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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart
samhällsbyggande
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten har i yttrandet valt att främst granska de delar av agendan som har en
direkt koppling till myndighetens övergripande ansvar att verka för en god folkhälsa.
Folkhälsomyndigheten ställer sig positiv till den föreslagna agendan men vill lämna följande
synpunkter.
Synpunkter om avsnitt 2 - Vad är ett hållbart samhällsbyggande?
Folkhälsomyndigheten vill betona att människors hälsa är en del av hållbart samhällsbyggande
och att detta måste beaktas i relation till de givna hållbarhetsdimensionerna samt i
målkonflikterna dessa emellan, inte minst i relation till urbanisering.
Synpunkter om innehållet i avsnitt 3 - Nulägesanalys.
Folkhälsomyndigheten önskar göra följande tillägg till Utpekade utmaningar och
kunskapsbehov för framtiden – Hälsa och välbefinnande:
 Effekter på människors hälsa i relation till förändrad närmiljö och samhällsomställning
(ex. förtätning, klimatförändring, anpassning).
Synpunkter om innehållet i avsnitt 4 - Programmets prioriteringar.
Folkhälsomyndigheten vill till avsnittet temaområdet Människors hälsa och välbefinnande
framföra att det nationella målet för folkhälsopolitiken En god och jämlik hälsa har ett
målområde kring Boende och närmiljö (mål 5) som bör läggas till listan av nationella mål som
forskningsprogrammet kan bidra till. Även miljömålet God bebyggd miljö bör läggas till.
Folkhälsomyndigheten anser även att avsnittet kring tvärgående perspektiv Tillgänglighet och
jämställdhet kan utvecklas med utgångspunkt ur folkhälsopolitiken En god och jämlik hälsa.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Britta Björkholm. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredaren My Almqvist har
varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
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