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Närvarande  

Adrián Groglopo, Antirasistiska akademin 

Agneta Rolfhamre, Sveriges Föreningar 

Amadeu Batel, Civos 

Anna-Karin Andersson, Ideell Kulturallians 

Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet 

Charlotte Rydh, FRII 

Charly Wassberg Borbos, Civos 

Diana Nyman, Rom och resande kvinnoforum 

Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sverige  

Julia Grosse, Kulturdepartementet 

Katarina Höög, Kulturdepartementet 

Kristin Olofsson, LSU  

Leena Haraké, KSAN  

Lisa Gastaldi, Kulturdepartementet (praktikant)  

Ludvig Sandberg, Forum - idéburna organisationer med social inriktning 

Martin Björgell, Civos 

Maurits Larenas, Mattecentrum 

Sandra Sarin, Civos 

Shadé Jalali, Unionen 

Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva 

Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet 

 

Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) deltog Nadine Ghawi och 

Ulrika Hektor. 

Möte i Partsgemensamt forum den 24 januari 

 

1. Välkommen, inledning och presentation 

Katarina Höög, utsedd av Regeringskansliet till ordförande för Partsgemensamt forum 

2018, öppnade mötet och hälsade välkomna. Katarina framförde en hälsning från Ann-

Katrin Persson, avgående ordförande för forumet, som inte var närvarande på grund av 

sjukdom. Därefter inleddes en presentationsrunda.  

 

2. Information om nomineringar till presidiet och till urvalskommittén  

MUCF berättade att Partsgemensamt forum leds av ett presidium som består av 

ordförande, vice ordförande och sekreterare. En tjänsteperson från MUCF är sekreterare. 

Ordförandeskapet roterar mellan parterna och i år innehas posten som ordförande av 

Regeringskansliet. På detta möte skulle det civila samhällets organisationer utse sin vice 

ordförande.  
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Civilsamhällets organisationer har haft möjlighet att nominera kandidater till posten som 

ordförande. En nominering till posten hade inkommit. Det var Sveriges Föreningar som 

nominerat Ann-Katrin Persson, Civos. Martin Björgell, ordförande för Civos, framförde 

en hälsning från Ann-Katrin; hon tackade för förtroendet och meddelade att hon helst 

avstår från att kandidera, eftersom hon ingått i presidiet ett antal år och därför gärna 

lämnar utrymme för en ny kandidat. 

På mötet skulle det civila samhällets organisationer också utse fyra deltagare till 

urvalskommittén. Kommitténs uppgift är att bereda ett förslag om vilka organisationer 

som ska ingå i forumet 2019. Kommittén ska bestå av två tjänstepersoner från MUCF och 

fyra ledamöter från det civila samhällets organisationer. 

Beslut om vice ordförande och ledamöter till urvalskommitté skulle behandlas under 

mötespunkterna 5. Parternas val av ordförande och vice ordförande respektive 6. Val av 

ledamöter till urvalskommittén. Nomineringar kunde lämnas till MUCF fram till dess att 

beslut skulle fattas. 

En fråga lyftes. Den handlade om hur det kommer sig att Regeringskansliets senaste 

representanter i presidiet har lämnat sina uppdrag på kort tid och hur Regeringskansliet 

arbetar för att säkerställa kunskapsöverföring mellan tjänstepersoner i forumet. 

Regeringskansliet berättade att personerna antingen har lämnat eller fått nya uppdrag 

inom myndigheten, och därför har de lämnat presidiet. När det gäller kunskapsöverföring 

finns det en interdepartemental grupp, IDA-gruppen, inom Regeringskansliet där man 

löpande diskuterar frågor om det civila samhället. Tjänstepersoner från samtliga 

departement ingår i gruppen. 

 

3. Arbetsordning 2018 och allmän diskussion 

Ordföranden berättade om presidiets förslag till arbetsordning 2018. Forumet utvärderar 

årligen sina arbetsformer och föregående års utvärdering visar att arbetsordningen i stort 

har fungerat väl.  

Presidiet gick igenom arbetsordningen, de föreslagna ändringarna och därefter lämnades 

ordet fritt. 

