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Närvarande 

Agneta Rolfhamre, Civos 

Amadeu Batel, Civos 

Anna-Karin Berglund, SKL 

Ann-Katrin Persson, Civos 

Caroline Ullman, SKL 

Charlotte Rydberg, Kulturdepartementet 

Elin Dejeby, Kulturdepartementet 

Gerhard Holmgren, Civos 

Hannah Kroksson, LSU 

Helle Ellehöj, Arbetsmarkandsdepartementet 

Jan Edén, Civos 

Johan Strid, Parasport Sverige 

Leena Haraké, KSAN 

Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet 

Maria Nilsson, Kulturdepartementet 

Marie Ericsson, Kulturdepartementet 

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet 

Shadé Jalali, Unionen 

Sofia Olsson, Kulturdepartementet 

Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet 

Svante Lundgren, Assyriska riksförbundet 

Tarja Birkoff, Socialdepartementet 

 

Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) närvarade Coumba 

Sobel Fall, Emmy Bornemark, Lena Nyberg, Lotta Persson, Marina Tjelvling. 

 

Anmält förhinder hade Annika Lindblad Nieminen, Sveriges förenade studentkårer, Elin 

Aronsson, Forum, EllaCarin Blind, SSR, Ia Kjellsdotter, Passalen, Jan-Olof Forsén, 

Handikappförbunden, Gunno Sandahl, Ideell kulturallians, Karin Brand, Svenskt 

Friluftsliv, Martin Björgell, Civos, Vicci Friberg, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 

 

1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna och startade en presentationsrunda. Vice ordförande 

inledde en incheckning genom att deltagarna i par fick reflektera över utvärderingen och 

minnesanteckningarna från förra mötet. Formerna för dokumentationen av dialogen 

diskuterades och presidiet gjordes uppmärksam på att minnesanteckningarna inte nådde 

ut till alla deltagare.  
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Presidiet bemötte kritiken med att anteckningarna är att se som en beskrivning av de 

samtal som sker i forumet, både i stor som i mindre grupp. Innehållet kan därför vara 

bredare än summeringen i rummet. Presidiet uppmuntrade deltagaren att lämna skriftliga 

synpunkter som presidiet får ta ställning till vid nästa möte. Vidare uppmuntrades alla att 

svara på den utvärdering som skickas ut efter varje möte.  

 

2.  Frågor till generaldirektören på MUCF 

Mötet gästades av Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor som fick besvara frågor som det partsgemensamma forumet hade 

formulerat vid ett tidigare möte.  

 Hur ser en arbetsdag för dig som GD ut?  

Arbetsuppgifterna varierar. Det kan vara allt från att svara på frågor från departementet, 

leda myndigheten och rekrytera nya medarbetare, ta in eller förmedla kunskap genom 

konferenser och möten med civilsamhället och ungdomsorganisationerna etc.. 

 Hur tänker MUCF runt ”utredningen Ett stärkt civilsamhälle ” och de 

uppdrag/förslag som rör MUCF?  

MUCF som har varit representerade i utredningens expertgrupp kan konstatera att den 

innehåller många bra förslag. Det är önskvärt att myndigheten får ett förstärkt mandat och 

ökade resurser för att arbeta med frågorna. Både vad gäller information men också 

kunskap för statliga myndigheter och kommuner. Det finns ett behov av att öka 

kunskapen om civilsamhället inom offentlig sektor och intresset för frågorna är stort. Det 

visade bland annat ett antal generaldirektörer eller dess ersättare vid en tidigare träff i 

myndighetsnätverket för civilsamhällesfrågor. Ett nätverk som MUCF administrerar. En 

lista på myndigheter i nätverket bifogas som bilaga till anteckningarna. 

 Vilka utmaningar finns i de dubbla uppdragen om att vara en myndighet och 

samtidigt verka för att stärka civilsamhället? 

Om det med dubbla uppdrag avses att myndigheten verkar inom två politikområden är det 

snarare att uppdragen förstärker varandra, än utmanar. Det finns också ett tredje uppdrag, 

= bidragen. Alla tre områden är nära förknippade med varandra och ger förutsättningar. 

Myndigheten har en legitimitet och ingång i den statliga värden samtidigt som vi kan 

umgås med civilsamhällets organisationer. Vi tar in synpunkter från civilsamhällets 

organisationer och förmedlar dem vidare menade Lena Nyberg.  

 Hur kommer myndigheten att utveckla arbetet med kunskapsinsamling och 

kunskapsspridningen i samverkan med civilsamhällesorganisationer? 
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MUCF har mycket kunskap idag men vill lära sig ännu mer om civilsamhällesområdet. 

Ett område där myndigheten kan öka sin kunskap är om etablerad kooperation. Ett annat 

är vad de fördelade bidragen leder till. Genom att bredda kontaktytorna och bli än mer 

konkreta i sin återrapportering till regeringen är förhoppningen att få in mer kunskap till 

myndigheten. Exempelvis finn planer på att bjuda in ett antal organisationer för att lyssna 

av vad som är aktuellt inom området. Myndigheten samlar också kunskap genom att vara 

på andras arrangemang. Det finns möjligheter att utveckla mer kring spridning av 

kunskap, exempelvis att fortsätta utveckla webben, arrangera konferenser, seminarier och 

hitta fler strategiska möten. Det finns också många skrifter som är bra, exempel PGF-

skrifterna och den nya skriften – samla kraft.  

