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Minnesanteckningar från PGF den 5 februari 2019 
Konstituerande möte 

Närvarande 

Agneta Rolfhamre  Sveriges Föreningar 
Alexandra  Hjortswang  CIVOS 
Ann-Katrin Persson  CIVOS 
Bojan Brstina  CIVOS 
Elsy Hedlund  Internationella Kvinnoförbundet 
Estanislao Mboro  Afrosvenskarnas riksförbund 
Göran Pettersson  Forum 
Josefiina Ben Azzouz  FRII 
Kristin Olofsson  LSU 
Malin Nilsson  IKFF 
Marie Welin  CIVOS 
Marita Öberg Molin  Coompanion 
Max Horttanainen  E-sportförbundet 
Peter Söderlund  X-CONS 
Stefan Hansen  Unga Klara 
Vera Carlbaum Wrennmark Röda Korsets Ungdomsförbund 
Åse Classon  Hela Sverige ska leva 

Carl-Johan Friman  Kulturdepartementet 
Daniel Wohlgemuth  Kulturdepartementet 
Jenny Bohman  Kulturdepartementet 
Katarina Höög  Kulturdepartementet 
Mårten Rinman Henning Kulturdepartementet 

Lina Rengius Persson NOD 
Ekim Caglar  NOD 
Mattis Ekestaf  NOD 
 
Plats: Kapitel 8 - Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm 
 

Välkommen: inledning, presentation 
Ordförande Katarina Höög välkomnade deltagarna, presenterade presidiet (vice ordförande 
Ludvig Sandberg kunde inte närvara), varvid en presentationsrunda tog vid. Därefter gick Höög 
igenom dagens agenda och påminde om att 2019 firar PGF 10 år. 
 
Lina Rengius Perssons informerade om att Mattis Ekestaf kommer att överta rollen i presidiet som 
ansvarig för administrationen av PGF på NOD:s kansli. 
 
Information om Partsgemensamt forum och NOD 
Carl-Johan Friman från Kulturdepartementet och NOD:s styrgrupp inledde med att beskriva att 
MUCF brukar delta i PGF. Vid just detta möte representerades de inte, men de kommer att delta i 
dialogen inom ramen för PGF framöver. 
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Skillnaden mellan PGF:s och NOD:s funktionssätt är att PGF arbetar med generella frågor om 
civilsamhällets villkor och roll i demokratin. PGF tar inte beslut utan har dialog och ömsesidig 
förståelse som ett grundläggande syfte. PGF har en bredd av representation och är ett led i den 
proposition om en ny civilsamhällespolitik (En politik för det civila samhället) som gäller sedan 
drygt tio år. 
 
NOD är en fortsättning och sakfrågemässig breddning av det arbete som byggts upp inom ramen 
för Överenskommelsen inom det sociala området, som numera är nedlagd. Gemensamt för 
Överenskommelsen och NOD är de så kallade sex principerna. NOD utgår från specifika frågor där 
det finns ett behov av dialog och samråd. Syftet är att lösa praktiska hinder och finna 
gemensamma lösningar. Styrgruppen består av Regeringskansliet och paraplyorganisationer på 
nationell nivå i civilsamhället, vilka har ett kansli som genomför de beslut styrgruppen tar. 
 
NOD är en överenskommelse mellan civilsamhället och regeringen. Verksamheten för 2019 
fokuserar på att etablera NOD:s varumärke och samtidigt fortsätta administrera PGF på ett 
effektivt och smidigt sätt. Dessutom anordnar NOD så kallade lärnätverk, som är en mötesform 
för nationella aktörer inom både det offentliga och civilsamhället. Ett lärnätverk som redan har 
dragit igång rör till exempel svårigheterna att få civilsamhället att delta i upphandlingar. Detta 
lärnätverk arrangeras i samarbete med Upphandlingsmyndigheten. Ett annat lärnätverk som 
kommer att arrangeras rör Agenda 2030. Under året kommer NOD bevaka en rad olika 
sakpolitiska områden för att utveckla sin verksamhet.  
 
Information om nomineringar till presidiet och urvalskommittén  
Lina Rengius Persson informerade om nomineringarna till presidiet. Under eftermiddagen skulle 
en ordförande för presidiet väljas (civilsamhällesparten, eftersom Katarina Höög är 
viceordförande). Dessutom skulle en urvalskommitté väljas. I det nya förslaget till arbetsordning 
har den nya urvalskommittén mandat att välja representanter på egen hand. 
 
Forum informerade om att civilsamhällesparten höll ett förmöte där en rekommendation var att 
urvalskommittén inte nödvändigtvis behöver ta beslut själv. Mötets förslag var att ta fram en 
arbetsgrupp för civilsamhället som ska undersöka hur urvalskommittén ska arbeta. 
 
