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Minnesanteckningar Partsgemensamt Forum 26 november 2014 
Tema: Bilden av den ideella sektorn – Civilsamhällets särart 
Citykonditoriet konferens, Adolf Fredriks Kyrkogata 10  
 
Närvarande: 
Ann Wedin, Civos 
Björn Cedersjö, Civos 
Inger Malm, Civos 
Rebecka Prentell, Civos (vice ordförande PGF) 
Göran Pettersson, Forum 
Lars Berge-Kleber, Handikappförbunden 
Staffan Bond, Hela Sverige ska leva 
Silla Ohdnoff, Hyresgästföreningen 
Gunno Sandahl, Ideell kulturallians 
Emy Widén, Kulturdepartementet 
Fredrik Rodhe, Riksidrottsförbundet 
Allan Schwartz, Roma Institutet 
Martin Björgell, Scouterna 
Lotta Zetterqvist, Tjejzonen 
Vivi-Anne Lovelock, Våra gårdar 
Louise Edgren, Utbildningsdepartementet 
Marie Eriksson, Utbildningsdepartementet 
Mia Nilson, Utbildningsdepartementet 
Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet (ordförande PGF) 
Daniel Sjöman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Elin Nordström, MUCF 
Emmy Bornemark, MUCF  
Maria Sundbom Ressaissi, MUCF 
 
Särskilt inbjudna:  
Per Olsson, statssekreterare, Kulturdepartementet 
Karolina Larfors, Utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle 

 
1. Inledning. 

Presidiet hälsade mötets deltagare välkomna. En kort presentationsrunda genomfördes. 

2. Återkoppling från föregående möte 
Stefan Holmgren återkopplade på frågorna från föregående PGF om långsiktig finansiering. 
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Vad ser Regeringskansliet är det största hindret för långsiktig finansiering och vilka 
möjligheter finns för att komma runt dessa? 

Stefan Holmgren förklarade systemet med ettåriga budgetar i staten och att uppdrag till 
myndigheter kommer sent på året, vilket försvårar framförhållningen. Regeringskansliet kan 
bli bättre på att förklara att i budgetpropositionen, som presenteras varje höst, aviseras en 
prognos om budgeten för fyra år framåt., Regeringen försöker öka förutsägbarheten i 
medelstilldelningen så att verksamhet kan planeras och bedrivas på ett bra sätt. Bl.a. har 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fått ett beställningsbemyndigande för 
att kunna besluta om bl.a. bidraget till kvinnors organisering tidigare än vad de kunnat göra 
hittills. Det pågår också ett långsiktigt arbete med att se över förordningstexter för att öka 
samstämmigheten i skrivningar samt att reglera fler statsbidrag i förordning, vilket ger bättre 
långsiktighet och transparens. Ett annat exempel på vad som kan underlätta långsiktighet är 
direktivet till den pågående utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle om att 
undersöka behovet av och, om behov finns, föreslå en funktion för ett samlat administrativt 
stöd för organisationer. 

Inger Malm, Civos, återkopplade från civilsamhället: Hur organisationer kan stödja 
varandra för att minska administration och stärka synergier? Inger Malm pekade på att det 
redan idag finns möjligheter att stödja varandra, till exempel via studieförbunden. Snarare är 
det en utmaning för organisationerna att upptäcka dessa förutsättningar för stöd. 

3. Besök av Per Olsson, statssekreterare åt statsrådet Alice Bah Kuhnke 
Per Olsson inledde genom att beskriva vad civilsamhället betytt för honom och för vårt 
gemensamma samhälle. Genom sitt eget engagemang sedan unga år gavs förutsättningar att 
skapa en identitet och växa, få plats i ett sammanhang och få syn på de större 
samhällsfrågorna. Han beskrev civilsamhället som en grund för samhället: ”Var vi än 
vänder oss finns ett samhälle drivet av ideella krafter”. Regeringen tror på föreningsformen 
och i den finns en särart att värna. Han meddelade att det kan komma att beslutas om ett 
tilläggdirektiv till utredningen om ett stärkt civilsamhälle. Att civilsamhället utför 
välfärdstjänster är av betydelse för samhället men funktionen att bilda, ge sammanhang och 
röst åt människor är en kanske än viktigare funktion, som också behöver stärkas. Även om 
civilsamhället är viktigt för politiken är föreningsformen främst till för medlemmarna.  

