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Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
(SOU 2017:28)

Utredningen lämnar ett stort antal förslag för att skapa grund för ett arbetsmiljöcentrum.
Utredningen föreslår att ett nationellt arbetsmiljöcentrum ska bildas. Arbetsmiljöcentrum ska
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inrättas på Stockholms universitet eller som ny myndighet.
ha ett löpande bevakningsuppdrag inom området arbetsmiljö med en särskild
tyngdpunkt på arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser och branscher,
sammanställa och tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap,
bedriva utvärdering av den förda arbetsmiljöpolitiken,
bidra till stärkt svenskt engagemang i det internationella arbetsmiljöarbetet,
etablera en bibliotekstjänst,
arbeta med statistik och utveckla datamaterial,
ta över ansvaret för driften och utvecklingen av den vibrationsdatabas som finns vid
Umeå universitet,
ta över ansvaret för skriftserien Arbete och hälsa.

Utredningen fokuserar på att centrumet ska vara inriktat mot kunskapsspridning och utvärdering
och inte vara en egen forskningsutförande, forskningsfinansierande eller forskningsbeställande
enhet. Vidare ska ett nytt centrum inte påverka förhållandet att forskning inom
arbetsmiljöområdet bedrivs vid ett stort antal olika universitet och högskolor.
Förslaget att inrätta ett arbetsmiljöcentrum på Stockholms universitet eller som ny myndighet
behandlades vid en hearing den 27 juni 2017. Sveriges Ingenjörer medverkade inte vid den
hearingen, men lämnade synpunkter till SACO och till PTK inför hearingen.
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Sveriges Ingenjörers synpunkter på utredningens kapitel 3 och 4 och däruti utredningens
förslag
Vi anser att ett nationellt arbetsmiljöcentrum ska inrättas som en ny myndighet. Vi har inget att
invända mot förslaget om hur den nya myndigheten ska styras. En förutsättning för myndighetens
styrning är enligt Sveriges Ingenjörer att det till myndighetens knyts en referensgrupp
sammansatt av arbetsmarknadens parter och representanter från myndigheter inom
arbetsmiljöområdet eller nära angränsande områden.
Utredningen har föreslagit att myndigheten ska placeras i Stockholm. Vi delar inte utredningens
analys och slutsats att placeringen i Stockholm är en viktig förutsättning för myndigheten
verksamhet. Sveriges Ingenjörer bedömer att möjligheten till kompetensförsörjningen bör vara
tungt vägande vid val av placering av verksamheten. Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv
kan det finnas fler lämpliga placeringsalternativ för myndighetens verksamhet.
Sveriges Ingenjörer övriga synpunkter på utredningens förslag
Utredningen innehåller förslag och analys av ett antal funktioner som arbetsmiljöcentrum ska ha,
t.ex. ett löpande bevakningsuppdrag inom området arbetsmiljö med en särskild tyngdpunkt på
arbetsmiljön på kvinnodominerade arbetsplatser och branscher. Vidare förslås centrumet bl.a.
sammanställa och tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap, bedriva utvärdering av den förda
arbetsmiljöpolitiken samt bidra till stärkt svenskt engagemang i det internationella
arbetsmiljöarbetet.
Sveriges Ingenjörer delar utredningens förslag och bedömning om hur arbetsmiljöcentrum ska
utformas och hur uppdragen ska ingå i verksamheten. Vi vill dock betona att det är de ökade
sjukskrivningstalen inom kvinnodominerade branscher som ger motivering till att fokusera på
dessa branscher. Över tid kan det förändras och det är av vikt att arbetsmiljöcentrum kan växla
fokus för löpande bevakningsuppdrag.
Arbetsmiljöcentrum får enligt förslaget ett mångfacetterat uppdrag. Genom ett tilläggsdirektiv
fick utredningen i uppdrag att föreslå var ansvaret och utvecklingen av framtagande av riktlinjer
som stödjer evidensbaserad praktik för företagshälsovården ska organiseras. Förslaget är att
arbetsmiljöcentrum ska ta över ett ansvar för spridning och utveckling. Utredningen föreslår
bland annat att riktlinjer förutom till företagshälsovården ska spridas till arbetsgivare,
vårdcentraler, hälsokonsulter, försäkringsbolag och så vidare. Utredningen föreslår även en
utvidgad definition av begreppet företagshälsovård. Förslagen ligger inte strikt i linje med
direktivet. Sveriges Ingenjörer önskar en tydligare precisering av primär målgrupp för uppgiften
att ta fram, sprida och utveckla riktlinjer. Enligt oss bör företagshälsovård vara den primära
målgruppen.
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Utredningen föreslår att finansiering av arbetsmiljöcentrum ska tas ur befintlig budgetram inom
området genom en omfördelning av medel. Det innebär att vissa medel som idag är budgeterade
för andra myndigheters verksamheter ska omfördelas till arbetsmiljöcentrum. Sveriges Ingenjörer
saknar en fördjupad analys av konsekvenserna för berörda myndigheters verksamhet vid
föreslagna omfördelning av medel.
I detta ärende har Helène Robson och Peter Larsson beslutat. Magnus Skagerfält har varit
föredragande.
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