En fråga som uppkom var varför antalet civilsamhällesorganisationer i PGF är begränsat. Detta kan 
vara värt att diskutera i en framtida arbetsordning (2020) ansåg PGF-mötet. 
 
Beslut om arbetsordning 2019  
Katarina Höög beskrev några av de större förändringarna i förslaget till arbetsordning (hela 
förslaget hade gått ut som en bilaga till kallelsen). Det fortsatta arbetet med arbetsordningen 
diskuterades där en arbetsgrupp får i uppdrag att se över justeringar som behövs inför 
arbetsordning för 2020. Arbetsordningen för 2019 beslutades. 
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Planering för 2019 
Datum för dialoger i PGF 2019 
Dialog 1: onsdag 27 mars 
Dialog 2: tisdag 21 maj 
Dialog 3: onsdag 18 september 
Dialog 4: onsdag 20 november 
 
Val av teman 
Lina Rengius Persson presenterade de förslag på teman för årets PGF-dialoger. 
Dessa hade inordnats under och hållits nära målen inom En politik för det civila 
samhället. Förslagen på teman var följande: 
- Frivillighet vid kris och katastrof 
- Agenda 2030 
- Bidragsformer och finansiering av organisationer 
- Demokrativillkor 
- Socialt företagande och social innovation 
- Tillgång till lokaler och idrottsanläggningar 
- Krympande utrymme för civilsamhället internationellt 
- Civilsamhällets nya former 
- Ungas organisering 
 
En synpunkt från Åse Classon (Hela Sverige ska leva) var att modeller för att öka 
inkluderingen i samhället behöver betonas. PGF bedömde att detta är ett tillägg 
som är bra att ha med sig i planeringen av de teman som väljs fram. 
 
De valda temana för året blev följande: 
27 mars: Krympande utrymme för civilsamhället 

- Planeringsgrupp: Malin Nilsson, IKFF; Bojan Brstina, CIVOS 
(sammankallande); Jenny Bohman, Kulturdepartementet; Alexandra 
Hjortswang, CIVOS 

21 maj: Agenda 2030 
- Planeringsgrupp: Åse Classon, Hela Sverige ska leva; Marie Welin 
CIVOS; Kristin Olofsson, LSU (sammankallande); Carl-Johan Friman, 
Kulturdepartementet; Ludvig Sandberg, Forum 

18 september: Socialt företagande och social innovation 
- Planeringsgrupp: Josefiina Ben Azzouz, FRII; Peter Söderlund, X-
CONS; Ann-Katrin Persson, CIVOS; Marita Öberg Molin, Coompanion 
(sammankallande); Elsy Hedlund, Internationella Kvinnoförbundet 

20 november: Civilsamhällets nya former 
- Planeringsgrupp: Vera Carlbaum Wrennmark, Röda Korsets 
Ungdomsförbund; Regeringskansliet; Max Horttanainen, E-
sportsförbundet (sammankallande) 
 
 

Deltagare i PGF som inte var närvarande under dagens möte kommer att placeras i 
planeringsgrupper med få anmälda deltagare. 
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Arbetsgrupp för fortsatt arbete med arbetsordningen för 2020 
Följande har anmält sig att delta 
 
Agneta Rolfhamre Sveriges Föreningar (sammankallande) 
Stefan Hansen Unga Klara 
Anna Rydborg CIVOS 
Kristin Olofsson LSU 
Ludvig Sandberg Forum 
Max Horttanainen E-sportförbundet 
Carl-Johan Friman Kulturdepartementet 
Katarina Höög Kulturdepartementet 
 
Civilsamhällesrepresentanterna i gruppen kommer att diskutera urvalsfrågan för 
den egna parten. Gruppen i sin helhet bör också uppmärksamma utfallet av 
utvärderingar som görs efter varje PGF-dialog under året.  
 
Gruppen ska presentera sina förslag vid PGF 4 den 20 november 2019.  

 
 
Parternas val av ordförande och vice ordförande 2019 
Agneta Rolfhamre (Sveriges Föreningar) valdes till ordförande 2019 efter en omröstning. 
 
Val av ledamöter till urvalskommittén 
De anmälda representanterna är: 
Bojan Brstina, CIVOS 
Åse Classon, Hela Sverige ska leva 
Ludvig Sandberg, Forum 
Josefiina Ben Azzouz, FRIII 
 
Mötet avslutas 
Ordförande Katarina Höög tackade deltagarna för ett bra möte och välkomnade nya ordförande 
Agneta Rolfhamre samt alla deltagarna till nästa möte den 27 mars 2019. 


