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Skriftliga synpunkter till hearing om förslag i
kapitel 3 och 4 i betänkandet Ett nationellt
centrum för kunskap om och utvärdering av
arbetsmiljö (SOU 2017:28)
Utredningens förslag på placering av centrumet och
organisering:
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TCO tillstyrker utredningens förslag att inrätta nationellt
Arbetsmiljöcentrum som en egen myndighet inom en och
samma organisation. Skälen därtill är framförallt att en egen
myndighet har bäst förutsättningar att säkerställa det nya
centrumets självständiga roll och oberoende. Detta framstår
som särskilt viktigt med tanke på utvärderingsuppdraget.



TCO instämmer även i utredningens slutsats att inrättandet av
Arbetsmiljöcentrum som en ny myndighet ger större tyngd åt
arbetsmiljöfrågorna än om organisationen inordnas i befintlig
myndighet eller befintligt lärosäte. Verksamhetsmässigt syns
en egen myndighet också ligga närmare vad som efterfrågas i
kommittédirektiven. Det gäller inte minst det nationella
ansvaret vilket torde vara lättare att axla för en myndighet än
ett lärosäte (se även nedan).



Utredningen lyfter även placering av Arbetsmiljöcentrum vid
Stockholms universitet som ett tänkbart alternativ, i form av en
särskild inrättning. En fördel med ett sådant förslag är att
centrumet får en direkt forskningsanknytning vilket ligger väl i
linje med att verksamheten ska präglas av hög vetenskaplig
kvalitet. TCO delar dock utredningens bedömning att
regeringens styrning av verksamheten kan komma att försvagas
i det fall centrumet placeras vid lärosäte. Därtill finns risk att
centrumet får en otydlig roll i relation till lärosätet i övrigt, i
synnerhet som centrumet inte ska bedriva egen forskning, men
också i förhållande till de myndigheter och organisationer som
centrumet har i uppgift att utvärdera. Framförallt gör en
lärosätesplacering det svårare att fullgöra det nationella
uppdraget. Exempelvis kan man anta att framträdande
forskningsinriktningar på lärosätet i fråga kan komma att färga
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centrumets verksamhet, möjligen på bekostnad av andra
mindre framträdande discipliner.
Verksamhetens omfattning och storlek:


I dessa delar avser TCO att återkomma med mer utförliga
skriftliga synpunkter i det ordinarie remissförfarandet men det
är viktigt att understryka att samtliga planerade funktioner –
utvärdering,
analys,
kunskapssammanställning
och
kunskapsspridning – ges erforderligt utrymme. Det gäller även
uppdraget att representera Sverige internationellt.



Det är också välkommet att nyttiggörande av kunskap lyfts fram
som en central del av centrumets verksamhet. Bland annat för
att ge stöd och riktning åt skyddsombudens arbete är det
angeläget att samlad och lättillgänglig information om nya rön,
riktlinjer och forskningsresultat finns att tillgå. Av samma
anledning är det välkommet att det nya kunskapscentrumet
förses med en biblioteksfunktion som även får visst ansvar för
datahantering. Mer av systematiserad kunskap torde kunna
bidra till att det blir enklare att ta ett helhetsgrepp på frågorna.



Utredningen föreslår att det etableras ett vetenskapligt råd som
stöd för den del av centrumets verksamhet som rör analys och
utvärdering, samt en referensgrupp knuten till den
kunskapsspridande verksamheten. Enligt utredningen bör
arbetsmarknadens
parter
vara
representerade
i
referensgruppen vilket TCO ser positivt på. Med tanke på det
ansvar som parterna tar för arbetsmiljöarbetet och den
kunskap som parterna besitter syns det emellertid rimligt att
partsperspektivet även finns företrätt i stödfunktionen för
analys- och utvärderingsverksamheten. Detta för att
åstadkomma så fullödiga analyser som möjligt.

Lokaliseringsort:


Som konstateras i betänkandet är frågan om lokalisering
avhängig möjligheten till strategisk och långsiktig
kompetensförsörjning. Med tanke på att centrumets uppdrag är
nationellt behöver verksamheten organiseras på ett sätt som
gör det möjligt att leva upp till detta uppdrag. Dels genom att
fungera samlande och kunskapsspridande, dels genom en bred
ansats till arbetsmiljö. Härvidlag är närheten till en
flervetenskaplig och stark akademisk miljö viktig att framhålla,
likaså möjligheten till samverkan och dialog med
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arbetsmarknadens parter, politiken och andra relevanta
aktörer på området. Sådan samverkan går att åstadkomma på
olika sätt.


Oberoende av slutlig placering och lokaliseringsort vill TCO ta
tillfället i akt att särskilt framhålla betydelsen av att nationellt
Arbetsmiljöcentrum blir en långsiktig satsning och att
centrumet kommer på plats så fort som möjligt.

