Nyhetsbrev januari 2015
Utredningen för ett stärkt civilsamhälle har nu pågått i nio månader. Arbetet i utredningen inleddes
2014 med en intensiv materialinsamlingsperiod, då vi har mött företrädare för civilsamhällets många
delar. Sammantaget har utredningen genomfört mer än 40 möten med civilsamhällets
organisationer, och i flertalet av dessa möten har vi träffat företrädare för flera organisationer på en
gång. Många paraplyorganisationer har tagit tillfället i akt att bjuda in oss till möten med sina
medlemsorganisationer, eller samlat in synpunkter som vi sedan fått del av. Vi har haft särskilda
hearingar med bland andra ungdomsorganisationerna, studieförbunden och civilsamhällets
arbetsgivarorganisationer. I mötena har vi diskuterat hinder på nationell, regional och lokal nivå. Vi
har också diskuterat utmaningar när det gäller deltagande i upphandling och vi har frågat vilka behov
man har när det gäller administrativt stöd. Mötena har bland annat resulterat i ett slags
”hinderkatalog” som vi nu arbetar vidare med och mycket annat värdefullt material till utredningen.
Ett spår har varit hinder som är kopplade till särskilda myndigheter, och som beror på lagstiftning
eller myndighetens tillämpning av olika regelverk. Dessa identifierade hinder har vi följt upp med
möten med ett tjugotal myndigheter, där vi har diskuterat varför det uppstår hinder, vad man skulle
kunna göra för att undanröja dem och vilka konsekvenser sådana åtgärder skulle få. Det har varit
givande möten, och vid mer än ett tillfälle har man från myndighetens håll konstaterat att bara det
faktum att utredningen kommer och diskuterar frågor om det civila samhället med högsta ledningen
gör att myndigheten ser frågan ur ett nytt perspektiv.
Under hösten har utredningen gjort ett antal resor och då besökt Västerås, Skåne och Göteborg. På
resorna har vi träffat företrädare för kommuner och regioner för att diskutera hur de ser på
samverkan med civilsamhället. Vi har också träffat det lokala civilsamhället för att få deras bild av hur
samverkan fungerar, vilka hinder man ser och vilka behov av stöd man särskilt har. Under våren
kommer vi att besöka ytterligare ett antal platser i Sverige för att få en bredare bild av hur det kan
fungera på kommunal och regional nivå. Särskilt har vi intresserat oss för lokala och regionala
överenskommelseprocesser, och för alternativa samarbetsformer mellan det offentliga och
civilsamhället, såsom partnerskapslösningar.
Vi har också påbörjat arbetet med att ta del av den forskning som bedrivs om det civila samhället,
och fått stor hjälp av forskargruppen på Ersta-Sköndals högskola och Filip Wijkström på
Handelshögskolan i Stockholm för att orientera oss. Detta arbete fortsätter under 2015.
När det gäller uppdraget att förbättra möjligheterna för det civila samhällets organisationer att delta
i offentlig upphandling kommer utredningen intensifiera arbetet med detta den närmaste tiden.
Bland annat planerar vi att bjuda in till en särskild hearing med fokus på upphandlingsfrågorna. Vi
inväntar just nu en expertrapport som ska tydliggöra vilka utrymmen som finns i nuvarande
lagstiftning och i det nya EU-direktivet om upphandling, och därefter avser vi att arbeta vidare med
kriterier och praktisk vägledning. I detta arbete ingår också att titta på alternativ till upphandling
enligt LOU, t ex idéburet offentligt partnerskap, IOP.
Utredningen planerar också för att genomföra en enkät till nystartade organisationer angående deras
behov av olika former av stöd och information, eftersom våra kontakter med organisationer hittills

ger vid handen att det verkar vara nybildade organisationer som har störst behov av stöd och
vägledning.
Vi hoppas under 2015 kunna återkomma med nyheter i denna form då och då under året. Har du
som läser synpunkter eller inspel är du mycket välkommen att kontakta någon av sekreterarna i
utredningen, kontaktuppgifter finns på hemsidan!