Per beskrev flera satsningar i höstbudgeten som involverar civilsamhället, till exempel 
kultursatsningar i miljonprogramsområden. Kultur och demokrati är varandras 
förutsättningar och den kraften som finns ska få större möjlighet att växa. Per avslutade 
genom att säga att regeringen tror att de kan stärka och ändra riktningen på politiken för det 
civila samhället och att alla kan vara involverade i att påverka den riktningen.  

På frågor om den pågående utredningen om civilsamhället svarade Per att regeringen 
föredrar att överväga att besluta om tilläggsdirektiv och att tanken om en parlamentarisk 
utredning inte är aktuell.  Syftet med eventuella tilläggsdirektiv till pågående utredning är att 
kunna ta stöd av utredningen att genomföra det som regeringen vill förändra och förstärka. 
Per välkomnar förslag på problemställningar som kan ingå i direktiv till en förändrad 
utredning.  
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Per fick frågan om hur han ser på Partsgemensamt forum och hur regeringen vill använda 
forumet framåt. Han menade att den här typen av möten är ovärderliga på många sätt. Det 
behövs ett strukturerat samtal mellan parterna. Samtalet kommer till sin natur att upplevas 
gå ganska sakta och det kan också kännas som att det inte alltid är så mycket verkstad. Men 
forumet är en mötesplats att diskutera för parterna viktiga frågor, problematisera och att 
ibland ställa varandra till svars. I den takt som parterna träffas, kommer positioner att flyttas 
framåt och vi kommer att tillsammans få mer kunskap och förståelse. Tålamod är viktigt för 
att det ska kunna bli verkstad.  

Per fick också frågan om vilka hinder som regeringen anser behöver tas bort för att stärka 
civilsamhället? Han pekar på att det finns hinder som ligger utanför ansvarigt stadsråds 
direkta ansvarsområde, t.ex. upphandling, moms eller likabehandling av föreningar och 
företag. I dessa frågor kan de driva på andra departement med sitt perspektiv. Inom det egna 
området kan de bidra till villkoren blir än mer långsiktiga, förutsägbara och utan för mycket 
statlig styrning. De vill hitta en riktning bort från projektfinansiering av långsiktig 
verksamhet, samtidigt som projekt kan utveckla verksamheter. En fråga ställdes om hur 
samspelet mellan den generella civilsamhällespolitiken och de sakpolitiska områdena 
kommer att fungera framåt? Till exempel menade frågeställaren att det finns en utmaning att 
varje myndighet eller departement tenderar att utforma bidragsregler på olika sätt. Svaret 
var att samordningen av departementen kommer att fortsätta via den interdepartementala 
arbetsgruppen för uppföljning av politiken för det civila samhället. Per sa också att det finns 
skilda villkor för bidrag mellan olika sektorsmyndigheter. Stefan tackade Per Olsson, som 
stannade kvar på mötet ytterligare en stund. 

4. Dialogtema: Civila samhällets särart och bilden av ideell sektor 
I arbetsgruppen som förberett temat ingick Raymond Svensson, Mia Nilson, Silla Odhnoff, 
Fredrik Rodhe och Rebecka Prentell. Utgångspunkten för temat var de tendenser till 
glidningar i samhällets syn på civilsamhället i förhållande till företag som noterats samt 
frågan om hur den marknadstrend som finns i samhället har påverkat organisationerna på 
olika sätt. 

Syftet var att diskutera civilsamhällets särart på ett konkret sätt: Vad består denna särart i 
och vilka av dess faktorer skulle kunna berättiga till en särbehandling av myndigheter i 
förhållande till företag? Och vilka organisationer inom civilsamhället omfattar i så fall de 
kriterierna för särart?  

