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För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)
Centrala studiestödsnämnden (CSN) tillstyrker förslaget i stort.
CSN, som är en av de myndigheter med särskild relevans för arbetet med en
god och jämlik hälsa, lämnar följande synpunkter i de delar förslaget berör
CSN:s verksamhetsområden.

4.2.3 Folkhälsomyndigheten bör ha tillgång till relevanta mikrodata
CSN har möjlighet att ge Folkhälsomyndigheten tillgång till relevanta mikrodata vad gäller studiestöd.
För att möjliggöra ett elektroniskt utlämnande av personuppgifter till Folkhälsomyndigheten behöver dock ett tillägg göras i 15 § studiestödsdataförordningen (2009:321).

4.2.5

Ett tillägg i förordningen om officiell statistik för att förbättra
möjligheterna att analysera ojämlikhet i hälsa
CSN anser att det i första hand är Folkhälsomyndigheten som bör ansvara för
statistik fördelad efter socioekonomiska grunder, detta genom att få tillgång
till mikrodata från andra statistikansvariga myndigheter.
CSN kan idag endast i begränsad omfattning redovisa statistik med en
uppdelning efter socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
För att analys med hjälp av officiell statistik ska vara relevant, bör den grupp
en individ tillhör definieras på samma sätt oavsett vilken statistikansvarig
myndighet som tar fram statistiken. Det kräver att de statistikansvariga
myndigheterna har tillgång till variabler för att kunna göra jämförbara
grupperingar eller ges möjlighet att hämta aktuell gruppering för individerna
från annat håll, t.ex. hos SCB eller Folkhälsoinstitutet.

CSN Huvudkontoret
Postadress

Telefon

Telefax

Webbadress

851 82 Sundsvall

060-18 60 00

060-18 61 93

www.csn.se

2 (3)

4.6.1

Relevanta myndigheter bör få uppdrag i sina instruktioner att
integrera ett folkhälso-/jämlik hälsaperspektiv
CSN fullgör sina uppgifter främst genom rollen som expertfunktion avseende
de studerandes sociala och ekonomiska situation, där myndigheten genom
bevakning och analys samt framtagande av flertalet rapporter säkerställer
myndighetens uppdrag inom det som i CSN:s regleringsbrev redovisas inom
området ”Expertfunktion”.
CSN instämmer i vikten av dialog mellan departementen och ser gärna att
dialogen även förs med berörda myndigheter. Genom en bred förankring av
arbetet ökar förutsättningarna för förståelse av uppdraget och ett mer
effektivt genomförande av arbetet för en god och jämlik hälsa. CSN vill också
poängtera att återrapportering kan ske i andra former än i årsredovisningen.
Så är t.ex. fallet med stora delar av den återrapportering som CSN gör av sitt
uppdrag som expertfunktion för studerandes ekonomiska och sociala
situation och kunskap om studiestödet. CSN:s rapportering i dessa delar sker
genom framtagande av separata rapporter och statistikpublikationer. I
myndighetens årsredovisning redovisas inte dessa i detalj utan anges i en
bilaga.

4.6.2

Relevanta myndigheter bör få i uppdrag att medverka i arbetet
med strategier för samtliga målområden
I delbetänkandets avsnitt 4.3.4 föreslås att en nationell GD-grupp för en god
och jämlik hälsa bör tillsättas. GD-gruppens deltagare ska samlas från de
myndigheter som har närmast bäring på det övergripande målet för
folkhälsopolitiken och de prioriterade målområdena samt företrädare för
Sveriges Kommuner och Landsting. I avsnitt 4.6.2 föreslås att ”relevanta
myndigheter bör få i uppdrag att medverka i framtagande, genomförande och
uppföljning av de strategier som föreslås i avsnitt 4.1.3, samt att deras
respektive generaldirektörer bör utses som medlemmar i den GD-grupp för
god och jämlik hälsa som föreslås i avsnitt 4.3.4”.
CSN menar att det behöver förtydligas vad som avses med ”relevanta
myndigheter” i avsnitt 4.6.2. I bilaga till delbetänkandet listas ca 40
myndigheter med särskild relevans för arbetet med en god och jämlik hälsa. I
avsnitt 4.3.4 föreslås att GD-gruppens deltagare ska hämtas från ett mindre
antal myndigheter vars kärnuppdrag ligger närmare arbetet för en god och
jämlik hälsa.
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter
föredragning av verksjuristen Malin Olofsson. I arbetet med remissvaret har
även statistikern Olof Fraenell, utredaren Hans Stark och verksjuristen Martin
Hamrin deltagit.
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