Konstituerande möte 2020-02-04
Plats: Kapitel 8 (Klarastrand), Klarabergsviadukten 90.
Närvarande:
Civos, Charly Wassberg Borbos
Coompanion Sverige, Marita Öberg Molin
Giva Sverige, Josefiina Ben Azzouz
Föreningen jag är här, Jiang Millington
Ideell Kulturallians, Gunnar Ardelius
Internationella Kvinnoförbundet, Iva Parizkova
Ryggestål
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet, Maria del Pilar Reyes Sanchez
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, Mattias
Larsson
Riksförbundet HjärtLung, Christine Carl-Ingels
SIOS, Bojan Brstina
Stiftelsen Läxhjälpen, Henrik Szabo
Svenska Naturskyddsföreningen, Jon Pelling

Sveriges buddhistiska gemenskap, Trudy
Fredriksson
Sveriges kristna råd, Mikael Stjernberg
X-CONS Riksförbund, Peter Söderlund
Sverok, Alexandra Hjortswang
Malmö mot Diskriminering, Tinahåkan Jönsson
Sveriges Föreningar, Agneta Rolfhamre
(Ordförande PGF 2019)
Kulturdepartementet, Katarina Höög (Vice
ordförande PGF 2019)
Kulturdepartementet, Marie Ericsson
Kulturdepartementet, Carl-Johan Friman
Kulturdepartementet, Sara Tjellander
MUCF, Eva Jacobsson Börjesson
NOD, Mattis Ekestaf
NOD, Lina Fridén

