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Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47)
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge
stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga
vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll
som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare.
Vetenskapsrådet lämnar följande synpunkter.
Vetenskapsrådet ställer sig positivt till förslagen i betänkandet och instämmer i
bedömningen att en kunskapsbaserad socialtjänst är förenlig med ett krav på
vetenskap och beprövad erfarenhet förutsätter tillgång till relevanta analyser,
statistik och forskning. Myndigheten ställer sig därför också positiv till förslaget
om att införa en ny lag om socialtjänstdataregister och att en lämplig
modellreglering kan vara lagen om hälsodataregister.
I lagen (1998:543) om hälsodataregister är forskning och epidemiologiska
undersökningar ett av de tillåtna ändamålen för behandlingen av personuppgifter. I förslaget till ny socialtjänstdatalag föreslås att forskning inom
socialtjänstens område och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska vara ett
sekundärt ändamål för behandlingen av personuppgifter. Vetenskapsrådet vill
framhålla att uppgifter som kommer att behandlas med stöd av den nya lagen
kan vara viktiga för forskning inom olika vetenskapliga discipliner inte enbart
inom socialtjänstens område. Tvärvetenskaplig forskning blir allt viktigare för
att kunna undersöka komplexa samband som har med människors levnadsförhållanden att göra. Därför anser myndigheten att den nya lagens ändamålsbestämmelse inte bör begränsas på det sätt som föreslagits, utan att forskning
bör kunna vara ett sekundärt ändamål för personuppgiftsbehandlingen, på
liknande sätt som i lagen om hälsodataregister.
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