Som en inledning utvecklade Fredrik Rodhe, RF, dessa tankegångar genom att säga att 
frågan om särart är politisk eftersom särarten berättigar till en särbehandling. Idag har till 
exempel delar av civilsamhället vissa skattelättnader. Han visade på mångfalden av 
organisationer inom det civila samhället – ideella föreningslivet, nätverk, stiftelser, sociala 
företag med flera för att synliggöra likheter och skillnader och förekomsten av olika 
hybrider av organisationsformer och syften som finns. Han menade att den måste kunna 
beskrivas konkret. Arbetsgruppens diskussioner hade därför lett fram till ett förslag på en 
lista av faktorer som skulle kunna beskriva särarten som presenterades: 

- Egenorganisering 
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- Medlemsstyrt 
- Självständighet 
- Demokratisk organisation  
- Allmännyttigt syfte (ej vinst) 
- Ideell grund 
- Öppen organisation (vem som helst ska kunna ansluta sig) 

Uppgiften till grupperna var att fundera över om alla de här faktorerna behövs för att en 
organisation ska kunna uttrycka civilsamhällets särart? Finns det några faktorer som är 
viktigare än annat? Saknas någon faktor här?  

Därefter genomfördes en övning för att börja tänka på frågor om särart och som byggde på 
framtidspaningar om civilsamhället som Ideell arena gjort. Dessa spaningar går att ta del av 
via den här webbsidan: http://www.ideellarena.se/kunskapsutveckling/avslutade-
projekt/iderik-2025-framtidens-resurser. 

Temadialogen 

Därefter diskuterades de frågor som arbetsgruppen tagit fram. En frågställning var 
gemensam för alla grupper och sedan diskuterade grupperna ytterligare en frågeställning 
vardera. Gemensam frågeställning var: Med utgångspunkt i de listade faktorerna (se ovan), 
vad är den ideella föreningens särart jämfört med företag och vilka faktorer är det som 
skiljer en ideell förening från företag, vilket i förlängningen kan vara argument för en 
särbehandling från det offentliga?  

Regeringskansliets representanter tydliggjorde att Regeringskansliet inte ska definiera 
särarten för civila samhället, utan att det måste vara det civila samhällets organisationer som 
själv definierar sin egen särart.  Regeringskansliet hade därför inga synpunkter på 
underlaget, men bidrog aktivt i samtalen genom att t.ex. ställa frågor och prövade 
resonemang.  

Samtalens innehåll sammanfattas utifrån varje grupp. 

Grupp 1: Särintresse kontra allmännyttighet? Civilsamhällets organisationer i ett 
föränderligt samhälle.	  
Gruppen tog avstamp i de kriterier för särart som arbetsgruppen ställt upp i den 
gemensamma frågan. Representanter från civila samhället ansåg att om alla kriterier måste 
uppfyllas blir det en väldigt snäv definition som inte många uppfyller. En viktig skillnad 
som gruppen lyfte var att företag ska ge vinst medan föreningar drivs av sina idéer. 
Samtidigt påpekade civilsamhällesrepresentanter att även företag ibland kan dela vissa av 
särdragen för ideella sektorn och att det inte alltid finns en rågång däremellan. Till exempel 
kan även företag drivas av en idé, där vinsten inte är den huvudsakliga drivkraften utan till 
exempel att utveckla landsbygden eller skapa arbetstillfällen.  Ytterligare en aspekt av 
särarten som lyftes var röstbärarrollen och civilsamhället som en demokratiskola. Medlems- 
och brukarperspektivet är en del av civilsamhällets karaktär.  Att organisationer erbjuder 
inflytande, röst, delaktighet till grupper som annars inte hade varit organiserade. 
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Organisationer bygger socialt kapital i samhället och bidrar till en medborgaranda som inte 
företag kan bygga, menade representanter från civilsamhället. 

Gruppen diskuterade att kriteriet allmännytta – att vara till nytta för andra – behöver 
kompletteras med medlemsnytta, som har ett värde i sig. Många organisationer gagnar 
dessutom båda syftena, genom att samtidigt stärka medlemmars identitet, ge gemenskap och 
bidra med till exempel expertkunskaper till beslutsfattare och andra.  

