Minnesanteckningar Konstituerande möte PGF 27 januari 2021
Plats: Zoom
Närvarande:
Civilsamhällesorganisationer
Audrey Lebioda, Föreningen Jag är här
Bojan Brstina, SIOS
Charly Wassberg Borbos, Civos
Chris Jonasson, Svenska E-sportförbundet
Christine Cars Ingels, Riksförbundet HjärtLung
David Samuelsson, Civos
Ellen Eriksson, Mattecentrum
Emilia Velin Pastén, Giva Sverige
Henrik Szabo, Stiftelsen Läxhjälpen
Ida Ragnarsson, ForumCiv

Lars Flygare, Malmö mot diskriminering
Magnus Loftsson, Stiftelsen Friends
Mattias Larsson, NÄTVERKET - Idéburen sektor
Skåne
Marita Öberg Molin, Coompanion Sverige
Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd
Sara Hauge, Sverok
Trudy Fredriksson, Sveriges buddhistiska
gemenskap

Regeringskansliet
Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet
Katarina Höög, Kulturdepartementet

Marie Ericsson, Kulturdepartementet
Miriam Malmqvist, Kulturdepartementet

Övriga
Petter Holmgren, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Jeremija Isakovic, NOD

Malin Svanberg, Sveriges Kommuner och
Regioner
Mattis Ekestaf, NOD

Inledning
Ordförande Katarina Höög hälsade välkomna till ett nytt år i PGF och ledde en
presentationsrunda. Därefter följde en föredragning av dagordningen.
Om Partsgemensamt forum (PGF)
Höög informerade kort om syftet och arbetsformerna för forumet. Dialogen i PGF är en
viktig del av arbetet för att uppnå målen för politiken för det civila samhället. Målet för
politiken för det civila samhället är att villkoren för det civila samhället som en central del av
demokratin ska förbättras. Detta ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer. I
PGF ses representanter från civilsamhället och regeringen för att lyssna in, inspirera och lära
av varandra. PGF är ett diskussionsforum och inte ett forum för beslut i sakfrågor. De beslut
som tas rör vad som ska diskuteras och hur arbetet i forumet ska se ut.
Vice ordförande Charly Wassberg Borbos belyste PGF-året 2020 i relation till pandemin och
de omtag som gjorts kring arbetsordningen. Därefter förtydligades arbetsformerna för
forumet, bland annat arbetet som sker i planeringsgrupperna där de tematiska dialogerna
planeras och avgränsas utifrån de teman som väljs fram. Här förtydligas att det krävs
engagemang och tid från samtliga deltagare i planeringsgruppen för att få fram
diskussionsunderlag till själva dialogen.
Därefter följde en dragning från Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet, om hur PGF
relaterar till andra processer och kopplingen till Europeisk kod för idéburna organisationers
medverkan i beslutsprocessen1. Friman benämner andra arenor för dialog med civilsamhället
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som regeringen har, bland annat genom sakråd och NOD, och förtydligar hur dessa
processer skiljer sig åt. PGF är ett format för dialog kring generella villkor kopplat till
civilsamhällespolitiken, där representanterna diskuterar de olika förutsättningarna för
civilsamhället med hjälp av olika teman. Det skapar ett lärande inom Regeringskansliet och
inom civilsamhället. Om det visar sig finnas ett behov av att ytterligare diskutera en specifik
fråga som uppkommer i PGF kan exempelvis NOD ta frågan vidare och samla aktörer kring
den specifika sakfrågan. Därmed finns vissa synergier mellan de olika processerna.
Friman förtydligade hur dialogen i PGF tas vidare, där det inom Regeringskansliet finns en
gemensam arbetsgrupp för alla departement som arbetar med civilsamhällespolitiken,
interdepartementala arbetsgruppen (IDA-gruppen). IDA-gruppen ger medskick inför mötena,
tar del av minnesanteckningar och den årliga PGF-skriften, förankrar och deltar utifrån
aktuell fråga.
Politikermedverkan i PGF har diskuterats tidigare, där Friman påtalar att politiskt sakkunniga
och statssekreterare deltar med viss frekvens under PGF-mötena tillsammans med
tjänstemän från Regeringskansliet beroende på aktuell fråga.
Friman kompletterade med information om förslag till förstärkningar av stöd till
civilsamhället i den extra ändringsbudget som lades fram föregående dag. Regeringen
föreslår att:
- civilsamhällets organisationer tillförs 60 miljoner kronor för att stärka föreningar och
organisationer som arbetar med sociala och humanitära insatser för samhällets mest
utsatta under våren 2021.
- Ytterligare 40 miljoner kronor tillförs ideella organisationer för att möta ökad
utsatthet med anledning av coronaviruset.
- För att stärka Pensionärsorganisationernas arbete med att bryta isolering höjer nu
regeringen statsbidraget till organisationerna med 15 miljoner kronor under 2021.
När det är beslutat kommer mer information att komma kring hur att söka dessa medel.
Därefter informerade Petter Holmgren, MUCF, om kursen Civila samhället i samhället och
att anmälan är öppen fram till 2 april.
Presentation av och beslut om arbetsordning
Vice ordförande, Charly Wassberg Borbos, gick igenom arbetet som skett med
arbetsordningen under 2020 och föredrog huvuddragen i arbetsordningens 12 rubriker samt
de två bilagorna som behandlar modell för urval samt vägledning för planeringsgrupperna.
Mötet beslutade att godkänna arbetsordningen för 2021.
Nominering och val av ordförande
Ordföranden Katarina Höög informerade om nomineringen till presidiet.
Ida Ragnarsson, ForumCiv, kandiderade till ordförande. Ingen motkandiderade.
Civilsamhällesparten i PGF beslutade att till ordförande välja Ida Ragnarsson.
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Presentation av vice ordförande
Regeringskansliets representant i presidiet, Miriam Malmqvist, Kulturdepartementet,
presenterades.
Presentation av och diskussion om förslag till teman
Presidiet presenterade de förslag till teman som skickades ut med kallelsen:
1. Civilsamhällets betydelse
2. Föreningsfrihet
3. Hur det civila samhället kan stärkas - om olika associationsformer
4. Att verka för ett öppet debattklimat - insatser mot hot och hat
5. Civila samhället och genomförandet av Agenda 2030
6. Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för det civila samhället
7. Civilsamhällets roll i samhällskriser
8. Hur kan vi vidareutveckla PGF?
Efter presentation av de föreslagna temana öppnas det upp för diskussion. Några medskick
som framkom var att:
-

