Regeringskansliet
Arbetsmarknadsdepartementet
10333 Stockholm

Handläggare
Marcus Jönsson

Vårt ärendenummer
01505-2017-1.1.3.
Ert ärendenummer
A2017/00711/ARM
Datum
2017-08-03
Sida
1 (2)

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Ett nationellt centrum för
kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag om att inrätta ett centrum för
arbetsmiljöfrågor då hälsa i arbetslivet är viktigt för folkhälsan. Folkhälsomyndigheten
välkomnar även en bättre uppföljning och utvärdering av arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
Folkhälsomyndigheten ser fram emot möjligheten att få samarbeta med ett arbetsmiljöcentrum.
I ljuset av regeringens ambitioner för minskad ojämlikhet i hälsa vill Folkhälsomyndigheten
poängtera vikten av att ett centrum för arbetsmiljö särskilt uppmärksammar de grupper i
arbetslivet som löper störst risk att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. Folkhälsomyndigheten är
positiva till utredarens förslag om att ett arbetsmiljöcentrum ska lägga särskild vikt vid
kvinnodominerade branscher men förordar att uppdraget till ett nationellt arbetsmiljöcentrum
breddas till att även inkludera analyser av arbetsmiljö som bidrar till det övergripande målet om
jämlik hälsa. Som utredaren påpekar har arbete med låga kvalifikationskrav oftare sämre
arbetsmiljö än andra arbeten. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att regeringen, utöver ett
jämställdhetspolitiskt mål, ger ett arbetsmiljöcentrum uppdrag som innebär särskild tyngdpunkt
på branscher och arbetsplatser med de största arbetsmiljöriskerna.
Folkhälsomyndigheten har tidigare yttrat sig specifikt över kapitel 3-4 i SOU 2017:38.

Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören, Anders Tegnell. I
den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Annika Fahlvik, Karin Tegmark Wisell,
Elisabeth Wall Bennet, tillförordnade avdelningschefen Agnetha Falk Filipsson och
enhetschefen Nina Lindqvist deltagit. Enhetschefen, Marcus Jönsson har varit föredragande.
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