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Remissyttrande över För en god och jämlik hälsa 
– En utveckling av det folkhälsopolitiska 
ramverket (SOU 2017:4) 
Brottsförebyggande rådet (Brå), som fått rubricerade betänkande på remiss, yttrar följande. 

Perspektivträngsel på lokal nivå 

Brå känner, i stort, igen den problembild som beskrivs i delbetänkandet.  Brå vill dock även 
lyfta fram ytterligare en aspekt av folkhälsoarbetet som inte berörs i utredningen.  
 
Det är Brås erfarenhet att i de fall det hos kommunerna finns en funktion som arbetar med 
folkhälsofrågor, så delar denna funktion många gånger sin tid med exempelvis samordning 
av ANDT-arbete, brottsförebyggande arbete, folkhälsoarbete samt ibland även samordning 
av kris- och säkerhetsarbete. I vissa fall arbetar denna funktion dessutom både på strategisk 
och på operativ nivå, vilket kan påverka kvaliteten lokalt.  
 
Det saknas inte uppmärksamhet från nationellt håll i de frågor som samordnarfunktionen i 
kommunen hanterar, snarare tvärtom. Samordnarfunktionen översköljs med olika budskap 
från nationella aktörer om betydelsen i det de gör, om målet för deras arbete och med 
kunskap om hur det ska utföras. Det är således Brås uppfattning är att det är 
perspektivträngsel i arbetet runt den funktion som har att samordna folkhälsofrågor och 
brottsförebyggande arbete i en kommun.  
 
Det brottsförebyggande arbetets koppling till folkhälsofrågor 

Som ovan beskrivits förhåller det sig ofta så att den funktionen i en kommun som hanterar 
folkhälsofrågor även samordnar det brottsförebyggande arbetet. Särskilt ANDT-arbetet har 
en nära koppling till det brottsförebyggande arbetet, både lokalt och nationellt. I 
regeringens ANDT-strategi 2016-2020 poängteras behovet av samverkan mellan ANDT-
förebyggande arbete och brottsförebyggande arbete på alla nivåer. Föreliggande utredning 
diskuterar inte behovet av en samverkan mellan det brottsförebyggande arbetet och arbetet 
med folkhälsofrågorna. Brå vill därför betona att det behövs ett bättre samspel mellan 
folkhälsofrågor och brottsförebyggande arbete på nationell nivå för att undvika den 
perspektivträngsel som beskrivits ovan. 
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Förslaget om en obligatorisk uppdelning av den officiella statistiken efter 
socioekonomiska bagrundsfaktorer 

Brå ställer sig mycket tveksam till förslaget om en obligatorisk uppdelning av den officiella 
statistiken efter socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Som det diskuteras i utredningen är 
det inte möjligt att peka ut en entydig indikator på socioekonomisk position. Brå delar inte 
utredningens uppfattning att detta ”inte bör vara en ursäkt för att avstå från att 
regelmässigt redovisa socioekonomi i officiell statistik”. Brå delar inte heller utredningens 
uppfattning att det behövs mer pragmatism hos statistikansvariga myndigheter. Officiell 
statistik är ett viktigt underlag i det politiska beslutsfattandet och det är av yttersta vikt att 
Sveriges officiella statistik alltjämt är pålitlig och av hög kvalitet.  
 
Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av 
verksjuristen Sigrid Granath. 
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