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Närvarande 

 

Alva Roksell, Utbildningsdepartementet (praktikant) 

Anna-Karin Andersson, Ideell kulturallians 

Ann-Katrin Persson, Civos 

Björn Cedersjö, Civos 

Camilla Olsson, Coompanion Sverige  

Eleonore Holmberg, Kulturdepartementet (praktikant) 

Elisabeth Fahlin, Finansdepartementet 

Elisabeth Rytterström, Svenskt Friluftsliv 

Erik Hällströmer, Justitiedepartementet 

Gabriel Johansson, Sveriges Ungdomsråd.  

Hannah Kroksson, LSU 

Hans Paulsson, Civos 

Helena Onn, EU-kansliet 

Jane Nafula Ngolia, Sveriges kristna råd (praktikant)  

Jan-Olof Forsén, Handikappförbunden 

Leena Haraké, KSAN 

Lena Söderström, Vetenskap & Allmänhet 

Maria Nilsson, Kulturdepartementet 

Marie Ericsson, Kulturdepartementet 

Martin Björgell, Civos 

Sandra Sarin, Civos 

Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet,  

Theres Sysimetsä, Unionen 

 

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

Sundbom Ressaissi, Marina Tjelvling, Nadine Ghawi och Omar Nur 

Anmält förhinder, Anna-Karin Berglund, SKL, Elin Aronsson, Forum, EllaCarin Blind, 

SSR, Erik Adell Hellström, Kulturdepartementet, Ia Kjellsdotter, Passalen, Johan Strid, 

Parasport Sverige, Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet. Vicci Friberg, Sveriges 

Antidiskrimineringsbyråer 

1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna och startade en presentationsrunda.  

2. Incheckning och återblick på förra mötet 

Vice ordförande inledde en incheckning där deltagarna i par fick reflektera över 

utvärderingen och minnesanteckningarna från förra mötet. Inga synpunkter på innehållet 
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fanns men väl ett önskemål om att dokumentationen kan bli mer fyllig och beskriva fler 

nyanser och mångfalden i samtalet.  

3.  Mötets tema ”system för tidig varning” 

Temat för det fjärde dialogmötet var Civilsamhället och system för tidig varning. Ett tema 

som inte diskuterats tidigare och som deltagarna nu utforskade tillsammans. Med system 

för tidig varning, även uttryckt som Early Warning System (EWS) menas här system som 

innebär att öka medvetenheten, ha beredskap – att olika aktörer, så som det civila 

samhället, får veta vad som händer innan och under relevanta delar i en beslutsprocess. 

Det kan vara system som har utvecklats för att förhindra klimat- och miljökatastrofer men 

också för att varna för sociala utmaningar. Civilsamhällets organisationer både har och 

har haft en stor betydelse i samhällsutvecklingen genom att förvarna politiken om vissa 

utmaningar. Organisationerna drev till exempel på så att det infördes ett europeiskt 

varningssystem för nya preparat som kan vara livshotande, exempelvis drogen SPICE. 

Med systemets hjälp kunde det preparatet narkotikaklassas inom fyra månader. Ett annat 

exempel på insats som civilsamhället har gjort för att förebygga våld och driva på en 

samhällsförändring var verksamheten FATTA. Organisationen bildade där en opinion 

kring samtycke och krävde annan lagstiftning i våldtäktsfrågan.  

Oavsett om det handlar om att skapa en ny lag eller ändra en gammal lag så kan en 

lagrådsprocess initieras från många olika håll. Det kan komma från organisationerna, 

tjänstemän, politiker, partierna, en fråga som debatteras medialt och så vidare. Ofta är det 

flera olika faktorer som leder till att en utredning initieras. Regeringen tar fram 

utredningens direktiv och utser utredare. Till utredningarna anställs utredningssekreterare 

och regeringen utser personer i en expertgrupp. Utredarens betänkande lämnas till 

regeringen som sedan remitterar förslaget till relevanta remissinstanser (ibland flera 

hundra). Efter inkomna remissvar behandlas förslagen. I beredningsunderlaget ingår bara 

de förslag som har remitterats. Om det tillkommer nya förslag behöver det ske en ny 

remissrunda innan beredningen kan färdigställas. Regeringen har att uppfylla ett 

beredningskrav i lagstiftningsprocessen. Det betyder att alla lagstiftningsärenden ska vara 

beredda och att information ska ha hämtats in från alla som berörs av lagstiftningen. Det 

är myndigheter, kommuner och Landsting, företag, civilsamhällets organisationer när det 

gäller lagstiftningsförslag. Lagrådet granskar att underlaget är tillräckligt berett och tar 

ställning till lagrådsremissen. Regeringen tar sedan fram en proposition till riksdagen. 

