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Tilläggsdirektiv

Sedan förra nyhetsbrevet i mars har regeringen den 1 april beslutat om
tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2015:38). Direktiven finns utlagda på
hemsidan och handlar om att utredningen ska lägga förslag för att stärka
civilsamhällets roll i demokratiarbetet samt föreslå åtgärder från det offentliga
för att det civila samhällets organisationer i större omfattning ska nå ut till
delar av befolkningen som står utanför det civila samhällets organisationer och
inom sina organisationer engagera en större mångfald människor. Uppdraget
ska fortfarande redovisas senast den 29 februari 2016, vilket ställer krav på en
resurseffektiv materialinsamling. De nya uppdragen har diskuterats med
utredningens expert- och referensgrupp under april och maj. En avstämning
har gjorts med 2014 års demokratiutredning och med Utredningen om
delaktighet i EU, vars uppdrag angränsar till tilläggsdirektiven. Utredningen
har tagit del av ett par av 2014 års demokratiutrednings forskarrapporter som
berör såväl civilsamhällets roll i demokratin som mångfaldsperspektivet, och
medverkat i konferensen Hur mår den lokala demokratin? den 3 juni.
Konferensen var ett samarrangemang mellan 2014 års demokratiutredning och
Region Skåne. Utredningens workshop belyste civilsamhällets roll i den lokala
demokratin, vad som krävs av kommunerna för att underlätta samverkan och
de utmaningar som finns när man ser vilka som deltar och inte deltar i det
civila samhällets organisationer.
Kommunbesök

Utredningen har genomfört ytterligare ett antal besök i kommuner och
landsting. Den 31 mars gick resan till Sigtuna, för att diskutera samverkan och
samverkansformer mellan kommunen och civilsamhället. Ett par veckor senare
besöktes Örnsköldsvik och landstinget i Västernorrland (i Härnösand). I
Örnsköldsvik genomfördes också ett besök på Arbetsförmedlingens lokala
kontor. Vid detta kommunbesök kretsade mycket av diskussionerna kring
civilsamhällets roll i integrationsarbetet och mottagningen av nyanlända
flyktingar. Vid mötet med landstinget låg fokus på samverkansformer utifrån
det påbörjade arbetet med att ta fram en länsöverenskommelse. Slutligen
besöktes Nordanstigs kommun i slutet av april. Vid samtliga besök
genomfördes också möten med civilsamhällets egna organisationer lokalt.
Myndigheter

Utredningen har haft möte med Sida och MSB för att diskutera samverkan
med civilsamhället. Fördjupade kontakter har tagits med flera av de
myndigheter utredningen tidigare har besökt, för att fördjupa analysen av
hinder och möjliga lösningar. Exempel på sådana myndigheter är
Fortifikationsverket, Arbetsförmedlingen och Konkurrensverket.

Upphandling

Den 15 april genomfördes en hearing om upphandling med särskilt inbjudna
organisationer som är verksamma inom offentlig upphandling på flera olika
områden. Därutöver deltog representanter för några upphandlande
myndigheter inklusive en kommun och en region. Även Välfärdsutredningens
sekretariat var inbjudna att delta. Framför allt diskuterades vilka särskilda
svårigheter organisationerna upplever och vilka fördelar de kan erbjuda som
utförare av välfärdstjänster. Underlaget ska sedan ligga till grund för
utredningens arbete med en vägledning riktad till civilsamhällets
organisationer och med kriterier som fångar de särskilda mervärden
civilsamhället kan erbjuda. Detta arbete kommer att ske i samverkan med
Konkurrensverkets upphandlingsstöd (som från den 1 september övergår till
Upphandlingsmyndigheten) och representanter för några
civilsamhällesorganisationer. Civilsamhällets organisationer är
mångfacetterade och de verksamheter de utför är också vitt skilda, vilket gör
att det behövs olika former för samverkan. Utredningen ska ge exempel på
sådana former och tittar då bland annat på Idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Inom ramen för detta arbete sker en dialog med Välfärdsutredningen
(Fi 2015:01) vars uppdrag är närliggande när det gäller att underlätta för
idéburna organisationer. Utredningen har också inlett trepartssamtal med
KKV och SCB om hur upphandlingsstatistiken kan utvecklas så att det civila
samhällets organisationers deltagande i offentliga upphandlingar och andel av
upphandlade kontrakt ska kunna identifieras i den nationella
upphandlingsstatistiken.
Administrativt stöd

Utredningen har genomfört en enkät riktad till nybildade organisationer
(organisationer som har sökt organisationsnummer de senaste fem åren), för
att undersöka deras upplevda behov av stöd och information. Det kan
konstateras att det finns ett behov av stöd och information, både när man
startar sin organisation och senare. Även om man så småningom hittar den
information man söker hade det underlättat om den fanns mer lättillgänglig
och man visste var man skulle leta. Utredningen går nu vidare i analysen av
materialet för att se vilka förslag som kan läggas för att underlätta.
Fortsatt arbete

Utredningen går nu in i nästa fas, där den grundläggande materialinsamlingen
är avslutad. Fokus ligger på analys och arbete med förslag, för att under hösten
stegvis kunna förankra dem med referens- och expertgrupp. Särskilt vad gäller
tilläggsdirektivens uppdrag krävs ett intensivt arbete för att hålla tidsplanen
och lämna betänkandet senast den 29 februari 2016.

Utredningen kommer i sommar att vara på plats i Almedalen och medverka i
några seminarier arrangerade av andra organisationer.

