
Förslag dialogteman 2018    

 

Urval och beslut av teman  

Parterna kommer gemensamt överens om vilka frågor som ska diskuteras i forumet. Om teman från 

tidigare år återkommer är ambitionen att bygga vidare på tidigare samtal - att fördjupa och 

konkretisera de utmaningar och behov av förändring som har identifierats.  

Förslagen nedan bygger på förslag som forumet identifierat under 2017 samt förslag på teman som 

organisationer lämnat i samband med sin nominering till forumet 2018. 

Presidiet har sedan gått igenom de olika förslagen och gjort ett urval. Presidiet har med stöd i den 

årliga utvärderingen av forumet strävat efter att föreslå teman som kan avgränsas, vara intressanta för 

många och som är aktuella för parterna. Ytterligare temaförslag kan lyftas fram under mötet. 

 

Förslag teman 2018 

1. Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet, fördjupning 

En fördjupning av dialogen 2017. Parterna kan fortsätta erfarenhetsutbyte vad gäller arbetet 

med värdegrund och demokrati. Parterna kan också fördjupa sig ännu mer i 

demokrativillkoren när det gäller statens stöd till det civila samhället.  

 

2. Civilsamhället och tilliten till demokratin, fördjupning  

En fördjupning av dialogen 2017. Parterna kan fördjupa samtalet kring civilsamhällets 

tillitsskapande funktion- och position i förhållande till framväxten av odemokratiska krafter. 

En särskild fördjupning kan göras kring hot och hat mot representanter från organisationer 

och/eller civilsamhällets funktion som röstbärare.  

 

3. Civilsamhället och arbetet för jämställdhet  

Flertalet organisationer verkar för ökad jämställdhet i samhället Men hur ser arbetet för 

jämställdhet mellan könen ut inom det civila samhällets organisationer? Upproret #metoo har 

bland annat belyst förekomsten av sexuella trakasserier inom organisationer.  

Parterna kan utbyta erfarenheter och diskutera vilka åtgärder som krävs för att skapa ett 

jämställt civilsamhälle. 

 

4. Civilsamhället och etableringen av nyanlända   

Det civila samhällets organisationer arbetar med etablering av nyanlända i flera olika former 

och verksamheter. De senaste åren har regeringen riktat särskilt stöd till detta arbete. Hur ser 

förutsättningarna ut för civilsamhället när det gäller att verka för etablering? Parterna kan dela 

med sig av sina lärdomar från de insatser som gjorts och berätta om de utmaningar och 

möjligheter de möter.  

 

5. Civilsamhället och insatser i socio-ekonomiskt utsatta områden 

Båda parter verkar på olika sätt för ökad social inkludering i socio-ekonomiskt utsatta 

områden. Exempelvis har Regeringen inrättat Delegationen mot segregation och det civila 

samhällets organisationer genomför en mångfald av insatser. Flertalet myndigheter har också i 



uppdrag att verka för social inkludering. Hur kan parterna samordna sig, och de många 

insatser som görs, för att skapa långsiktig förändring när det gäller arbetet i socio-ekonomiskt 

utsatta områden? 

 

6. Civilsamhällets särart och konkurrens- och konsumenträtten 

I utredningen ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” uppmärksammas hinder för organisationers 

verksamheter som beror på olika regelverk och dess tillämpning. Ett sådant hinder är att 

föreningar i allt högre grad likställs med företag. Det kan bland annat leda till att 

konkurrensrättsliga regler kan tillämpas på organisationernas verksamhet och att 

konsumenträtten påverkar relationen mellan en medlem och en förening.  

Hur balanseras gränser och ansvar när civilsamhället utför insatser som ligger väldigt nära det 

offentligas verksamhet? Och hur kan förståelsen för civilsamhällets särart öka?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidigare teman 

2017 

 Civilsamhället och tilliten till demokratin 

 Civilsamhället och samhällsplanering, fördjupning 

 Civilsamhället och representativiteten  

 Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet  

2016 

 Civilsamhället och integration 

 Civila samhällets organisationer som arbetsgivare 

 Civilsamhället och samhällsplaneringen 

 Civilsamhället och det offentligas förvarningssystem 

2015 

 När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället  

 Olika förutsättningar för olika typer av organisationer  

 Gemensamma verktyg i mötet med olika samhällsutmaningar i Sverige och globalt 

 Civilsamhället som demokratibärare i samhället 

2014 

 Mångfald, inkludering och delaktighet inom civilsamhällets organisationer 

 Röstbärarrollen och demokratiskt inflytande i parallella processer 

 Långsiktiga och alternativa finansieringsmöjligheter för civilsamhället 

 Bilden av den ideella sektorn och dess särart samt motiv till särbehandling i förhållande till 

företag 

2013 

 Demokrati, nya former av engagemang och civilsamhällets roll som röstbärare 

 Civila samhällets särart och kvalitet, idéburet företagande samt administrativa krav 

 Former för dialog och samråd samt jämbördighet 

 Civilsamhällets kunskap och samverkan med den offentliga sektorn 

2012 

 Civila samhällets möjligheter att utföra välfärdstjänster 

 Organisationers oberoende och självständighet 

 Civila samhällets ekonomi: offentlig finansiering, skatter och avdrag samt arbetsgivarfrågor 

 Civila samhällets betydelse för delaktighet och mångfald i samhällslivet 

 Behovet av ökad kunskap om det civila samhällets villkor och dess betydelse för samhället 

 Politiken för det civila samhället – hur ska den genomföras och följas upp? 