Både organisationer och Regeringskansliet återkom till att den avgörande politiska frågan 
om särart är vilka särdrag som bör kunna motivera till samhällets särbehandling i 
förhållande till företag. Regeringskansliets representant betonade att det inte räcker med att 
hänvisa till att det finns en särart utan att organisationerna måste kunna förklara på vilket 
sätt som den särarten ger ett mervärde till samhället. Vad betyder det till exempel att ha 
medlemmar och inte kunder? Det här är särskilt viktigt eftersom det idag finns gråzoner, när 
organisationer också bedriver ekonomisk verksamhet och verkar på en marknad. Det kan då 
vara otydligt vad allmännyttan eller medlemsnyttan är. Det är den gråzonen som gjort att 
myndigheter har behövt granska vissa ideella föreningars verksamheter. Det positiva med 
det, menar representanten, är att granskningarna har inneburit att organisationerna har 
definierat sig själva tydligare.  

Även civilsamhällets representanter var inne på att argumenten för särbehandling verkligen 
måste kunna hålla för granskning. Gruppen diskuterade om det fanns fog för att differentiera 
mellan stora och små föreningar. Korven som säljs på stora elitmatcher kanske skulle kunna 
momsbeläggas men inte korven som kokas av medlemmar i den lilla idrottsföreningen? 
Utöver att det blir dyrare för den som köper något, så är den stora nackdelen med moms att 
administration och kontroll tar tid och resurser från såväl föreningar som för staten. En 
reflexion var att momsplikt möjligen kan vara befogat när organisationerna bedriver en 
tydlig näringsverksamhet, och att det i så fall var viktigt att hitta tydliga nivåer eller villkor, 
när momskrav på föreningar bör ställas. Invändningar till detta var att återkomma till idén 
eller syftet. Föreningar kan ha näringsverksamhet men syftet är inte pengarna. Det är här 
som verksamheten skiljer sig åt mellan ideell och privat sektor. Flera organisationer 
hävdade också att det måste finnas en gräns för hur mycket ”mervärde” man måste visa upp 
som organisation. Det handlar om att låta verksamheterna få leva sitt eget liv med statens 
förtroende.  

Grupp 2: Är hybridorganisationer, nätverk, sociala entreprenörer m.fl. delar av 
civilsamhället eller inte? Hur förhåller sig dessa olika organisationsformer till 
särarten som uttrycks i den ideella föreningen? 
Även grupp 2 började diskussionen i de kriterier som presenterats av arbetsgruppen. 
Deltagarna i gruppen ansåg att de uppställda kriterierna kändes rimliga med tillägget av 
transparens, som ansågs vara en viktig aspekt i en demokratiskt uppbyggd organisation. 
Gruppen ansåg att kriterierna för ideella sektorns särart inte stämmer överens på nätverk 
eller stiftelser. Civilsamhällets representanter ansåg att det är problematiskt när nätverk ses 
som en enkel och smidig organisationsform, eftersom de är problematiska ur en demokratisk 
synpunkt. Det finns en svårighet att se vem som driver nätverket, till exempel. De är också 
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löst sammansatta och förändras fort. Frågan ställdes om nätverk kan fungera som en 
språngbräda till att bilda förening? Gruppen ansåg att nätverk inte är någon lösning för 
föreningslivets utmaningar idag, men att de kan vara ett komplement. Stiftelser passar enligt 
gruppen inte in i kriteriet om en demokratisk modell, eftersom styrelsen beviljar sin egen 
ansvarsfrihet.  

Representanterna från civilsamhället lyfte medlemsstyret som en särskilt viktig skillnad 
jämfört med företag. En annan aspekt som lyftes var syftet - att de som jobbar ideologiskt 
drivs av att motverka eller förbättra en situation, medan ett företag jobbar för sin egen 
vinning. Det betyder att idéburna organisationer bidrar till en samhällsnytta. En representant 
från civilsamhället poängterade att det inte nödvändigtvis behöver röra sig om en 
allmännytta, då vissa organisationer drivs av ett särintresse. Både särintresse och 
allmännytta är viktiga beståndsdelar av civilsamhället och det ena är inte bättre än det andra, 
menade personen. Ytterligare en skillnad som civilsamhället poängterade var att föreningar 
har en värdegrund. Sociala företag diskuterades. De har inte främst ett vinstsyfte utan drivs 
av idéer. Gruppen ansåg att sociala företag som drivs av ideella organisationer hör hemma i 
civilsamhället, men inte övriga. Sociala företag som drivs av ideella organisationer drivs för 
att inkludera människor, främjar demokrati och arbetsmarknadsinkludering. Ett exempel är 
Blå vägen – ett socialt företag på ideell basis i föreningsform med ett kooperativ knutet till 
sig.  

