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SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – 
Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa  

Remissinstanser:  
1 Arbetsförmedlingen 

2 Arbetsmiljöverket 

3 Barnombudsmannen 

4 Boverket 

5 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

6 Centrala studiestödsnämnden (CSN) 

7 Diskrimineringsombudsmannen 

8 Folkhälsomyndigheten 

9 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 

10 Försäkringskassan 

11 Inspektionen för socialförsäkringen 

12 Inspektionen för vård- och omsorg 

13 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) 

14 Jordbruksverket 

15 Kemikalieinspektionen 

16 Konsumentverket 

17 Livsmedelsverket 

18 Lotteriinspektionen 
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19 Läkemedelsverket 

20 Migrationsverket 

21 Myndigheten för delaktighet 

22 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

24 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

25 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

26 Myndigheten för yrkeshögskolan 

27 Naturvårdsverket 

28 Polismyndigheten 

29 Pensionsmyndigheten 

30 Sametinget 

31 Skatteverket 

32 Skolinspektionen 

33 Skolverket 

34 Socialstyrelsen 

35 Specialpedagogiska myndigheten 

36 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

37 Statens kulturråd 

38 Statistiska centralbyrån (SCB) 

39 Tillväxtverket 

40 Trafikverket 

41 Universitets- och högskolerådet 

42 Vetenskapsrådet 

43 Uppsala universitet 

44 Lunds universitet 

45 Göteborgs universitet 

46 Stockholms universitet 

47 Umeå universitet 

48 Malmö högskola 
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49 Mälardalens högskola 

50 Länsstyrelsen i Blekinge län 

51 Länsstyrelsen i Dalarna 

52 Länsstyrelsen i Gotland 

53 Länsstyrelsen i Gävleborg 

54 Länsstyrelsen i Halland 

55 Länsstyrelsen i Jämtland 

56 Länsstyrelsen i Jönköping 

57 Länsstyrelsen i Kalmar 

58 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

59 Länsstyrelsen i Norrbotten  

60 Länsstyrelsen i Skåne 

61 Länsstyrelsen i Stockholm 

62 Länsstyrelsen i Södermanland 

63 Länsstyrelsen i Uppsala 

64 Länsstyrelsen i Värmland 

65 Länsstyrelsen i Västerbotten 

66 Länsstyrelsen i Västernorrland 

67 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

68 Länsstyrelsen i Västra Götaland 

69 Länsstyrelsen i Örebro 

70 Länsstyrelsen i Östergötland 

71 Arvidsjaurs kommun 

72 Bergs kommun 

73 Bollnäs kommun 

74 Borgholms kommun 

75 Borlänge kommun 

76 Eslövs kommun 

77 Finspångs kommun 

78 Gävle kommun 
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79 Göteborgs kommun 

80 Jokkmokk kommun 

81 Jönköpings kommun 

82 Katrineholms kommun 

83 Karlskrona kommun 

84 Lindesbergs kommun 

85 Malmö kommun 

86 Osby kommun 

87 Sundsvalls kommun 

88 Stockholms kommun 

89 Södertälje kommun 

90 Trelleborgs kommun 

91 Ulricehamns kommun 

92 Uppsala kommun 

93 Västerviks kommun 

94 Växjö kommun 

95 Åre kommun 

96 Ystad kommun 

97 Örnsköldviks kommun 

98 Örebro kommun 

99 Östersunds kommun 

100 Landstinget i Stockholms län 

101 Region Gotland 

102 Landstinget i Blekinge län 

103 Landstinget i Skåne län  

104 Landstinget i Hallands län 

105 Landstinget i Västra Götaland 

106 Landstinget i Dalarnas län 

107 Landstinget i Örebro län 

108 Landstinget i Västernorrlands län  
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109 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

110 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

111 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

112 Vårdförbundet  

113 A Non Smoking Generation  

114 Alkoholpolitiskt Forum 

115 Astma och allergiförbundet 

116 Cancerfonden 

117 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)  

118 Friskolornas riksförbund 

119 Funktionsrätt Sverige 

120 Fysioterapeuterna 

121 Föreningen Svensk Företagshälsovård 

122 Hjärt- och lungfonden 

123 IOGT-NTO 

124 Kungliga Vetenskapsakademien 

125 Lärarförbundet 

126 Lantbrukarnas riksförbund 

127 Lärarnas riksförbund 

128 Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) 

129 NCD-nätverket (non-communicable diseases) 

130 NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet) 

131 Pensionärernas Riksorganisation (PRO)  

132 Personskadeförbundet RTP 

133 Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS)  