Propositionen behandlas först i utskotten,.. Efter att riksdagsbeslutet är fattat utfärdar 

regeringen lagen och kungör den i Svensk författningssamling, (SFS). En organisation 

kan påverka processen i alla led förutom i utfärdande av lag och kungörelse i SFS men ju 

tidigare som civilsamhällesorganisationerna lämnar synpunkter i processen, desto mer 

sannolikt är det att få gehör. Likande processer sker på EU-nivå men utifrån en mer 

komplex karta. Inom EU är det Kommissionen som skriver fram förslagen. I initieringen 

av förslag och i den förberedande fasen finns det en upplevelse inom Regeringskansliet 

att Kommissionen är lyhörd. Det finns formella och informella vägar att påverka 

agendan. Parlamentariker, paraplyorganisationer, grupper av parlamentariker etcetera kan 
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ta initiativ. Civilsamhällets organisationer kan också påverka via kommuner och regioner 

eller myndigheter, som kan ha egna kanaler.  

Kommissionen är beroende av att lyssna in – de har en liten tjänstemannastab och 

behöver input. Det finns också blanketter för att ta in synpunkter, exempelvis via enkäter. 

Dessa skickas ofta ut på remiss av Regeringskansliet till berörda.  

De samråd som finns presenteras på webben ” Din röst i Europa”. De förslag som 

kommer ur ett samråd ska i Sverige förankras i riksdagen och sker via så kallade Fakta 

promemoria som visar hur regeringen ser på förslaget. Efter att förslaget behandlats i 

riksdagagen sker förhandlingar på EU-nivå.  

Europaparlamentet och (minister)rådet fattar beslut. Inför beslut pågår det förhandlingar, 

minsitermöten gruppmöten etcetera. I de ansvariga utskotten i EU-parlamentet finns det 

rapportörer, för varje förslag, med god insyn. Regionkommittén, Europeiska sociala 

ekonomiska kommittén kan också vara organ att påverka.  

Det finns en handbok som Regeringskansliet har tagit fram som kan öka förståelserna för 

processerna. 

Det har nyligen lämnats ett betänkande kring regeringens arbete med delaktighet i EU-

arbetet, EU på hemmaplan. En slutsats i betänkandet var att i Sverige efterfrågas i dag 

synpunkter från det civila samhället och andra aktörer mest när möjligheten att påverka är 

som minst, dvs. sent i processen. Förslag om insatser i Sverige är på gång att arbetas 

fram. Bland annat är det önskvärt med fler samråd, även på myndighetsnivå, öka 

kunskapen om EU, öka information/kommunikation.  

Utvecklingsområden 

I det efterföljande samtalet i PGF fanns det en upplevelse av att det är större 

organisationer, exempelvis organisationer som organiserar andra organisationer, som har 

möjligheter att bevaka vad som händer inom EU och på så sätt har en större möjlighet att 

kunna påverka. De svenska paraplyorganisationerna finns inte alltid representerade på EU 

nivå och kan inte bevaka frågorna åt sina medlemsföreningar utan får vända sig till de 

europeiska organisationerna för att få information ”om 2 år är det dags.. osv”. Inom 

civilsamhällesområdet finns det sedan tidigare i många organisationer en tradition av att 

samarbeta med andra liknande organisationer i norden. Det är inte lika vanligt att 

samarbeta och utbyta erfarenheter på europeisk nivå. Möjligtvis kan den europeiska nivån 

vara mera främmande vilket kan skapa trösklar för engagemang.  

Politiken upplevs också från vissa civilsamhällesorganisationer ha blivit 

professionaliserad då det ofta är en tjänstemannaröst och inte enskilda medlemmars röster 

som sätter igång en fråga.  