Civilsamhällets organisationer betonade att dess verksamheter inte kan ersättas av det 
offentliga. För Tjejzonen är det ovärderligt för målgruppen att arbetet bedrivs av ideella 
krafter. Våra gårdar som arbetar med ungdomar bekräftade den bilden. Inom föreningslivet 
äger ungdomarna sin egen historia och kan själva välja vad de vill berätta och inte. Detta 
ledde till frågan om professionalitet i ideella organisationer. Många av civilsamhällets 
organisationer har anställd personal, men ingen av representanterna såg att detta behöver 
vara ett problem ifråga om särarten. Vissa organisationer kräver ett professionellt 
bemötande och dessutom är det medlemmar som anställer personalen. Däremot ansåg 
gruppen att professionaliseringen av civilsamhället ändå kan bidra till otydligare gränser 
mot företag. Representanter från civilsamhället betonade att det finns många hybrider, vilket 
gör det svårt att dra gränsen. Ett exempel som lyftes var festivaler som anordnas av en 
förening med väldigt många volontärer men som ändå är en kommersiell verksamhet. Hur 
ska dessa typer av verksamhet hanteras av exempelvis kommunen, blir en fråga. 

Grupp 3: För vilka organisationsformer kan krävas särbehandling? Alla i 
civilsamhället eller delar? Om delar, i så fall vilken/vilka? Motiv för 
ställningstagandet? 
Även grupp tre utgick från listan över kriterier för särdrag som arbetsgruppen presenterat.  
Gruppen problematiserade kriteriet öppenhet, då vissa organisationer ställer vissa krav för 
medlemskap, exempelvis nykterhetsrörelsen. En tydlig skiljelinje menade gruppen var att 
civilsamhället är medlemsstyrt och att organisationerna inte är vinstutdelande. Faktorn om 
medlemsstyre väckte frågor om organisationer som utgörs av mindre sammanslutningar av 
anställda som driver opinion eller kampanjarbete. Gruppen menade att dessa aktörer bidrog 
till civilsamhället, men likväl är de inte medlemsstyrda. Civilsamhällets representanter 
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betonade att det finns en viktig skillnad i att vara röstbärare i en demokratibärande 
organisation och att vara engagerad i en kampanj. Det finns en viktig aspekt i att vara 
organiserad och att den demokratiska aspekten av civilsamhället är viktig som 
demokratiskola och i bildningssyfte.  

De diskuterade också anpassning till ett förändrat samhälle och att det behövs i viss mån, 
men att det uppstår ett dilemma när till exempel en organisation arbetat utifrån ett 
projektstöd i några år och inte märker att de gradvis ändrat inriktning på organisationens 
verksamhet och samtidigt upplever att organisationen inte längre styrs utifrån sina egna 
syften eller av medlemmarna. 

Representanter från civilsamhället ansåg att många organisationer har blivit väldigt 
verksamhetsinriktade och tagit sig an en roll som utförare. De menade att den utvecklingen 
hade gjort det interna föreningslivet sekundärt och att det behövs en vitalisering av 
föreningen som förening. Frågan ställdes om detta möjligen var ett storstadsfenomen. 
Scouterna betonade vikten av de lokala enheterna inom organisationen, då det finns ett 
värde i generationsarvet. Ett fenomen inom organisationen idag är att man efterfrågar fler 
vuxna i organisationen, trots att det inte är färre idag än tidigare. De tror att det beror på den 
ökade administrativa bördan och den kompetens som behövs för att hantera exempelvis 
bidrag. Alltfler behövs för att göra annat än det som är grunden för engagemanget. 
Scouterna upplever också en ökad konkurrens från företag med liknande verksamhet och att 
det är svårt att konkurera med den senaste tekniken som företagen har.  