En fråga lyftes. Den handlade om hur breddningen av den nationella Överenskommelsen 

mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom 

det sociala området1 kan komma att påverka Partsgemensamt forum. Deltagaren menade 

att breddningen kan tolkas som att Överenskommelsen närmar sig forumets uppdrag och 

att det därför kan finnas en risk för överlappning. Frågan adresserades till 

Regeringskansliet.  

                                                      
1 Se www.overenskommelsen.se.  

http://overenskommelsen.se/
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Regeringskansliet svarade att man tillsammans med de andra parterna ser över 

Överenskommelsen, som funnits sedan 2008, och vars syfte har varit att lösa hinder för 

samverkan inom det sociala området. Den anses ha varit ett bra instrument, och 

ambitionen är nu att bredda den för att ha möjlighet att gå in i fler frågor, än den sociala, 

vid behov. Skillnaderna mellan Partsgemensamt forum och Överenskommelsen är att den 

senare har en tydlig resurs kopplad till sig, samt att syftena skiljer sig åt. Arbetet med 

breddningen av Överenskommelsen är i ett första skede och för tillfället finns inga tydliga 

slutsatser kring hur dess relation till Partsgemensamt forum ska hanteras. Frågan om hur 

de två uppdragen kan förhålla sig till varandra får därför hållas levande. 

Därefter lyftes två kommentarer från civilsamhällets organisationer. Den ena handlade 

om att en sådan diskussion även bör involvera parterna i Partsgemensamt forum. Den 

andra kommentaren handlade om att Partsgemensamt forum har ett syfte och även är 

förankrad i politiken för det civila samhället. Det går att förhålla sig till breddningen av 

Överenskommelsen som att den kommer att komplettera, snarare än konkurrera med, 

Partsgemensamt forum.  

Regeringskansliet svarade att det går att återkomma till ämnet under året. Beslut om 

breddningen kan komma att tas innan forumets kommande möte i mars2.  

Därefter fördes en diskussion om Partsgemensamt forums syfte och form, efter 

kommentarer från representanter från det civila samhällets organisationer. Deltagarna 

uttryckte viss skepsis och riktade kritik vad gäller forumets innehåll och utformning. De 

ifrågasatte också möjligheterna till att föra dialog med representanter från 

Regeringskansliet. Mötesordförande svarade att det är viktigt att den kritik som finns lyfts 

i forumet.   

Mötet beslutade 

att godkänna arbetsordningen för 2018 med de föreslagna ändringarna. 

 

4. Planering för 2018 

Inför mötet hade presidiet lämnat ett förslag om sex teman att diskutera under året. 

Temana har identifierats dels genom föregående års forum, dels genom de nya 

organisationernas nomineringar. Av de sex temana skulle fyra väljas. De förslagna 

temana var: 

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 Den 1 februari, några dagar efter mötet i Partsgemensamt forum 24 januari, tecknades den nya 

överenskommelsen. Se www.regeringen.se/nu-breddas-dialogen-mellan-civilsamhallet-och-

regeringen. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2018/02/nu-breddas-dialogen-mellan-civilsamhallet-och-regeringen/
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/02/nu-breddas-dialogen-mellan-civilsamhallet-och-regeringen/
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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 för ökad 

jämlikhet 

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?  

Presidiet presenterade temana och därefter lämnades ordet fritt. 
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En diskussion uppstod om vad som menas med ”fördjupning” av teman från tidigare år. 

Diskussionen handlade om vad fördjupning innebär och om det är möjlighet att få till en 

sådan i dialogen. En åsikt var att det istället bör kallas ”fortsättning”, baserat på tidigare 

erfarenhet av att det är svårt att få till en fördjupning. När det gällde temat 

”Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet, fördjupning” lyftes 

kommentarer om att det kommer att ske en utredning av demokrativillkoren för statens 

stöd till det civila samhällets organisationer. En sådan utredning kan ligga till grund för 

en fördjupning av dialogen.  

Därefter fördes en längre diskussion om huruvida det var möjligt att lägga till nya teman 

och att ändra de befintliga temanas rubriker och undertexter. Utfallet blev att forumet 

enades om att gemensamt genomföra ändringar i rubriker och att planeringsgrupperna 

enskilt fick mandat att formulera undertexter. Grupperna fick i uppdrag att återkomma 

med sina undertexter till presidiet senast den 24 februari.   

