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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1020) med 
instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 19 mars 2015.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 5, 8, 9, 11, 14–16 och 20 §§ förordningen
(2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande ly-
delse.

1 § Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna
av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen
och faktorer som påverkar detta, genom kunskapsuppbyggnad och kunskaps-
spridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett
effektivt smittskydd. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund. 

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av
ohälsa.

2 § Myndigheten ska 
1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergri-

pande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med
utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och
metoder inom folkhälsoarbetet, 

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde, 
3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och besluts-

underlag inom sitt ansvarsområde, 
4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap

till berörda i kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer, 
5. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå, och 
6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa.

5 § Myndigheten ansvarar för föreskrifter i enlighet med vad som anges i
lag och förordning samt för allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssam-
lingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i
enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

8 § Myndigheten ska övervaka planläggningen av smittskyddets beredskap
och inom sitt ansvarsområde ta initiativ till åtgärder som skyddar befolk-
ningen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot i kris och
under höjd beredskap. 
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SFS 2015:173 Myndigheten ska samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt la-
gen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

Föreskrifter om myndighetens medverkan i totalförsvaret och i krisbered-
skap finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. 

9 §    Myndigheten ska på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för
försörjningen med läkemedel inför allvarliga utbrott av smittsamma sjuk-
domar.

11 § Myndigheten får bistå med expertstöd vid katastrofer eller allvarliga
utbrott av smittsamma sjukdomar i andra länder och stödja svenska civila och
militära internationella krishanteringsinsatser. 

Myndigheten får besluta om internationella insatser enligt första stycket
endast under förutsättning att insatserna finansieras av någon annan än myn-
digheten. 

Myndigheten ska före beslut om internationella insatser enligt första
stycket samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de åtgärder
som myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska myndighe-
ten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida).

14 § Myndigheten ska  
1. samordna och lämna underlag till regeringen inför återkommande rap-

portering till EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller
alkohol, narkotika och tobak samt till FN:s kontor mot narkotika och brotts-
lighet (UNODC) om frågor som gäller narkotika, 

2. samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt FN:s generalför-
samlings resolution S-26/2 angående hiv/aids antagen den 2 augusti 2001, 

3. svara för Sveriges åtaganden att följa förekomsten av poliovirus hos
människor och i miljön samt att avlägsna poliovirus från laboratorier inom ra-
men för WHO:s arbete med polioutrotning, och 

4. i enlighet med WHO:s anvisningar ta fram och lämna underlag till rege-
ringen inför rapportering till WHO om förekomsten av sjukdomarna röda
hund och mässling i landet.

15 § Myndigheten ska 
1. inom sitt ansvarsområde fullgöra de uppgifter som följer av Europa-

parlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om
allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande
av beslut nr 2119/98/EG, 

2. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april
2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar, och

3. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av 2002
års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet ge-
nomförs.

16 § Myndigheten ska 
1. vara nationell enhet (nationell kontaktpunkt) för Europeiska centrumet

för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och ansvara för
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SFS 2015:173rapportering till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC) samt
övrig narkotikarapportering till internationella organ, och

2. vara nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram samt för icke smitt-
samma sjukdomar (NCD) och miljö och hälsa (EH) inom WHO.

20 §    Myndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras och genom-
föras i samverkan med andra berörda myndigheter så att informationen till
allmänheten är samordnad.

Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska planeras och genom-
föras i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styr-
ningen med kunskap är samordnad. Bestämmelser om samverkan med vissa
andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Myndigheten ska i sin roll som samordnande myndighet för det frilufts-
livsmål för god folkhälsa som regeringen har fastställt samverka med berörda
myndigheter vid genomförande och uppföljning av friluftslivsmålen. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)
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