Representanter från civilsamhället tycker att det finns en myt idag att civilsamhället 
förändrats i grunden, att föreningslivet är ointressant för medborgare och att alla 
organisationer strävar mot att bli sociala företag. Här menar de att forskningen idag är 
väldigt tongivande, vilket är ett dilemma. Den skapar en bild av att kommersialisering och 
professionalisering är det viktigaste att förhålla sig till, vilket tar fokus från den verksamhet 
som bedrivs och föreningslivets värde. Det är viktigt för självbilden att veta att en majoritet 
av organisationer är medlemsbaserade. 

Gruppens medlemmar ansåg att föreningsmodellen är särskilt viktigt för samhället att värna 
om. Idag skapas bolag av föreningar för att komma ifråga för vissa ekonomiska villkor. 
Representanter från civilsamhället menade att det borde vara rimligt att även 
föreningsformen ska kunna få goda villkor, t.ex. vad gäller avdrag eller investeringar, så att 
man inte behöver skapa nya organisationsformer. Andra organisationsformer som nätverk 
och kampanjer ansåg gruppen fungera bra på kort sikt men att det krävs en förening för att 
förvalta något långsiktigt. Gruppen ville dock betona att alla delar i civilsamhället bidrar på 
olika sätt men just i frågan om särbehandling och egenvärde ansågs föreningslivet och dess 
demokratiska värde är särskilt viktiga att värna om. Väljer man till exempel att skapa ett 
aktiebolag har man gjort ett val och då ska man följa den lagen, oavsett om man gör vinst 
eller har ett socialt företag. Civilsamhällets representanter menade politiken bör visa att 
föreningar är viktiga, och att det kanske då inte är relevant att eftersträva millimeterrättvisa 
mellan företag och föreningar. 
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5. Året som gått – utvärdering, summering och slutsatser inför nästa år 
En utvärdering av året som gått genomfördes i mindre grupper. Syftet med detta 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 2014. Reflexionerna 
kommer att ligga till grund för planeringen och eventuella förändringar i arbetsformerna 
inför 2015. Här följer de frågor som diskuterades. Organisationer har fått tillfälle att 
komplettera skriftligt efter mötet och dessa svar har också infogats.  

1. 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?  

2. 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?  
 

Dialogen i Partsgemensamt forum har lett till en ökad kunskap om motparten. 
Civilsamhället har fått en ökad kunskap om hur Regeringskansliet arbetar samt hur 
myndigheter och departement fungerar, tänker och värderar olika frågor, vilket gjort det 
lättare att föra dialog med politiken även i andra forum. På samma sätt har 
Regeringskansliet fått en ökad kunskap om civilsamhällets organisationers roll, 
förutsättningar och hur man samarbetar med andra organisationer. Regeringskansliet 
representanter lyfte fram att deltagandet i Partsgemensamt forum har lett till ett ökad 
samverkan mellan departementen och att kunskapen om civila samhället inom 
Regeringskansliet har fördjupats och spridits.  Kunskaper har också lyfts till det nordiska 
samarbetet som finns kring civilsamhället.  
 
För båda parter har samtalen lett till en större kunskap och förståelse om civilsamhällets 
bredd och olikheter. Regeringskansliet lyfter särskilt kunskapen om civilsamhällets skilda 
förutsättningar i sin röstbärarroll. En utveckling som båda parter har sett är att frågorna som 
diskuteras alltmer har handlat om generella villkor, som berör stora delar av civilsamhället 
och att frågorna som diskuterats oftast tagit ett steg vidare utifrån tidigare års dialog. 
 