-

-

-

Det finns synergier mellan förslag 2 och 6.
Nummer 4 är intressant då mycket har visat att hot och hat har ökat under
pandemin.
Många av förslagen talar mer till civilsamhällesparten i forumet och det är viktigt att
frågorna som diskuteras är intressant och riktar sig till båda parter då det är
skärningspunkten mellan sektorerna som är av vikt att föra dialog kring.
Frågan om associationsformer kan bli konstruktiv genom att belysa och diskutera hur
civilsamhället har förändrats sedan politiken skrevs.
Det är viktigt att läsa de tillhörande temabeskrivningarna med förståelse för att även
regeringens perspektiv ska inkluderas i de frågeställningar som ska behandlas under
PGF-mötena. Det är en del av planeringsgruppernas arbete.
Tema 6 och 7 är intressanta ur hänseendet att civilsamhället under pandemin synts i
många fler arenor och att det är någonting att ta fasta vid och följa upp.
Det finns synergier mellan tema 1 och 7.
Temana som kopplar till pandemin är viktiga och det är relevant att diskutera
stödinsatserna. Det är också viktigt att diskutera vilken roll civilsamhället vill ha i en
samhällskris.
I frågan om civilsamhällets betydelse har effektmätning redan varit uppe för
diskussion utan att det lett till någon klarhet.

Beslut om teman och utformning av planeringsgrupper
De valda temana för året samt tillhörande planeringsgrupper blev följande:
Tisdag 30/3: Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för det civila samhället (pandemin)
Sammankallande: Christine Cars-Ingels, Riksförbundet HjärtLung
Charly Wassberg Borbos, Civos
Gunnar Ardelius, Ideell kulturallians
Marie Ericsson, Kulturdepartementet
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Tisdag 8/6: Att verka för ett öppet debattklimat – insatser mot hot och hat
Sammankallande: Lars Flygare, Malmö Mot Diskriminering
Audrey Lebioda, Föreningen Jag Är Här
Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd
Bojan Brstina, SIOS
Trudy Fredriksson, Sveriges buddhistiska gemenskap
Tisdag 21/9: Hur det civila samhället kan stärkas – om olika associationsformer
Sammankallande: Ellen Eriksson, Mattecentrum
Sara Hauge, Sverok
Henrik Szabo, Stiftelsen Läxhjälpen
Amelie Furborg, Giva Sverige
Chris Jonasson, Svenska E-sportsförbundet
Tisdag 23/11: Civilsamhällets roll i samhällskriser
Sammankallande: Mattias Larsson, Nätverket Idéburen sektor Skåne
Marita Öberg Molin Coompanion Sverige
Emelie Weski, LSU
De deltagare som inte var närvarande vid utformningen av planeringsgrupperna kontaktas
av Mattis Ekestaf, NOD, i efterhand.
Nominering och val av ledamöter till urvalskommittén
Civilsamhällesparten i PGF beslutade att till urvalskommittén välja
Marita Öberg-Molin, Coompanion Sverige
Chris Jonasson, Svenska E-sportsförbundet
Lars Flygare, Malmö mot diskriminering
Charly Wassberg Borbos, Civos
Nominering och val av ledamöter till arbetsgrupp kring arbetsordningens bilagor
En arbetsgrupp tillsattes för att se över bilagorna till arbetsordningen som behandlar modell
för urval av civilsamhällesorganisationer i PGF samt vägledning för planeringsgrupperna.
Civilsamhällesparten i PGF beslutade att till arbetsgruppen kring arbetsordningens bilagor
välja
Ida Ragnarsson, ForumCiv
Henrik Szabo, Stiftelsen Läxhjälpen
Charly Wassberg Borbos, Civos
Mötet avslutas
Katarina Höög, ordförande, tackade deltagarna och avslutade mötet.
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