Ordförande Agneta Rolfhamre och vice ordförande Katarina Höög öppnade mötet och hälsade alla
välkomna och initierade en presentationsrunda. Därefter gick de igenom agendan och informerade
om hur nomineringar till presidium och urvalskommittén går till. De poängterade att syftet med
forumet är dialog mellan regeringen och det civila samhället.
Carl-Johan Friman från Kulturdepartementet berättade om forumets syfte och funktion (Se bilaga 4).
Han utgick ifrån den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. I
koden beskrivs skillnaden på tex dialog och samråd. Han visade att Partsgemensamt forum syftar till
att vara en dialog mellan regeringen och civilsamhället. Carl-Johan redogjorde också för andra
kontaktytor som regeringen har med civilsamhället där metoden sakråd är ett exempel.
Partsgemensamt forums syfte är formulerat i propositionen En politik för det civila samhället. PGF
ska vara en dialog som behandlar generella villkor utifrån de mål och principer som är formulerade i
samma proposition. Målet är att villkoren för det civila samhället ska förbättras och arbetet utgår
ifrån följande sex principer:
• Dialog
• Kvalitet
• Öppenhet och insyn
• Mångfald
• Långsiktighet
• Självständighet och oberoende
Carl-Johan visade på att PGF är en del av en cykel för att följa upp arbetet med civilsamhällets villkor
utifrån de sex principerna. PGF skiljer sig från NOD (Nationellt organ för dialog och samråd) genom
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att PGF ska behandla generella villkor medan NOD kan hantera konkreta sakfrågor och
frågeställningar. PGF är inte ett beslutsforum för politiken.
Inom Regeringskansliet finns en så kallad IDA-grupp, en interdepartemental arbetsgrupp, för frågor
om det civila samhället. IDA-gruppen ger input till teman och tar del av minnesanteckningar.
Representanter från Regeringskansliet, utöver de med direkt ansvar för civilsamhällesfrågor, deltar
utifrån temat som ska diskuteras.
Dialogen inom PGF leder till stärkta relationer och ökad förståelse. Den förbättrar regeringens
underlag för beslut och genomförandet av politiken.
Efter frågor från forumet konstateras att Regeringskansliets återkoppling tillbaka till PGF behöver bli
tydligare.
En diskussion uppkom om Civos uppstartsmöte där det diskuterades hur PGF skulle behöva
utvecklas. Uppstartsmötets mening var att representationen från regeringen inte är tillräcklig. Det
finns en önskan om att komma ifrån en dialog betonad av erfarenhetsutbyte och gå mer mot att
prata direkt med politiken och få en tydligare bild av vad dialogen i forumet leder till för att öka
känslan av att den investerade tiden leder till någon typ av förbättring.
Diskussion om arbetsordning 2020
Ordförande Agneta Rolfhamre, som ingått i arbetsgruppen för arbetsordningen under 2019,
presenterade arbetsgruppens förslag för arbetsordning under 2020.
En kommentar från en deltagare i civilsamhällesparten är att det bör tas på allvar att civilsamhället
inte upplever att forumet är tillräckligt meningsfullt. Detta behöver hanteras och inte slätas över.
En fråga från en deltagare uppstod om hur gör vi när vi inte är överens om arbetsordningen. CarlJohan Friman förtydligade att Regeringskansliets tjänstepersoner representerar regeringen i forumet
och att inbjudan till forumet kommer från regeringen. Beslutet om regeringens representation ligger
inte inom forumets mandat.
En deltagare konstaterar att det verkar vara formen för hur vi möts som är den brännande punkten.
Forumet beslutade att ajournera diskussionen till efter fikapausen.
Val av vice ordförande till Partsgemensamt forum
Charly Wassberg Borbos, Civos, utsågs till civilsamhällets representant i presidiet och därmed till
forumets vice ordförande. Den offentliga parten hade tidigare utsett Katarina Högg som
representant i presidiet och forumets ordförande.
Val till urvalskommitté för urval av civilsamhällesrepresentanter 2021
Representanter från Ideell Kulturallians, Malmö mot diskriminering, Stiftelsen läxhjälpen och
Internationella kvinnoförbundet valdes till urvalskommitté.
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Diskussionen om arbetsordningen återupptogs
Två förslag till beslut lades fram:
1. att anta den föreslagna arbetsordningen och att tillsätta en arbetsgrupp för arbetsordningen
2021
samt
2. att bordlägga beslutet om arbetsordning till nästa PGF-möte och göra arbetsordningen till
temat för nästa möte
Forumet beslutade att
att bordlägga beslutet om arbetsordning till nästa PGF-möte och göra arbetsordningen
till temat för nästa möte
En arbetsgrupp för att bereda underlag till nästa möte om arbetsordningen beslutades och tillsattes.
Val och beslut om teman för årets dialoger
Forumet beslutade om följande teman utifrån totalt 9 förslag.
23 mars: Arbetsordning
12 maj: Inkludering och sänkta trösklar för engagemang
16 september: Att tydliggöra civilsamhällets betydelse
18 november: Demokrati och nya former för engagemang + mötesplatser
Arbetsgrupper till varje tema:
Arbetsordning
Sammankallande: Alexandra Hjortswang, Sverok
Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet
Jiang Millington, Föreningen Jag är här
Marita Öberg Molin, Coompanion
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung
Josefiina Ben Azzouz, Giva Sverige
Peter Söderlund, X-cons
Inkludering och sänkta trösklar för engagemang
Sammankallande: Marie Ericsson, Kulturdepartementet
Iva Parizkova Ryggestål, IKF
Sara Tjellander, Kulturdepartementet
Bojan Brstina, SIOS
Alexandra Hjortswang, Sverok
Åse Classon, Hela Sverige ska leva (tillagd i efterhand)
Att tydliggöra civilsamhällets betydelse
Sammankallande: Henrik Szabo, Läxhjälpen
Tinahåkan Jönsson, Malmö mot diskriminering
Mikael Stjernberg, Sveriges Kristna råd
Peter Söderlund, X-CONS

3

Trudy Fredriksson, Sveriges buddhistiska gemenskap
Christine Carl-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung
Gunnar Ardelius, Ideell kulturallians
Natassia Fry, Kompis Sverige (tillagd i efterhand)
Representant från Regeringskansliet
Demokrati och nya former för engagemang + mötesplatser
Sammankallande: Josefiina Ben Azzouz, Giva Sverige
Jiang Millington, Föreningen Jag är här
Marita Öberg Molin, Coompanion
Jon Pelling, Naturskyddsföreningen
Mattias Larsson, Nätverket Idéburen sektor Skåne
Pilar Reyes, IKFF (Ersatt i efterhand med Jennifer Råsten)
Ida Ragnarsson, Forum Syd (tillagd i efterhand)
Allan Schwartz, Roma Institutet (tillagd i efterhand)
Representant från Regeringskansliet
Avtackning av avgående presidium
Mattis Ekestaf från NOD tackade av 2019 års presidium.
Mötet avslutades.
Ordförande avslutade mötet.
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