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Yttrande över betänkande av utredningen SOU
2017:28 Ett nationellt centrum för kunskap om och

utvärdering av arbetsmiljö (A2017/00711/ARM)
Arbetsgivarverket har givits möjlighet att avge yttrande över utredningen Ett
nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28.
Arbetsgivarverkets allmänna synpunkter

Arbetsgivarverket delar utredningens uppfattning om behovet av ett nationellt
centrum inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivarverket ställer sig positiv till att ett
nationellt centmm för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö skapas.
Arbetsgivarverket vill likväl poängteravikten av att det skapas goda
fomtsättningar för en långsiktigoch hållbar verksamhet.
Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till frågor av arbetsgivarpolitisk
karaktär, varför Arbetsgivarverket avstår fi-ån att ta ställning för eller emot
utredningens förslag om centinmets placering och organisation. Emellertid, då
verksamheten har att utvärdera arbetsmiljöpolitiken bör det enligt
Arbetsgivarverket vara tydligt med verksamhetens oberoende och status gentemot
övriga aktörer och möjliga värdorganisationer.
Vad avser de organisatoriskafrågorna är det av betydelse att beakta de
arbetsrättsliga fi-ågeställningama och möjliga konsekvenser av de organisatoriska
val man gör. Arbetsgivarverket vill också betona det viktiga i att centrumet ges
tillräckliga resurser för att i alla avseenden kunna fylla sina uppgifter som
arbetsgivare. Det är också av värde att ta hänsyn till möjlig kostnadseffektivitet så
som till exempel fördelar med att dela stödfunktioner med andra redan befintliga
lärosäten eller myndigheter.

Rubrikerna följer mbriksättningeni betänkandet.
4.4 Samverkan

Arbetsgivarverket vill poängtera att för nyttiggörandet av kunskap är det
betydelsefullt med referensgrupp och vetenskapsråd. Även kontakt, samarbete och
samverkan med andra aktörer är viktigt för att centrumet ska kunna genomfora
uppdraget. Samråd mellan de olika aktörerna inom arbetsmiljöområdet är
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väsentlig också för att finna relevanta fokusområden, målgrupper samt adekvata
och verkningsfulla sätt för kunskapsspridning.
5.6 Arbetsmiljöcentrum ska kartlägga arbetsmiljön
Arbetsgivarverket vill framhålla att verksamheten bör ha stort fokus på det
förebyggande och det fhska inom arbetsmiljöområdet. Utöver evidensbaserade
metodarsenaler inom förebyggande och rehabiliterande arbetsmiljöarbete, bör
även forskning och verktyg som rör det mer hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet
belysas.

Beslut i detta ärende fattas av ställföreträdandegeneraldirektörKarl Pfeifer Vid
den slutliga handläggningen deltog även arbetsmiljöexpert Tarja Nevala,
föredragande.

Karl P ifer

n;

Tarja Nevala

