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Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering
av arbetsmiljö (SOU 2017:28, kap 3 och 4
Förhandlings- och samverkansrådet PTK, förordar utredningens förslag om att det
nationella kunskapscentret inrättas som en ny myndighet. Det är PTK:s uppfattning
att det är en förutsättning för att kunna agera självständigt gentemot andra
myndigheter, samt att borga för myndighetens självständighet gentemot det
politikområde som myndigheten ska utvärdera. Det är således PTK:s uppfattning att
denna självständighet är nödvändig med tanke på myndighetens
utvärderingsuppdrag och för att inte en gränsdragningsproblematik ska uppstå
gentemot övriga myndigheter med angränsande uppdrag (tex AV. IFAU, Forte och
SBU).
PTK delar även utredningens förslag om att myndighetens namn bör vara Nationellt
arbetsmiljöcentrum, för att tydligt ange myndighetens ansvarsområde.
Gällande det nationella arbetsmiljöcentrets uppdrag om att inom arbetsmiljöområdet
vara navet för kunskapsspridande, önskar PTK i detta sammanhang betona vikten av
att denna nya myndighet i sin bevakning och sammanställning av forskningsbaserad
kunskap, blir det kontaktnav som internationella forskningsaktörer efterfrågat sedan
ALI lades ner.
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Med hänsyn till att arbetsmiljöområdet sträcker sig över flera vetenskapliga
discipliner är det av största vikt att myndigheten kan attrahera personer med hög
vetenskaplig kompetens. PTK delar därför utredningens förslag att arbetsmiljöcentret
ska placeras i Stockholm, då Stockholm har bra förbindelser med övriga landet, så
att personer med kompetenser som kan saknas i Stockholm lätt kan ta sig till
arbetsmiljöcentret. En placering i Stockholm underlättar med största sannolikhet
även för utbytet med internationella kontakter.
Genom det partsgemensamma arbete som PTK bedriver genom AFA Försäkring och
Prevent, välkomnar PTK utredningens förslag om att arbetsmarknadens parter bör
finnas representerade i den föreslagna referensgruppen knuten till den
kunskapsspridande delen av verksamheten. Det är PTK:s absoluta uppfattning att
arbetsmarknadens parter har en viktig roll när det gäller att bidra till att
forskningsbaserad kunskap blir såväl tillgänglig, som nyttiggjord i det praktiska
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.
Avslutningsvis önskar PTK framföra att det är olyckligt att PTK inte nämns i
utredningens (s. 93) uppräkning av arbetsmarknadens parter.
PTK har självfallet noterat att utredningen endast exemplifierar genom att uppräkna
LO, TCO, Svenskt Näringsliv och SKL, men då PTK äger såväl Prevent som viss del
av AFA Försäkring, tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv, önskar PTK att vi i
detta sammanhang blivit omnämnda.
PTK undertecknade även nyligen – tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv Avsiktsförklaringen om Hälsoväxling, samt att vi även tillsammans, genom AFA
Försäkring, under 2016 (med 75 MKR) finansierade ”Arbetsmiljöutbildning för chefer
och skyddsombud”.

Ståndpunkter
•

PTK tillstyrker utredningens förslag om att nationellt arbetsmiljöcentrum ska
inrättas som en myndighet. PTK avstyrker därmed förslaget om att inrätta
nationellt arbetsmiljöcentrum vid SU (eller annat lärosäte) eller placering vid
redan befintlig myndighet.

•

PTK tillstyrker utredningens förslag om att myndigheten bör placeras i
Stockholm
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•

PTK välkomnar utredningens förslag om att arbetsmarknadens parter ska
finnas representerade i den föreslagna referensgruppen knuten till den
kunskapsspridande delen av verksamheten, för att på så sätt öka
förutsättningarna för ett nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap ute på
arbetsplatserna

Förhandlings- och samverkansrådet PTK
Ann Lundberg Westermark
chef för förhandlings- och avtalsgruppen

3 (3)

