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Remissyttrande: SOU 2020:47, Hållbar 
socialtjänst –En ny socialtjänstlag 
Forskningsrådet för Hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har erhållit SOU 2020:47, Hållbar 
socialtjänst - En ny socialtjänstlag för yttrande. 

Forte är, utifrån myndighetens uppdrag, generellt positiva till utredningens förslag till en 
ny socialtjänstlag.  
 
Utredningen föreslår att det i den nya socialtjänstlagen införs ett krav om att 
verksamheten inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet (4 kap. 1 § 1 st.). Utredningen motiverar förslaget med att den 
fortsatta utvecklingen av kunskapsbaserad socialtjänst behöver stärkas. Ett krav på 
vetenskap och beprövad erfarenhet bedöms kunna skapa långsiktiga och stabila 
förutsättningar för en sådan utveckling. Forte välkomnar förslaget och ställer sig bakom 
utredningens motivering.  

Forte ställer sig även bakom förslaget om att tillsätta en utredning med uppdrag att 
utreda hur man kan säkerställa en fungerande och effektiv kunskapsstyrning som 
säkerställer samarbete mellan kommunerna och mellan kommunerna och staten. Ett 
sådant arbete bör enligt Forte även inkludera frågor om hur socialtjänsten kan bli mer 
forskningsintegrerad samt vad som behövs inom akademin för att möta 
kunskapsbehovet. Fortes bedömning är att forskningen idag inte riktigt kan möta 
kunskapsbehoven inom socialtjänsten. Fortes nationella forskningsprogram om tillämpad 
välfärdsforskning syftar exempelvis till att genom forskning bidra till en mer 
evidensbaserad socialtjänst. 
 
Kunskap i form av goda data är väsentlig för utvecklingen av socialtjänsten. Forte är 
därför positiva till utredningens förslag om att stärka den nationella statistiken inom 
socialtjänsten samt införandet av en ny lag om socialtjänstdataregister. 

I detta ärende har generaldirektör Jonas Björck beslutat efter föredragning av 
forskningssekreterare Stella Jacobsson och i samråd med avdelningscheferna Mats 
Nilsson och Cecilia Beskow. 
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