Ett resultat av dialogen som särskilt civilsamhällets part lyfter fram är ett bredare 
sektorsövergripande nätverk mellan organisationer inom civilsamhället, som gett 
möjligheter till samverkan mellan organisationer i gemensamma frågor. Båda parter ser en 
utveckling av relationen mellan parterna. Tilliten har ökat mellan parterna, vilket möjliggör 
att samtalen sker på en mera jämnbördig nivå och att det går att lyfta även de svåra frågorna 
och bjuda in till självkritiska samtal.  Alla var överens om att det är viktigt att ha en arena 
där parterna kan mötas och utbyta tankar och utgångspunkter under dessa förutsättningar. 
En organisation gav uttryck för att Partsgemensamt forum nu är mera känt och gett en 
legitimitet för organisationen även i andra sammanhang. 
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Några mer konkreta resultat av dialogen inom Partsgemensam forum är att kunskapen som 
Regeringskansliet har fått från forumet har bidragit till att kunna ta fram mer kvalificerade 
beslutsunderlag i frågor som berör det civila samhället. Till exempel har dialogen varit ett 
underlag för direktiven till Utredningen om ett stärkt civilsamhälle samt för möten mellan 
departements- och myndighetschefer kring myndigheternas strukturerade arbete med civila 
samhället. Regeringskansliet har också forumet som inspiration till andra samråd som de har 
med civila samhället. Till exempel har Ungdomspolitiska rådet börjat hålla förmöten för att 
förbereda agendan inför rådsmötena. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
tog sin utgångspunkt i 2013 års diskussionspunkter vid genomförandet av dialogkonferensen 
Forum för det civila samhället i juni 2014. Partsgemensamt forum fungerar på så vis som en 
förebild för liknande dialoger eller som en vägvisning till aktuella frågor och vad som 
diskuteras inom det civila samhället. 
 
3. Dialogprocess och arbetsformer 
- Vad har fungerat väl vad gäller samtalsformer, arbetssätt, engagemang etc.?  
- Vad har fungerat mindre väl?  
- Vad kan göras annorlunda nästa år? 
 
Båda parter anser att forumets arbetsformer utvecklats i en positiv riktning och att 
arbetssättet har tagit en bra form. Det sätt som agendan sätts och dialogen förbereds av en 
mindre partsammansatt arbetsgrupp upplevdes som en bra modell, eftersom båda parter 
involveras tillsammans och frågeställningarna kan konkretiseras. Likaså har det varit 
positivt att samtalen förs i mindre grupper och med metoder som gör att alla kommer till 
tals. Arbetet i smågrupper förutsätter dock att det finns en bra representation i varje grupp 
med deltagare från båda parter samt att deltagarna är väl förberedda och pålästa på det 
material som skickats ut i samband med kallelsen.  
 
Det är uppskattat att presidiet har använt olika metoder för att återkommande koppla ihop 
diskussionerna med det övergripande målet med politiken.  Att varje möte följs upp genom 
att respektive part har i uppgift att besvara uppföljande frågor från motparten vid nästa möte 
ger en möjlighet även för organisationer utanför forumet att komma till tals, då de kan 
konsulteras mellan mötena. Att det finns en skrift som summerar året anses värdefullt, bland 
annat för att varje års dialog ska kunna fördjupas och bygga på tidigare frågeställningar. 
 
Ett utvecklingsbehov i forumet är parternas informationsspridning. Partsgemensamt forum 
behöver vara angeläget för flera organisationer än de som är närvarande och det kan berika 
samtalen om representanterna hämtar in flera perspektiv.  Båda parter ser utrymme till att 
förbättra återrapportering och förankring hos sin part. Regeringskansliets främsta uppgift är 
att förankra frågorna hos de egna departementen, vilket framförallt sker via IDA-gruppen 
för civilsamhällesområdet. För civilsamhällets parter är det är viktigt att de riks- och 
paraplyorganisationer som sitter med i forumet kan förankra frågeställningarna hos sina 
medlemsorganisationer samt sprida information i sina led och återkoppla eventuell dialog 
tillbaka till forumet. Ytterligare ett utvecklingsområde som framfördes av civilsamhällets 
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parter är att representanterna från Regeringskansliet gärna får ha en mer aktiv hållning i 
samtalen och vara tydligare med sina ståndpunkter. Civilsamhället ser också gärna 
återkommande närvaro av politiker i forumet, för att kunna få återkoppling direkt från 
politiken.  
 