En av diskussionsgrupperna uttryckte att det kan vara en utmaning för civilsamhällets 

organisationer att förhålla sig till det som händer inom EU och fånga upp de frågor som 

organisationerna borde reagera på. Kunskapen om de nationella och europeiska 
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lagprocesserna kanske finns hos organisationerna men den är inte alltid tillräcklig för att 

organisationerna ska kunna påverka tidigt i processen. Det saknas utvecklade system för 

en sådan omvärldsbevakning. System som alarmerar till civilsamhällets organisationer 

när det är frågor som inte vid en första anblick är relaterade till civilsamhället men som 

ändå kan ha stor inverkan på civilsamhällets förutsättningar, exempelvis förändringar av 

PUL. Den offentliga sektorn har inte några kända system för att dela information till 

civilsamhällets organisationer. Det finns även brister inom partierna med att informera 

tillbaka till den egna organisationen. Finansieringsfrågan inom politiken behöver också 

bli mer transparent. Det är i vissa fall otydligt om vem eller vilka som finansierar en viss 

politisk tankesmedja. Det saknas också en informationsspridning inom och mellan de 

organisationer som redan är representerade på flera nivåer och som skulle kunna sprida 

informationen i sina egna led.  

Det finns information i utredningen Delaktighet i EU och en upplevelse om att det inte är 

så vanligt att civilsamhället diskuterar EU frågor på kommunal nivå även om flera nivåer 

borde vara med. Detta kopplat till att det finns strukturer både inom den offentliga 

sektorn och inom civilsamhällets organisationer för att sätta EU-politiken i ett lokalt 

sammanhang. Kommunerna är en nivå som också är viktig att uppmärksamma i ett 

system för varning. 

Det verkliga behovet från Regeringskansliet och från den offentliga sektorn är 

sakkunskap i ett tidigt skede. Det behövs mer sak expertis än lobbyism. Både det 

offentliga och civilsamhällets organisationer behöver bli bättre på att vara tidigt ute och 

dela information. Det som krävs från organisationerna är en större kunskap om när 

processer börjar. Organisationerna har ofta full koll på vad som händer i den slutliga 

processen men dålig insyn i det tidigare stadiet. Ett utvecklingsområde är att 

civilsamhällets organisationer blir bättre på att vara med så tidigt som möjligt i 

processerna och en utmaning i det är att det inte finns så många informationskanaler, dit 

man kan gå för att vara ute i god tid. En förvarning från det offentliga när processen drar 

igång skulle kunna underlätta organisationernas medverkan. Organisationen kan arbeta 

med metoder för att fånga upp vad som är på gång. Det efterlystes en plattform där 

organisationerna kan dela åsikter och skapa sig en bild tillsammans istället för 

organisationer endast uttalar sig i egen sak. Här kan paraplyorganisationer fylla en viktig 

funktion. Det kan också behövas en nationell kommunikationsplan där en kan föra en 

dialog om trender, scenarier, konsekvenserna – ömsesidigt så att alla kan förbereda sig 

och sprida vidare informationen. Det finns också behov av en interaktiv digital plattform 

för att tipsa varandra om aktuella händelser över lag eller bara delas tips om lokaler, 

praktikplatser. Ett system som förvarnar om vissa händelser i samhället, när 

civilsamhället som kan ligga steget före, ser vad som är på gång. Den senaste tidens 

flyktingarbete lyftes som en händelse där civilsamhället långt tidigare kunde sia om den 

flyktingsituation som rådde under hösten 2015. Civilsamhällets organisationer har ofta 

kunskaper om vad som händer från start men kommer inte alltid in i det offentliga 

rummet. Med en gemensam plattform, som kan behöva ägas av civilsamhället och inte 

det offentliga på grund av sekretess och att det kan vara enklare på så sätt att mobilisera. 
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Samtalet berörde också den offentliga sektorns bristande långsiktighet i budget och 

projektstyrning. Det fanns en upplevelse om att det ofta saknas en långsiktighet i beslut 

och uppdrag vilket kan leda till att parterna inte hinner samverka i den utsträckning som 

skulle vara önskvärt. Ett exempel på detta var en organisation som fått ett projektbidrag 

för att arbeta med utbildning inom socialtjänstens område och kommunen att delta i 

utbildningen utan kostnad. När kommunen hade processat förfrågan och gett ett positivt 

beslut hade det gått ett år och projekttiden löpt ut och utbildningen kunde inte längre 

genomföras utan kostnad. Det skulle vara enklare om det var möjligt att matcha varandra 

bättre i processerna.  

