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Remissyttrande
Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle
(SOU 2016:13). Utredningen för ett stärkt
civilsamhälle
Vetenskapsrådet har granskat betänkandets förslag främst utifrån
myndighetens uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Sammanfattande bedömning
Vetenskapsrådet instämmer i betänkandets betoning på den
vetenskapliga grunden i de kompetenshöj ande åtgärder som föreslås för
statliga myndigheter, kommuner och landsting i frågor som rör
civilsamhället (betänkandets avsnitt 4.2.1 och delar av 5.1.2).
Vetenskapsrådet konstaterar också att forskningen om det civila
samhället är stark i Sverige, bland annat till följd av de satsningar som
gjorts i form av det särskilda forskningsprogram om civila samhället vid
Vetenskapsrådet som omnämns i betänkandet (avsnittet 3.4).
Dock väljer Vetenskapsrådet att ge synpunkter på följande delar.
Förslag för att värna och stärka det civila samhällets roll i demokratin
och samhället
Vetenskapsrådet välkomnar att utredaren utgår från tillgänglig forskning
i beskrivningen av det civila samhället och dess roll för demokratin i
dess egenskap som röstbärare i betänkandets avsnitt 4.1.4 . Dock
presenteras ej forskning till grund för själva förslaget om åtgärden att
ålägga statliga myndigheter att rapportera de kontakter och samråd som
myndigheter har haft med det civila samhället, och regeringens vidare
rapportering av detta till riksdagen (s. 129-131). Utan en vetenskapligt
grundad argumentation för förslaget är det svårt att ta ställning till dess
förväntade verkan och effektivitet. Vetenskapsrådet anser således att
man bör överväga att uttryckligen utgå från tillgänglig forskning i
framtagandet av förslaget till åtgärder.
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Vetenskapsrådet
Möjligheten att få tillgång till statistik för forskning och studier
Vetenskap srådet instämmer i betänkandets konstaterande av vikten av att
SCB så långt som regelverket tillåter finner lösningar för forskare att
tillgå nödvändig forskningsdata (betänkandets s. 316-317).
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i
närvaro av förvaltningschefen Ann Fust och koordinatorn för humaniora
och samhällsvetenskap Anders Sundin, föredragande. I beredningen av
ärendet har även huvudsekreteraren för humaniora och
samhällsvetenskap Kerstin Sahlin deltagit.
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