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Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2007 

Sammanfattning av uppdraget 

Ett råd bestående av forskare ska tillkallas med uppdrag att be-

lysa relevanta forskningsrön inom det sociala området. Rådet 

ska agera som rådgivare till regeringen i hälso- och sjukvårds-

frågor och i sociala frågor samt förse regeringen med relevant 

kunskap för utformningen av välfärdspolitiken inom Socialde-

partementets områden.  

Arbetet ska redovisas dels i en årlig rapport, dels vid åter-

kommande möten med ansvariga statsråd och tjänstemän vid 

Regeringskansliet.  

Behovet av ett socialt råd 

Det svenska samhället står inför ett flertal utmaningar. Det stora 

utanförskapet och en åldrande befolkning sätter bl.a. socialför-

säkringssystemen, hälso- och sjukvården och äldreomsorgen 

under finansiell press. Samtidigt ökar möjligheterna till att leva 

ett längre liv i hälsa för en stor del av befolkningen. För att 

möta dessa utmaningar krävs en effektiv och evidensbaserad 

politik. Aktuella forsknings- och utredningsresultat med rele-

vans för utformning av välfärdspolitiken inom Socialdeparte-

mentets område behöver tas tillvara på ett mer effektivt sätt än i 

dag. Flertalet myndigheter inom det sociala området följer i dag 

forskningen inom respektive ansvarsområde. Det finns dock ett 

behov av att få en samlad syn på aktuella frågor som är bredare 

än någon myndighets verksamhetsområde. Genom att ha kon-
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takt med välmeriterade forskare, verksamma inom det sociala 

området, kan man främja utformningen av en samlad 

evidensbaserad politik för det sociala området.  

Uppdraget 

För att på ett mer effektivt sätt än i dag ta till vara aktuell kun-

skap, såsom nya forskningsrön på det sociala området, och 

främja utbytet mellan forskning och politik ska ett råd med 

välmeriterade forskare tillsättas av regeringen. Utöver dessa 

adjungeras generaldirektörerna för Försäkringskassan och 

Socialstyrelsen till rådet. Rådets uppgift är att bidra till att 

bredda och fördjupa underlaget för framtida socialpolitiska av-

göranden. Rådets verksamhet delas in i två huvudområden: 

− Att vara rådgivare till regeringen i frågor inom det sociala 

området. 

− Att förse regeringen med relevant kunskap för utformning 

av välfärdspolitiken inom Socialdepartementets områden. 

 

Rådet ska redovisa relevant och aktuell kunskap baserad på bl.a. 

svenska och internationella forskningsrön inom det sociala 

området. Rådet ska identifiera utvecklingstendenser och viktiga 

faktorer som har betydelse för välfärdssektorns funktion och 

utveckling. Rådet ska även agera rådgivare åt och lämna rekom-

mendationer till regeringen i långsiktiga strategiska frågor.  

Rådet ska i sitt arbete samråda med berörda aktörer och ut-

redningar som har relevans för rådets uppdrag.  

Det står rådet fritt att utarbeta arbetsformer och innehåll på 

ett sådant sätt som rådet bäst anser fylla syftet med uppdraget.  

Redovisning av uppdraget 

I uppdraget ingår att löpande ge råd och information åt rege-

ringen. Detta ska ske på följande sätt: 

− Möten med ansvariga statsråd minst två gånger per år. 

Respektive statsråd och rådet väljer ämne varannan gång. 
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Diskussionerna inleds med förberedda inlägg från rådets 

medlemmar. 

− Regelbundna möten med berörda tjänstemän vid Regerings-

kansliet.  

 

En gång per år ska rådet lämna en rapport till regeringen med en 

redogörelse för den verksamhet som rådet har bedrivit under 

året. Därutöver är rådet oförhindrat att lämna rapporter i valfria 

frågor.  

Rådets uppdrag omfattar perioden från den 1 januari 2008 

till och med den 31 december 2010. Uppdraget ska slutredo-

visas senast den 31 december 2010. 

 

(Socialdepartementet) 