Det kan också behövas se över representationen av vilka organisationer som bjuds in till 

samtal så att inte bara vissa organisationer behöver arbetas med – så att det alltid blir 

samma organisationer som för samtalen med men fler kommer med. 

Det offentligas behov 

Förslag med tidiga samråd, kan vara ett bra alternativ. Sakråd skulle kunna vara en 

modell att använda sig av för att samla in information i ett tidigt skede. Viktigt för 

organisationer att känna till detta också så att organisationer kan planera in det i sin 

verksamhet.  

Paraplyorganisationerna kan fylla en viktig funktion. Den svenska politiken och det 

svenska civilsamhället är ofta eniga i frågor på EU nivå. Kan dras mer nytta av detta.  

Politikerna kan arbeta vidare med att:  

 Säkerställa att det sker en konsekvensanalys utifrån civilsamhällets villkor och 

förutsättningar redan när utrednings- eller tilläggsdirektiv skrivs fram. 

 Informera om frågor innan direktiv till utredningar skrivs. 

 Säkerställa att kommittéväsendet konsekvensutreder effekter för civilsamhällets 

organisationer när det berör dem. 

 Uppmärksamma att den offentliga sektorn kan samverka och påverka vad som 

händer på Europeisk nivå på flera nivåer, inte bara på den nationella nivån. 

 Synliggöra kopplingen mellan remissinstansernas yttranden o faktiska beslut.  

 Möjliggöra egna snabba processer för att kunna dra nytta av civilsamhällets 

snabba handlingar. 

 Se över långsiktiga grundbidrag som möjliggör för civilsamhället att bidra mer 

självständigt. 

 Att tidigt informera civilsamhället om processer i frågor som berör dem. 

 Efterfråga sakkunskap istället för lobbyism. 

 

Civilsamhället kan arbeta vidare med att:   

 Vidareutbilda medlemsföreningar eller andra mindre föreningar för att de också 

ska kunna göra sina röster hörda. 
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 Samverka kring bevakning av EU-frågorna, dela upp ansvar och sprida 

informationen till en bredd av organisationer.  

 ”se sina egna möjligheter, Vad är organisationen bäst på?” Använda sig av 

paraplyorganisationernas omvärldsspaning.  

 Dela arbetsbördan på förutsättningsfrågorna runt specifika politikområden.  

 Samarbeta med samarbetsorgan på andra nivåer – norden/EU/globala 

organisationer. Folkrörelser över nationsgränser.  

 Mobilisera över nationsgränser samt lokalt. 

 Skapa en interaktiv plattform för att samordna verksamheter på olika nivåer 

exempelvis kring resurser som ägs av civilsamhället. Lokaler, Ideella krafter, 

Kläder, Praktikplatser och så vidare.  

 Samordna flera organisationer för att kanalisera ett specifikt ”erbjudande”   

 Delta i paraplyer på EU-nivå och deras omvärldsbevakning 

 Förankra EU-politiken på alla nivåer. 

 Öka kunskap i organisationen om var organisationerna kan hitta informationen.  

Vad parterna kan arbeta vidare med tillsammans? 

 Delge varandra kunskap om händelser i samhället som kan påverka 

civilsamhällets organisationer eller samhällsutvecklingen i stort. 

 

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

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 2016. 

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

arbetsformerna inför 2017. Samma utvärderingsfrågor har ställts sedan 2012 för att 

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

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.  

- Oväntade samarbeten 

- Den tveksamhet som fanns till forumet från början är helt borta. PGF är en 

tillgång och ett viktigt arena. Förmötena har motiverat till att engagera mera. 

- Viktigt forum och frågor, inte bara sakfrågor.  

