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Förslag	  på	  teman	  i	  PGF	  2019	  
	  
Förslagen	  på	  teman	  är	  sammanställda	  utifrån	  förslag	  från	  organisationernas	  nomineringar	  
till	  Partsgemensamt	  forum	  2019,	  förslag	  från	  Regeringskansliet	  och	  utifrån	  diskussioner	  som	  
uppstått	  i	  Partsgemensamt	  forum	  2018.	  De	  föreslagna	  temana	  är	  klustrade	  utifrån	  de	  tre	  
målen	  beskrivna	  i	  propositionen	  En	  politik	  för	  det	  civila	  samhället	  (2009/10:55).	  	  
	  

1.   Utveckla	  det	  civila	  samhällets	  möjligheter	  att	  göra	  människor	  delaktiga	  utifrån	  
engagemanget	  och	  viljan	  att	  påverka	  den	  egna	  livssituationen	  eller	  samhället	  i	  stort.	  

a.   Frivillighet	  vid	  kris	  och	  katastrof	  
Samordning	  av	  frivilliginsatser	  vid	  katastrofer?	  Hur	  fungerar	  detta?	  Vad	  kan	  
göras	  bättre?	  Exemplet	  med	  sommarens	  bränder	  kanske	  kan	  ge	  inspel.	  

	  
b.   Agenda	  2030	  

Hur	  arbetar	  regeringen	  och	  civilsamhället	  med	  Globala	  målen?	  Vad	  kan	  göras	  
gemensamt?	  Det	  har	  skrivits	  avsiktsförklaringar	  från	  både	  myndigheter	  och	  
civilsamhällets	  håll,	  hur	  kan	  detta	  samordnas?	  Det	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  
koppla	  till	  NOD:s	  lärnätverk	  på	  temat.	  	  
Civilsamhällets	  ansvar	  för	  hållbar	  utveckling	  

	  
	  

2.   Stärka	  förutsättningarna	  för	  det	  civila	  samhället	  att	  bidra	  till	  samhällsutvecklingen	  och	  
välfärden	  både	  som	  röstbärare	  och	  opinionsbildare	  och	  med	  en	  mångfald	  
verksamheter.	  

a.   Bidragsformer	  och	  finansiering	  av	  organisationer	  
Fungerar	  dagens	  bidrags-‐	  och	  finansieringsformer	  väl?	  	  
Vilka	  bidragsformer	  finns,	  vad	  skiljer	  dem	  åt?	  
Återinförs	  skatteavdrag	  på	  gåvor?	  
	  

	  
b.   Demokrativillkor	  

Som	  en	  uppföljning	  av	  dialogen	  2018	  och	  fortsatt	  koppling	  till	  utredningen	  
Demokrativillkoren	  i	  statlig	  bidragsgivning	  (dir	  2018:19)	  som	  ska	  vara	  klar	  i	  
juni	  2019.	  

	  
c.   Socialt	  företagande	  och	  social	  innovation	  

Hur	  bedriver	  civilsamhället	  verksamhet	  inom	  ramen	  för	  dessa	  former?	  Vad	  
innebär	  det?	  

	  
d.   Tillgång	  till	  lokaler	  och	  idrottsanläggningar	  

I	  Norge	  prövar	  man	  nya	  sätt	  att	  öka	  tillgången	  till	  lokaler-‐	  med	  syftet	  att	  det	  
offentlöigas	  lokaler	  i	  högre	  grad	  ska	  kunna	  nyttjas	  av	  CS.	  Hur	  är	  läget	  med	  
lokalförsörjningen	  i	  Sverige?	  
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3.   Fördjupa	  och	  sprida	  kunskapen	  om	  det	  civila	  samhället.	  
a.   Krympande	  utrymme	  för	  civilsamhället	  internationellt	  

Hur	  förhåller	  vi	  oss	  till	  detta	  i	  Sverige?	  Påverkar	  det	  civilsamhällets	  utrymme	  även	  
här?	  Hur	  kan	  regeringen	  och	  civilsamhället	  motverka	  en	  liknande	  utveckling?	  

	  
b.   Civilsamhällets	  nya	  former	  

Hur	  kan	  formella	  strukturer	  förhålla	  sig	  till	  nya	  former	  av	  organisering?	  
Hur	  kan	  	  det	  traditionella	  föreningslivet	  förhålla	  sig	  till	  dessa?	  
Uppföljning	  av	  dialog	  om	  representativitet	  2017	  och	  om	  förutsättningar	  för	  olika	  
grupper	  2015	  

	  
c.   Ungas	  organisering	  

Hur	  organiserar	  sig	  unga	  idag?	  Vilket	  utrymme	  finns?	  Hur	  kan	  ungas	  organisering	  
stöttas	  och	  finansieras?	  	  


