Nyhetsbrev mars 2015
Under årets första månader har insamlingen av material till utredningen fortsatt. Just nu pågår en
enkätundersökning till nya organsationer för att undersöka vilket behov av stöd de har nu och hade
när de startade, och varifrån de har sökt och fått stöd. Enkäten ligger till grund för utredningens
fortsatta arbete med att, enligt direktiven, vid behov föreslå ett samlat administrativt stöd i någon
form.
Utredningen har besökt Länsstyrelsen i Värmland och i samband med besöket även mött
organisationer som samverkar med Länsstyrelsen på olika områden. Det var ett inspirerande besök
som visade på ett välfungerande samarbete och parter med god kännedom om varandra.
Utredningen har inlett kontakter med Nordanstig, för att ta del av hur samverkan med civilsamhället
kan se ut i en lite mindre kommun bestående av flera mindre orter. Ett besök planeras senare under
våren, liksom ett besök i Västernorrland.
Även myndighetsbesöken har fortsatt, med möten med SCB och MUCF utöver Länsstyrelsen i
Värmland. Utredningen har också haft fortsatta kontakter angående olika hinder för civilsamhället
med flera av de myndigheter vi träffade under hösten, bland annat med Fortifikationsverket
angående upplåtelse av mark och med Kammarkollegiet angående civilsamhällets skyldighet att
ställa resegarant när man anordnar resor för sina medlemmar.
Som en uppföljning på höstens möte med arbetsgivarorganisationer möter vi under våren
motsvarande fackliga organisationer (Kommunal, Unionen och Vision) för att diskutera civilsamhället
i rollen som arbetsgivare och andra närliggande frågor, såsom frågan om frivilliga i välfärden.
När det gäller upphandlingsfrågorna har utredningen särskilt arbetat med de juridiska möjligheterna
att på olika sätt underlätta för civilsamhällets organisationer inom ramen för nuvarande regelverk
men framför allt inom ramen för det nya EU-direktivet om upphandling som ska införlivas i svensk
rätt senast 2016. Vidare har en genomgång gjorts av EU-domstolens nya dom ”Spezzino”, där
domstolen klargör att direkttilldelning av kontrakt är möjlig för vissa tjänster inom området hälsa, till
icke-vinstdrivande organisationer. Utredningen har också tagit del av Amir Daneshpips
magisteruppsats Idéburna organisationer och LOU.
Utredningen har valt att göra en fallstudie av kvinnojourernas verksamhet i relation till
upphandlingsregelverket, för att mer i detalj se vad som ligger till grund för olika avgöranden i fråga
om det offentligas stöd till verksamheten. Kvinnojourerna är intressanta av flera skäl. Deras
verksamhet i arbetet mot våld i nära relationer/mäns våld mot kvinnor är ett område som kan
exemplifiera en mer generell trend som civilsamhällets organisationer påpekat, nämligen att
verksamhet som bedrivits med bidrag blir föremål för upphandling. Det är också ett område där
kommunerna använder sig av olika modeller för samarbete med civilsamhället.
I april genomför utredningen en hearing med ett antal inbjudna organisationer från det civila
samhället som idag deltar i offentlig upphandling för att fördjupa bilden av de svårigheter man möter
i upphandlingssituationen men också för att belysa det mervärde som civilsamhället bidrar med i
egenskap av utförare. Detta ska sedan ligga till grund för fortsatt arbete med vägledning till

civilsamhällets organsationer och upphandlingskriterier som tar hänsyn till de mervärden
civilsamhället kan erbjuda.
I början av mars tillsatte regeringen en utredning om ett nytt regelverk för offentlig finansiering av
privat utförda välfärdstjänster (Dir. 2015:22). Ilmar Reepalu utsågs till särskild utredare och delar av
uppdraget angränsar till vår utredning. Bland annat ska den nya utredningen i samråd med oss
föreslå hur idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan användas och utvecklas. Utredningen ska också
analysera hur regelverket som styr upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster kan
förenklas och göras mer flexibelt. De har ett tydligt uppdrag att underlätta för civilsamhällets
organisationer och att i sitt arbete samråda med Utredningen för ett stärkt civilsamhälle.
Har du synpunkter eller frågor som gäller vårt arbete, kontakta gärna utredningens sekretariat!