- Har fått ett ökat samarbetsnätverket och två nya medlemsansökningar i den egna 

organisationen tack vare deltagandet i forumet.  

- Viktigt forum där organisationerna kan få input i vad andra organisationer har för 

utmaningar. Hitta nya möjliga samarbetspartners 
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- Har gått vidare med frågor som inte har behandlats i forumet.  

- Organisationen stärks i sitt kunnande, bra mötesplats. 

- Innehållet i dialogen har använts efter mötena för att förstärka olika sammanhang 

med exempel från forumet och vise versa.  

- Insikten i att fackföreningsrörelsen är en del av civilsamhället 

- Öka arbetsglädjen i eget arbete, nya perspektiv eller hittat nya frågor.  

 

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?  

 

Det partsgemensamma forumet är ett sätt att påminna sig om frågor som är gemensamma 

och relevanta utifrån generella villkor. Mötena är ett sätt för deltagarna att försöka förstå 

varandras villkor och en process att lära sig mer. Regeringskansliet märker exempelvis av 

att det blir ringar på vattnet om de lyfter upp sakkunskapen inom sitt område. 

Civilsamhällets representanter märker att Regeringskansliet tar det på större allvar, 

exempelvis rapporterar fler departement nu tillbaka. Det har blivit flera departement som 

deltar i forumet. Det finns också en upplevelse att Mucf når en bättre kvalitet i sitt stöd 

till processerna. Förmötet lyftes också fram som en bra process och bra form som 

underlättar dialogen, samförstånd och identifiera frågor med Regeringskansliet.  

Överlag ett bra forum för nätverk och lära av varandra. Svårt att se konkret resultat. Vad 

kan vi se och vad kan vi förvänta oss att se? Tidigare år har det varit en 

återrapporteringspunkt kring teman: vad har hänt sen sist? Kan forumet återkomma med 

en sådan typ av punkt, fast nu med längre tidsavstånd. Hur gick det med 

arbetsgivarperspektivet till exempel?   

PGF är ljuset i mörkret i en tid när demokratin är hotad! 

Det är bra att tjänstemännen från Regeringskansliet är på plats men det framfördes ett 

önskemål om att statsråd också kan delta på mötena framöver.  

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.  
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Förslag på tema till nästa år: 

 Civilsamhället och jämställdheten – i jämförelse med jämställdhetkvoteringen i 

bolagsstyrelser. Kommer det att ställas krav på det civilsamhällets organisationer 

att vara jämställt? – hur ska civilsamhället matcha upp?  

 

 Civilsamhället och tilliten för demokratin - desinformation, filterbubblor, 

populism, finns tidiga varningssystem? Hur motverkar civilsamhället den 

utvecklingen? Tillit till offentliga institutioner och civilsamhället. Hur tar en till 

sig information i relation till demokratin.  

 

 Civilsamhället, hälsan och hållbarheten. Det råder en ökad psykisk ohälsa på 

grund av samhällsutvecklingen. Vilka implikationer får det bland annat för 

civilsamhällets verksamhet? Ohälsa både i olika grupper och i CS, utbrändhet och 

stress. Hälsan inom civilsamhället kan vara i behov av en rejäl hälsokontroll. 

LSU har siffror på hur ohälsan inom CS har ökat.  

 

 Civilsamhället och den långsiktiga finansieringen. Hur det offentliga investerar i 

civilsamhället och samhällsutvecklingen. Det finansiella värdet som 

civilsamhället skapar för offentligheten genom det arbete som civilsamhället gör. 

 

 Civilsamhället och värdegrunden. Var går gränserna för vilka organisationer som 

det offentliga vill samverka med. Organisationerna kan utbyta idéer och 

Regeringskansliet kan göra inspel och öka sin kunskap om 

civilsamhällesorganisationernas olika värdegrunder. Lyfta fram att civilsamhället 

vilar på många olika värdegrunder, ibland också gamla värdegrunder 

Regeringskansliets förslag på teman:  

- Välfärdsfrågor utifrån CS-perspektiv 

- Kunskaper om hot och hat – hur mycket sker det för organisationer? Till exempel 

inom flyktingsituationer där det finns vissa CSO som blivit utsatta för 

högerextrema organisationers påhopp och utsatthet. Temat kanske kan ingå i 

tillitsfrågan? 

