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Remissvar
Betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och
utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)
Svenskt Naringsliv har beretts möjlighet att lamna synpunkter på betankandet “Ett nationellt
centrum för kunskap och utvardering arbetsmiljö’.
Svenskt Näringsliv välkomnar utredningen och tillstyrker förslaget om inrättandet av ett
nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö.
Svenskt Näringsliv har tillsammans med övriga centrala parter på arbetsmarknaden under
lång tid påtalat att det finns ett stort behov av ett sådant kunskapscentrum, bland annat i en
skrivelse till regeringen i april 2013. Även i andra utredningar och av många forskare har
detta behov framförts vid olika tillfällen de senaste tio åren, bland andra Arbetsmiljöpolitiska
kunskapsrådets sista rapport (SOU 2011:60) och Socialförsäkringsutredningen (SOU
2015:2 1).
Utredningens betänkande är väl genomarbetat och förankrat. Utredningen har också
genomfört en gedigen analys av för- och nackdelar med olika befintliga myndigheter och
befintliga lärosäten för placering av ett kunskapscentrum/arbetsmiljöcentrum. Även för- och
nackdelar med olika placeringsorter har belysts på ett föredömligt sätt.
Vad gäller det föreslagna arbetsmiljöcentrumets verksamhet föreslås det fyra olika
funktioner; kunskapsspridning, utvärdering och analys, kommunikation samt nyttiggörande.
Svenskt Näringsliv anser att ett av huvuduppdragen för det föreslagna arbetsmiljöcentrum?
kunskapscentrum måste vara att på olika sätt samla in och förmedla kunskap från resultaten
av pågående och genomförd arbetsmiljöforskning och att verka för att forskningsbaserad
kunskap också blir tillgänglig på den enskilda arbetsplatsen. En annan viktig uppgift är att
vara en internationell och europeisk kontakt för forskning inom arbetsmiljöområdet. Att
centrat även utvärderar statens arbetsmiljöpolitik är en angelägen uppgift. Ett kunskaps
centrum ska dock inte producera egen forskning eller statistik.
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Svenskt Näringsliv anser att det är av största vikt att det blir en väl avvägd balans mellan de
olika uppdragen för det föreslagna kunskapscentrum. Det är därför också viktigt att ett nära
samarbete så snart som möjligt upprättas med de olika aktörerna på arbetsmiljöområdet.
Detta för att tydliggöra verksamhetens uppgifter, uppdrag och prioriteringar. Svenskt
Näringsliv ser i detta sammanhang positivt på och välkomnar inrättandet av en
referensgrupp med arbetsmarknadens parter samt bildandet av ett vetenskapligt råd.
Beträffande placeringen av ett kunskapscentrum har utredningen föreslagit två olika
alternativ. Antingen placering som en fristående egen myndighet eller som en så kallad
särskild inrättning vid Stockholms universitet. Med utgångspunkt från de uppdrag, som ett
kunskapscentrum ska ansvara för enligt utredningen, förordar Svenskt Näringsliv en egen
fristående myndighet. Det är också den lösning som Svenskt Näringsliv anser bäst uppfyller
kraven på självständighet, långsiktighet och nationellt ansvarstagande. Svenskt Näringsliv
föreslår också att den nya myndigheten inrättas under Arbetsmarknadsdepartementet, bland
annat beroende på departementets goda och inarbetade kontakter med de centrala parterna
på arbetsmarknaden.
Aven den föreslagna placeringsorten Stockholm förordas av Svenskt Näringsliv. Många av
de aktörer, myndigheter och organisationer, som ett kommande kunskapscentrum har att
samarbeta med och hålla kontakt med har sin verksamhet i Stockholm med omnejd.
Placering i Stockholmsområdet underlättar också internationella kontakter och utbyte. Denna
placering blir den mest effektiva lösningen, både med hänsyn till verksamhet och kostnader.
Svenskt Näringsliv ser fram emot ett snabbt inrättande av ett nationellt kunskapscentrum
inom arbetsmiljöområdet i linje med utredningens förslag.
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