134 Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 

135 Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH) 

136 Riksförbundet Hälsofrämjandet  

137 Riksföreningen för skolsköterskor  

138 Riksidrottsförbundet, RF 
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139 Rädda Barnen 

140 SPF Seniorerna  

141 Studiefrämjandet 

142 Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF ) 

143 Svenskt Friluftsliv 

144 Svensk Handel 

145 Svensk sjuksköterskeförening 

146 Svenska Läkaresällskapet 

147 Svenska Psykiatriska föreningen 

148 Svenska tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset 

149 Sverigefinländarnas delegation  

150 Sveriges konsumenter 

151 Sveriges kvinnolobby 

152 Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor (SLAN) 

153 Sveriges Läkarförbund  

154 Sveriges Tandläkarförbund  

155 Synskadades Riksförbund  

156 Tobaksfakta - oberoende tankesmedja 

157 Transföreningen FPES 

 
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast  
den 30 november 2017.  
 
Vi vill att ni endast skickar dem i elektronisk form och då både i  
word-format och pdf-format. 
 
Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser:  
s.registrator@regeringskansliet.se och s.fs@regeringskansliet.se 
 
I remissvaren ska Socialdepartementets diarienummer S2017/03553/FS 
anges. 

I augusti 2016 överlämnade kommissionen sitt första delbetänkande Det 
handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete 
(SOU 2016:55) som redogör för ett antal grundläggande utgångspunkter, 

mailto:s.registrator@regeringskansliet.se
mailto:s.fs@regeringskansliet.se
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fakta och ställningstaganden rörande jämlik hälsa 
(http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utredningar/2016/08/sou-201655/). I januari 2017 överlämnade 
kommissionen sitt andra delbetänkande För en god och jämlik hälsa –  
En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. I betänkandet analyseras 
styrning och uppföljning av folkhälsopolitiken samt presenteras förslag som 
ska förtydliga och utveckla det folkhälsopolitiska ramverket i syftet att 
förstärka arbetet med en god och jämlik hälsa 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utredningar/2017/06/sou-201747/.  Delbetänkandet remitterades under 
perioden 24 februari – 23 maj 2017.  

I föreliggande slutbetänkande gör kommissionen en samlad bedömning av 
vilka steg som krävs för att ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och 
jämlik hälsa ska kunna fortsätta.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på inriktningen av de 
åtgärder som kommissionen föreslår bör vidtas inom det fortsatta folkhälso-
arbetet. Regeringen vill inte ha synpunkter på förslag per målområde 
som tidigare har presenterats i SOU-serien eller som för närvarande 
utreds inom kommittéväsendet, genom uppdrag till myndigheter eller 
liknande1. Dessa förslag har antingen omhändertagits eller kommer 
att omhändertas i särskild ordning. I remissen ligger också att regeringen 
vill ha synpunkter på avsnitt 6.3 – kommissionens bedömningar av 
konsekvenser i vissa fall. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndig-
het avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett 
svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger 
besked om detta. 

                                                
1 Bland annat av: Skolkommissionen, SOU 2017:35;Gymnasieutredningen, SOU 2016:77; Utredningen om 
åtgärdsgaranti SOU 2016:59; Valideringsdelegationen, SOU 2017:18; Utredningen om ett nationellt centrum 
för kunskap om och utvärdering, SOU 2017:28; Utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, 
2015:03; Tobaksutredningen, SOU 2016:14; Demokratiutredningen, SOU 2016:5; Utredningen för ett stärkt 
civilsamhälle, SOU 2016:13; Arbetsmarknadsekonomiska rådet, 2017; Kansliet för strategi- och framtids-
frågor, 2016; Inrättande av en delegation mot segregation (dir 2017:33) och Regeringens långsiktiga reform-
program för minskad segregation (http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-
promemorior/2016/07/langsiktigt-reformprogram-for-minskad-segregation-ar-2017-2025/) och En strategi för 
det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (skr.2016/17:29) samt Makt, mål och myndighet - feministisk 
politik för en jämställd framtid och En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
(skr.2016/17:10). 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/08/sou-201655/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/08/sou-201655/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201747/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201747/
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna syn-
punkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens prome-
moria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner eller 
beställas från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Synpunkter under remisstiden besvaras av Ullalena Hæggman,  
tfn 08-405 34 23 eller e-post ullalena.haeggman@regeringskansliet.se  

 

 

Torkel Nyman 
Departementsråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm 

http://www.regeringen.se/
mailto:ullalena.haeggman@regeringskansliet.se
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