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Socialstyrelsens remissvar på betänkandet Analyser och
utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)
Socialstyrelsen har ombetts yttra sig över Analys- och utvärderingsutredningens
betänkande Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79). Socialstyrelsen avgränsar sina synpunkter till myndighetens verksamhetsområden
och till utredningens förslag om en ny myndighetsstruktur och till ställningstagandet om behovet av att inrätta en ny tvärsektoriell myndighet för arbetsmarknads- och välfärdsanalys.
Socialstyrelsen delar utredningens bedömning om att det finns ett behov av att
utveckla analyser och utvärderingar utifrån ett mer tvärsektoriellt perspektiv.
Myndigheten ser också att det kan finnas en otydlighet vad gäller ansvar och
gränsdragningar mellan de olika myndigheternas respektive uppdrag, exempelvis
när det gäller analyser och utvärderingar. Socialstyrelsen anser emellertid att det
saknas tillräckligt underlag när det gäller förslaget om en ny myndighetsstruktur
och ställningstagandet om behovet av att skapa en ny tvärsektoriell myndighet
för arbetsmarknads- och välfärdsanalys. Utredningen hade enligt Socialstyrelsen
tydligare behövt belysa samtliga myndigheters analys- och utvärderingsverksamhet, dess förutsättningar och vilka konsekvenserna skulle bli för dessa utifrån utredningens förslag och ställningstaganden.
Det är exempelvis otydligt vilken del av Socialstyrelsens verksamhet som bedöms bestå av analys och utvärdering och hur den tänkta myndigheten för arbetsmarknads- och välfärdsanalys uppdrag relaterar till detta. Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU) nämns inte heller trots att den renodling av uppdrag som framtida analys- och utvärderingsmyndigheter föreslås få
tangerar vid det uppdrag som SBU har idag.
Vidare framgår det inte om den nya myndighetsstrukturen bedöms medföra att
uppdrag som endast är kopplade till hälso- och sjukvården och socialtjänsten och
som Vårdanalys idag svarar för skulle komma att överföras till Socialstyrelsen
och vad det i så fall får för konsekvenser.
Det framgår inte heller vilka konsekvenserna kan bli av att flera departements
sakfrågor hamnar på en och samma myndighet.
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Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Urban
Lindberg. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Natalia Borg,
Mona Heurgren, Erik Höglund, Thomas Lindén, Jenny Rehnman och Zara
Warglo deltagit. Erik Magnusson, generaldirektörens stab, har varit föredragande.
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