4. 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 ämnen som ansågs angelägna att fortsätta diskutera var: 

• Civilsamhällets roll för mänskliga rättigheter.  
• Aktuella samhällsutmaningar och vilken roll civilsamhället kan ta i dessa. Ett tema 

med fokus på omvärldsbevakning. Hur påverkar kriser, exempelvis den ekonomiska 
krisen i Europa, EU-migration, flyktingmigration eller klimatkrisen civilsamhället?  

• Civilsamhällets villkor och roll när välfärdssamhället får allt större sprickor. 
Spelpengar som finansiering av civilsamhället, exempelvis Svenska Spel. 

• Civilsamhället som demokratibärare. Fyller civilsamhället samma funktion som 
demokratiskola, med ett minskat engagemang? Vilken funktion fyller civilsamhället 
i mellanvalsdemokratin och vilken roll får organisationerna när politiska partier får 
allt färre medlemmar? 

• Särbehandlingen av civilsamhället. Hur ser särbehandlingen ut och hur bör den se 
ut? Detta tema får gärna genomföras med juridisk belysning av frågorna med både 
nationellt och EU-perspektiv.  

• Teknikens och medias roll för demokratin.  
• Fokus på de juridiska frågorna när det gäller möjligheterna att värna civilsamhällets 

särart. Vad är möjligt enligt europeisk och svensk lag?  
• Fortsatta samtal om hur civilsamhällets olika strukturer har betydelse för deras 

förutsättningar. Hur ska samhällets stöd och särbehandling se ut, kopplat till olika 
organisationsformer?  

• Fortsatta samtal om hur förutsättningar kan skilja sig åt mellan organisationer, 
beroende på det vilket samhällsområde som de verkar inom.  

• Hur civilsamhället kan utvecklas i sin roll som utförare av service och tjänster till 
allmänheten, hinder för att utveckla den rollen och hur staten kan bidra till att 
undanröja dessa. 

• Frågor om kvalitet när civilsamhället är utförare.  
• Civilsamhällets roll som arbetsgivare.  

 
6. Rapport från Urvalskommittén 

Martin Björgell presenterade urvalskommitténs arbete. Arbetet har genomförts enligt 
arbetsordningen på samma sätt som år 2013. Gruppen har tagit fasta på nomineringarna och 
hur varje organisation har motiverat sin anmälan men har också beaktat principerna för 
urvalet. De hanterade principen om kontinuitet och förnyelse genom att ersätta cirka en 
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tredjedel av organisationerna. De har försökt få en bra mix, där större organisationer 
kompletteras av några mindre och av andra typer av organisationer och säkerställt att de som 
är med verkligen kommer att avsätta tid. Gruppen nådde konsensus. Emmy Bornemark 
föredrog för vikarierande GD Eva Theisz, där hon berättade om resonemangen och 
principerna. Eva tycket att det var ett väl genomfört arbete och beslutade enligt förslaget. På 
fråga från forumet, motiverade gruppen särskilt valet av Unionen. Motiven var att Unionen 
är representant för större organisationer med en klassisk hierarkisk struktur och en historisk 
roll inom civilsamhället. Det är relevant att se hur deras utmaningar ser ut idag. Unionen 
organiserar många anställda inom civilsamhället. 

7. Processen framåt inför PGF 2015.  
Arbetet fortsätter med att slutföra årets skrift från forumet. Det är samma process som förra 
året. Syftet är att återge samtalen på ett strukturerat sätt och att reflektera kring processen 
och resultatet. En arbetsgrupp har bidragit till innehållet. Presidiet ber om mandat att 
slutföra arbetet med årets skrift. Alla är för och ingen är däremot.  

Ett preliminärt datum för första mötet med nästa års PGF är den 11 februari. Det är ett 
konstituerande möte, där arbetsordning och mötesteman diskuteras och beslutas. Dessutom 
väljs årets ordförande och vice ordförande. Nästa år är det civilsamhällets part som väljer 
ordförande. Senast den 15 januari ombeds ni att lämna besked om vilka som ska 
representera organisationen inom forumet och vilka som utsetts att vara ersättare.  

8. Avtackning 
Predidiet samt de organisationer som inte kommer delta i PGF 2015 avtackades. 

9. Mötet avslutas. 


