forum på 

styrelsemötet och skickar ut info till medlemsorganisationer och nätverk.  

 En annan organisation kommer att undersöka möjligheten att lägga ut en 

information om Partsgemensamt forum och länkar till protokoll från sin egen 

hemsida och sprida vidare till medlemsorganisationer etc.  

 Om det kunde lyftas någon superaktuell fråga i slutet av mötet så kan det också 

bli en notis i Forums nyhetsbrev.  
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 En deltagare refererar regelbundet till dialogen i Partsgemensamt forum. ”vi hade 

en sådan diskussion i PGF, det kom fram i det samtalet..   

 En organisation behöver också arbeta med att få föreningar att förstå att de är en 

del av civilsamhället. 

 Det finns en kraft i att civilsamhällets organisationer sprider information från 

forumet själva – och att deltagarna forsätter att göra det på de här olika sätten. 

MUCF informerade att det snart kommer en vägledning för samverkan där bland annat 

best practice har hämtats från Partsgemensmat forum.  

Civilsamhällesutredningen är nu ute på remiss och har remisstid fram till den 13 juli. Alla 

kan svara på den, även om organisationen inte är på remisslistan. Alla svar redovisas på 

alla sätt. SOU 2016:13. 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 


