Nyhetsbrev oktober 2015

Utredningstiden börjar närma sig sitt slut och arbetet med förslag och
bedömningar är nu inne i ett intensivt skede. Sekretariatet arbetar just nu
parallellt med alla uppdrag i direktiven, inklusive tilläggsdirektiven, och delar
efter hand utkast till texter och skrivningar med expert- och referensgrupp.
Nästa expertgruppsmöte äger rum den 21 oktober och referensgruppen träffas
nästa gång den 24 november. Målet är att det mesta ska vara klart vid
årsskiftet, för att det sedan ska finnas tid för genomgång med experter och
referensgrupp en sista gång i januari. Sedan följer slutjusteringar, korrektur,
layout och tryckning. 29 februari är sista datum för överlämnande till kulturoch demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
I juni deltog utredningen bland annat i 2014 års demokratiutrednings
konferens ”Hur mår den lokala demokratin?” i Kristianstad. Bland annat
diskuterades två av de forskningsrapporter som demokratiutredningen har
beställt och som har bäring på det civila samhället, i en workshop ledd av Dan
Ericsson.
Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen presenterade sin rapport
Medborgerligt engagemang – klassresa eller klassklyfta? Rapporten utgör ett
viktigt underlag i arbetet med den del av utredningens tilläggsdirektiv som
handlar om att föreslå åtgärder för att civilsamhället ska engagera en större
mångfald av människor. Rapporten beskriver ett högt och stabilt engagemang i
det civila samhället, men visar också att vad som karaktäriserar såväl de
grupper som deltar mer än andra som de grupper som deltar i mindre
utsträckning. Det handlar om socioekonomiska faktorer, såsom arbete,
inkomst, utbildningsnivå och föräldrars engagemang. Forskarna visar också på
kopplingen mellan ideellt engagemang och benägenheten att påverka politiskt.
Annika Nilsson och Carina Listerborn har skrivit rapporten Lokala föreningar
och demokrati i socialt utsatta bostadsområden, som bygger på studier av
civilsamhället i fyra socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Malmö och
Helsingborg. Rapporten visar på ett livaktigt civilsamhälle som fyller många
viktiga funktioner, men också på de särskilda utmaningar som möter
föreningar och andra organisationer i dessa områden. De ger också ett antal
förslag till det offentliga i hur man kan underlätta för civilsamhället, i
allmänhet men också på dessa platser i synnerhet.
Båda de ovanstående rapporterna finns att hämta på demokratiutredningens
hemsida, www.demokratiutredningen.info.
Vidare deltog utredningen även i år i Almedalsveckan i Visby, bland annat
genom att medverka i ett par seminarier, om upphandlingsfrågor, idéburna
aktörer i välfärden och om hinder för det ideella engagemanget. Deltagandet

gav också tillfälle till många kortare möten och avstämningar med
civilsamhällesföreträdare och andra.
Under hösten har utredningen hittills arbetat bland annat med
statistikuppdraget, i en fyrpartsdiskussion med Konkurrensverket,
Upphandlingsmyndigheten och Statistiska Centralbyrån. En liten arbetsgrupp
har tillsatts, med uppdrag att titta på vägledning för organisationer som vill
delta i upphandling och på upphandlingskriterier som tar hänsyn till
civilsamhällets särart. I gruppen ingår representanter från civilsamhället och
den nya Upphandlingsmyndigheten. Utredningen följer uppbyggnaden av den
nya myndigheten, som drog igång sin verksamhet den 1 september 2015.
Myndigheten har ett tydligt uppdrag att underlätta för civilsamhällets
organisationer (idéburna organisationer) att delta i offentlig upphandling.
Utredningen har en nära dialog med Välfärdsutredningen om de uppdrag som
är angränsande, t.ex. frågan om kapitalförsörjning till idéburna organisationer.
Likaså finns det en pågående dialog med 2014 års demokratiutredning och med
Utredningen om ökad delaktighet i EU.