Två ändringar av rubriker gjordes, där de nya rubrikerna blev ”Civilsamhället och 

insatser för ökad jämlikhet” och ”Civilsamhällets särart och konkurrens- och 

konsumenträtten m.m.”. Därefter följde en omröstning om vilka teman som ska behandlas 

under året. Utfallet blev följande: 

Tema Antal röster 

Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet, fördjupning 12 

Civilsamhället och tilliten till demokratin, fördjupning 8 

Civilsamhället och arbetet för jämställdhet 16 

Civilsamhället och etableringen av nyanlända   7 

Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet 16 

Civilsamhällets särart och konkurrens- och konsumenträtten m.m. 11 

 

Därefter fastställdes datum för varje tema. Deltagarna formade också planeringsgrupper, 

vars uppdrag är att förbereda respektive temadialog, samt utsåg en sammankallande för 

varje grupp. Arbetet resulterade i följande:  

Tema och datum Deltagare i planeringsgrupp  Sammankallande  

Civilsamhället och 

arbetet för jämställdhet 

28 mars 

Lisa Gastaldi, Kulturdepartementet 

Martin Björgell, Civos 

Sandra Sarin, Civos  

Shadé Jalali, Unionen 

Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva 

Sandra Sarin 
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Civilsamhället och 

insatser för ökad 

jämlikhet 

 

31 maj 

Adrián Groglopo, Antirasistiska akademin 

Amadeu Batel, Civos 

Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sverige 

Julia Grosse, Kulturdepartementet 

Juma Lomani, Ensamkommandes förbund 

Leena Haraké, KSAN 

Ludvig Sandberg, Forum – idéburna 

organisationer med social inriktning 

Amadeu Batel 

 

Civilsamhället och 

värdegrunden – 

demokratibegreppet, 

fördjupning 

12 september  

Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet 

Charly Wassberg Borbos, Civos 

Diana Nyman, Rom och resande kvinnoforum 

Kristin Olofsson, LSU 

Maurits Larenas, Mattecentrum 

Kristin Olofsson 

Civilsamhällets särart 

och konkurrens- och 

konsumenträtten m.m.  

7 november 

Agneta Rolfhamre, Sveriges Föreningar 

Linda Jacobsson, FRII 

Mona Abou-Jeib, Give it forward 

Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet 

Anna-Karin Andersson, Ideell Kulturallians  

Carl-Johan Friman, Regeringskansliet 

Agneta Rolfhamre 

 

5. Parternas val av ordförande och vice ordförande 

Regeringskansliet meddelade att Katarina Höög har utsetts till ordförande för 

Partsgemensamt forum 2018. 

Ytterligare två nomineringar till vice ordförande inkom under mötet; Adrián Groglopo, 

Antirasistiska akademin och Ludvig Sandberg, Forum – idéburna organisationer med 

social inriktning.  

Mötet beslutade  

att välja Ludvig Sandberg till vice ordförande för Partsgemensamt forum 2018. 

 

6. Val av ledamöter till urvalskommittén  

Mötet beslutade  

att välja följande personer till ledamöter i urvalskommittén 2018: 

Adrián Groglopo, Antirasistiska akademin 

Agneta Rolfhamre, Sveriges Föreningar 

Diana Nyman, Rom och resande kvinnoforum 

Sandra Sarin, Civos (Sandra ersattes senare av Björn Cedersjö, Civos) 
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7. Avslut och utcheckningsfråga 

Ordföranden avrundade mötet med att ställa en utcheckningsfråga till deltagarna: ”Vad 

ser jag och min organisation fram emot i Partsgemensamt forum 2018?”.  

Flera deltagare, som deltog i forumet för första gången, uttryckte att de ser fram emot att 

få forma en egen uppfattning om forumet och att bidra med sin organisations perspektiv i 

dialogen. Andra deltagare uttryckte dels viss tveksamhet vad gäller forumets syfte och 

möjligheterna att lyfta och påverka i politiska frågor. Avslutningsvis svarade flera 

deltagare att de ser fram emot den kommande dialogen och att diskutera frågorna på en 

djupare nivå. Det uttrycktes också en förhoppning om en tydlighet och skärpa i 

diskussionen.  

Därefter avslutade ordförande mötet. 