- Uppföljning av insatser för nyanlända. Insatserna som nyanlända deltar i, 

språkcaféer osv. hur jobbar vi för ett mer inkluderande samhälle? 

- Samverkan lokalt och offentligt. Hur kan staten göra för att underlätta mera och 

skapa villkor och verktyg för att öka samverkan mellan CSO och det offentliga? 

- Vilka röster är det från CSO som kommer till tals och hur representativa är de. 

Ofta återkommande. Inte bara på grund av att de är en stor organisation utan även 

små lobbyorganisationer. En kan få uppfattningen om att det är stora org m breda 

medlemsbaser men så är inte alltid fallet.  
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Ett förslag och nytt sätt att angripa frågorna vara att deltagarna kan få i hemläxa att 

djupdyka i sin egen organisation och sondera terrängen. Det kan skapa ett mer interaktivt 

sätt att jobba med frågorna. Mera workshopsliknande. 

 

Dialogprocess och arbetsformer 

 

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

- Vad har fungerat mindre väl?  

- Vad kan göras annorlunda nästa år? 

 

Partsgemensamt forum upplevs vara ett lyhört sammanhang på så sätt att om deltagarna 

har påpekat problem har lösningar presenterats och justeringar har kunnat göras. Det 

upplevdes som ett dilemma att inte alla deltagare prioriterar mötena. Vissa deltagare 

avviker under mötena medan andra inte skickar ersättare om den ordinarie inte kan. Ett 

sätt att arbeta med dilemmat kan vara att förtydliga värdet av närvaron genom skrivningar 

i arbetsordningen. Ett annat förslag var att anmäla eventuell frånvaro i början av mötet. 

Det är också angeläget att hålla dagordningstider för att inte det ska bli tidsbrist mot 

slutet. En deltagare ansåg att det hade blivit bättre på den sista punkten. Det fördes också 

fram att det är viktigt att båda parterna bidrar med inspel i samtalen i grupperna. En 

metod för att få igång båda parterna var att vinkla frågor till båda parter. Det kan behöva 

utvecklas mera till nästa år. Ett förslag för att underlätta planeringsgruppernas arbete var 

att de inför sin planeringsstart kan lyfta temat i ett föreliggande forummöte för att 

klargöra förväntningar på temas innehåll så att båda parter är överens om vad 

avgränsningen är.  

 

De temaområdena som föreslogs blir underlag för det konstituerande mötet 2017 där 

nästa års temamöten beslutas. PGF som forum kan komma in med förslag på teman. Det 

kommer också att finnas en fråga om förslag på teman i den utvärdering som Mucf 

skickar ut efter mötet.  

 

6. Rapport från Urvalskommittén 

Urvalskommittén meddelade att det kom in nära 60 nomineringar. Nomineringarna hade 

varierande innehåll och förkunskaper. Urvalet följde principerna i arbetsordningen och 

speglar representation utifrån olika faktorer så som verksamhetsinriktning, förutsättningar 

och perspektiv exempelvis storlek, nya och etablerade, stad och landsbygd etc. Lena 

Nyberg beslutade enligt förslaget den 14 november. Tack för visat intresse till de som 

inte har fått en plats.  

De organisationer som inte har nominerats sig för nästa år var Parasport Sverige, Sveriges 

Antidiskrimineringsbyråer, Samernas Riksförbund och Vetenskap och Allmänhet. 

Unionen, Sveriges Ungdomsråd och Coompanion Sverige fortsätter i forumet. Nya till 
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nästa år är Mattecentrum, Afrosvenskarna, Riksorganisationen Give it Forward, Hela 

Sverige ska leva. 

Tre reserver har också utsetts. Det var i följande ordning: Frii, Nätverket idéburen sektor i 

Skåne och Romer och Resande kvinnoforum. 

 

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

Vetenskap och Allmänhet var den enda av de avgående organisationerna som var på plats 

och avtackades med en bok.  

Ordföranden avslutade mötet genom att meddela att nästa möte är bokat till den 1 februari 

2017. Lokal meddelas senare.  

 


