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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Med tillit följer bättre resultat- tillitsbaserad
styrning och ledning i staten
(SOU 2019:43)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående
rubricerade remiss och har följande att anföra:
Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget om tillgång till stöd till statliga
myndigheter.
Folkhälsomyndigheten avstyrker förslaget om regeringsnära utvecklingsmiljö.
Folkhälsomyndighetens kommentarer
Folkhälsomyndigheten ser det som positivt att stödet till statliga myndigheter för
att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning förslås ske utifrån respektive
myndighets behov och efterfrågan.
Folkhälsomyndigheten delar utredningens uppfattning att det finns behov av att
hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Dessa utmaningar återfinns inte
minst inom folkhälsoområdet och utöver psykisk ohälsa och
läkemedelsförsörjning, vilka nämns i utredningen, utgör områden som
antibiotikaresistens och ANDT några exempel.
Folkhälsomyndigheten vill även understryka betydelsen av gemensamma krafter
och samverkan mellan olika aktörer i arbetet med den här typen av samhällsfrågor.
Ett ändamålsenligt arbete med komplexa samhällsfrågor är dels angeläget för att
uppnå bättre resultat dels bidra till att uppnå det nationella folkhälsopolitiska målet
samt genomförande av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
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Folkhälsomyndigheten anser dock att förutsättningarna för detta bör förbättras
inom ramen för den befintliga styrningen.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Elisabeth Wall Bennet, Anders Tegnell,
Britta Björkholm, Anna Bessö och Karin Tegmark Wisell samt enhetschefen Ingela
Berghagen deltagit. Enhetschef Marie-Louise Schüssler har varit föredragande.
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