2020-07-08

Dnr Forte 2020-01397
Dnr Finansdepartementet Fi2020/ 00647/ K

Rem i ssvar
St ar k ar e k om m u n er - m ed k ap aci t et at t k l ar a
väl f är d su p pd r aget ( SOU 20 20 :8 )
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har erhållit ovan rubricerade
remiss för yttrande.
I slutbetänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” har
Kommunutredningen analyserat kommunernas kapacitet att klara utmaningarna och
lämnar förslag på åtgärder för att stärka kapaciteten så att kommunerna även i framtiden
ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Forte har inga specifika synpunkter på de olika förslagen i slutbetänkandet men vi vill
lyfta några aspekter som möjligen kan ge ytterligare perspektiv.
Forte leder sedan 2017 ett nationellt tioårigt program för tillämpad välfärdsforskning.
Programmet inrättades i samband med regeringens senaste forskningsproposition. Det
finns totalt sju nationella program som ska bidra till att lösa prioriterade
samhällsutmaningar. Forte ansvarar för två av dessa. Visionen för programmet för
tillämpad välfärdsforskning är att genom forskning bidra till en mer evidensbaserad
socialtjänst. Regeringen planerar att satsa närmare en miljard kronor på forskning under
de tio år som programmet pågår. Genom programmet finansierar Forte praktik- och
klientnära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden samt verkar för att öka
samverkan mellan forskning och praktik. Syftet är att forskningen ska vara relevant för
socialtjänsten och de som tar del av socialtjänstens insatser och stöd samt komma till
användning för att utveckla socialtjänstens insatser. Den behöver därför svara på för
praktiken angelägna frågor samt att praktiken är delaktig under forskningsprocessen.
Forte har haft en mycket god och värdefull samverkan med socialtjänsten, bland annat
genom SKR:s nätverk, i arbetet med programmet. M en vi vet också att det kan vara svårt
för kommuner att frisätta resurser för att involveras i forskning. För att bidra till
kunskapsutvecklingen i socialtjänsten och att integrera forskning mer i verksamheten är
det naturligtvis viktigt att det även finns kapacitet för forskningsaktiviteter inom
kommunerna. Forte vill därför lyfta även detta som en viktig komponent i
kapacitetsbegreppet och för att uppnå målen med den stora forskningssatsning som
regeringen gör på socialtjänstens verksamhetsområden.
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Forte vill också uppmuntra till följeforskning för att utvärdera effekterna av
kapacitetshöjande åtgärder i kommunerna, vilket möjligen är avsikten med de 2 miljoner
kronor som den föreslagna Kommundelegationen ska tilldela forskare för att genomföra
studier. Vi vill också särskilt lyfta fram vikten av att inkludera ett medborgar/brukarperspektiv i utvärdering av åtgärdernas effekter.
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Jonas Björck efter föredragning av
forskningssekreterare Stella Jacobson.

Jonas Björck
Generaldirektör
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