Några reflektioner från deltagarna vara att MUCF borde jobba mer med opinionsbildning, 

inom forskningsområdet då det saknas ett synsätt om att civilsamhället ska vara med som 

forskningsaktör och delta i forskningen, inte bara bli forskningsföremål. Ett annat förslag 

var att utveckla myndighetens roll i att vara kunskapsportal för kommuner och ladsting då 

det nu saknas en samlad information om vad som en kan göra och inte kan göra vad 

gäller samverkan. Det motiverades med att det idag finns handläggare lokalt som verkar 

oroliga för att inte lagen ska följas. En oro som kan motverkas med information som kan 

ge svar på frågor om hur långt en kan sträcka sig i samverkan. SKL ser att det finns ett 

uppenbart behov av att sänka trösklarna för samverkan. 

 

3.  Mötets tema ”Civilsamhället som arbetsgivare” 

Planeringsgruppen som hade förberett dagens tema bestod av Agneta Rolfhamre, Karin 

Brand (sammankallande), Martin Björgell, Stefan Holmgren och Shadé Jalali. Deltagarna 

fick lyssna till två inledande verksamhetsexempel som presenterades av Gerhard 

Holmberg, Rio - Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Shade Jalali, Unionen.  

Dialogen tog sedan avstamp i den övergripande frågeställningen ”Vilka utmaningar finns 

det för civilsamhällets att vara arbetsgivare? (i rollen som arbetsgivare och genom sin 

löpande verksamhet). Samtalen utgick ifrån tre perspektiv: Ideologi, Lagstiftning och 

Resurs.  

Perspektivet ideologi rörde bland annat det professionella kontra det ideella och vad 

händer med civilsamhällets organisationer när föreningen får eller ökar antalet anställda? 

Finns det fördelar med anställning och risker med att förlora den ideologiska grunden? I 

samband med perspektivet lagstiftning och arbetsrätt diskuterades frågor om 

organisationens rättigheter och skyldigheter och villkor för stora som små organisationer. 

Hur ser skattelagstiftningen ut i jämförelse mellan organisationer? Vilka hinder finns i 

lagstiftningen? Med resurser berördes civilsamhällets möjlighet att anställa utifrån olika 

typer av finansering av verksamhet. Exempelvis vilka skillnader det kan göra om 

organisationen finanseras av projektbidrag i jämförelse med annan typ av finansiering. 

Vad skulle ske om civilsamhället fick pengar utan styrning? Det samtalades också om 
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vilka perspektiv som civilsamhället kan vara med att lösa utan att sälja ut sig själv eller 

att förlora sin ideologi? Vad kan staten göra utan att styra för mycket? 

De utmaningar som identifierades under den första frågeställningen låg sedan till grund 

för den andra diskussionen där deltagarna uppmuntrades hitta konkreta lösningsförslag 

utifrån frågorna om ”Vad kan staten resp. organisationerna göra för att påverka de 

utmaningar som har identifierats?”  

Några av de lösningar som identifierades var att politikerna till exempel kunde arbeta 

vidare med att tillsätta resurser som kan stödja civila samhällets organisationer i att 

utveckla och stärka sin roll som arbetsgivare inom sektorn eller se över lagstiftningen för 

ideella föreningar när det gäller momsfrågan. Civilsamhället föreslogs mer arbeta vidare 

med att sätta upp arbetsgivarfrågorna på agendan och medvetandegöra och eller utbilda 

den egna styrelsen i vad det betyder att vara attraktiv arbetsgivare och vilket ansvar som 

följer arbetsgivarrollen. De mer erfarna organisationerna kan också ge stöd till de mindre 

erfarna organisationerna i frågan om arbetsgivaransvar.  

Parterna bör ha ett gemensamt ansvar för att samla centrala parter för lösningsfokuserade 

samtal om vad som kan göras för de som står långt ifrån arbetsmarknad 

(Arbetsförmedlingen, civilsamhällets organisationer). Civilsamhällets organisationer kan 

också upprätta personalpolicys som visar att oavsett hur det drabbar organisationen ska en 

anställd eller medlem kunna påtala oegentligheter. Något som också en bidragsgivare kan 

uppmärksamma och se positivt på.  

 

4. Avslut och utcheckningsfråga 

MUCF startade en utcheckningsrunda trots att det inte var så många deltagare kvar den 

sista halvtimmen. Deltagarna uppmuntras att besvara frågan om vad jag tar med mig och 

kommunicerar vidare till andra. Några röster från utcheckningen var att jag tar med mig 

och kommunicerar vidare att  

 Informationen som lyfts fram och diskuteras i forumet kan också föras vidare 

till medlemsorganisationerna och tas upp på den egna agendan kontinuerligt. 

 Vi behöver hitta en form för dokumentationen som gör att vi inte skriver av 

alla samtal utan gör anteckningarna mer användbara ur en 

kommunikationssynpunkt. 

 Mötet var intressant och gav många nya infallsvinklar, exempelvis bra att 

momsfrågan lyftes fram och det konstaderades att Arbetsförmedlingen är en 

central part för området men inte alltid så enkel att ha att göra med.  

 Se om det går att styra utvecklingen så att civilsamhället kan bli en mer 

självständig aktör som arbetsgivare. 

 Åtta organisationer var kvar av 20 – det blir tidsbrist, vad beror det på och 

vems talan förs?  
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 Det var roligt att göra planeringen och kul att det blev så många skojiga 

infallsvinklar.  

 

4. Nästa möte 

Marie Ericsson avslutade mötet och hälsade alla välkomma till nästa möte den 15 

september. Temat för mötet kommer att vara civilsamhället och samhällsplaneringen. Det 

sista mötet för året sker den 16 november med tema Early warning system. 

 


