Remiss Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället
Tvåårigt bidrag efter bemyndigande
Roks instämmer i förslaget. Det tunga argumentet för detta är som promemorian framhåller
möjligheten till planering av och långsiktighet i verksamheten. Tvååriga bidrag skulle
avsevärt underlätta vår verksamhet, det gäller både de enskilda kvinnojourernas och
tjejjourernas verksamheter och vår verksamhet som riksorganisation.
Förenklat ansökningsförfarande
Roks välkomnar ett förenklat ansökningsförfarande och förenklade rutiner för redovisning. Vi
anser att en översikt av dessa regler bör fokusera på att effektivisera och underlätta den
administration som ansöknings- och återrapporteringsförfarandet ofta innebär.
Att digitalisera dessa processer kan både underlätta men även försvåra då det ofta skapa ett
statiskt hanteringssystem där det är svårt att gå vidare utan att exempelvis kryssa i en viss ruta
eller lägga upp en viss bilaga. Detta är något som kan undvikas genom att se över
användarvänligheten genom att, som utredaren föreslår, låta några organisationer agera
testpanel.
Ett förenklat bidragssystem öppnar samtidigt för fler aktörer att söka medel. Vi anser därför
att det också är viktigt med kontroll över att bidragen används i enlighet med den verksamhet
de sökts för, och att de verksamheter som beviljas bidrag håller en hög kvalitet inom sitt
område. Här måste intressen balanseras, vilket promemorian kommenterar.
Information
Roks välkomnar en översyn av hur information ges om möjligheterna att söka bidrag. Vi vill
se tydlig och lättillgänglig information för underlätta möjligheten att ta del av vilka
möjligheter till bidrag som finns. Vi saknar dock resonemang om att informationen ska vara
tillgänglighetsanpassad.
Allmänna reflektioner
Vi ser med oro på en politisk utveckling där partier vinner stöd vilka kan tänkas ha
ambitionen att öka kontrollen över den idéburna sektorn. Vi välkomnar därför promemorians
starka betonande av vår sektor som röstbärande och vikten av ett oberoende civilsamhälle i
öppen och rak dialog med statsmakterna.
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