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Remiss: Ett nationellt centrum för kunskap om och
utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket ser positivt på att ett nationellt centrum för kunskap om och
utvärdering av arbetsmiljö inrättas, eller om en eller flera befintliga myndigheter får utökade uppdrag. Utvärderingar av arbetsmiljöpolitikens samhällsoch företagsekonomiska vinster samt vinster för angränsande politikområden
(t.ex. socialförsäkringen och folkhälsan), vore ett värdefullt komplement till
Arbetsmiljöverkets uppdrag och verksamhet. Det vore även positivt om den generella kunskapsnivån om arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete i samhället
höjs.
Arbetsmiljöområdet är komplext och rymmer många aktörer. För att inrättandet
av ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö ska
lyckas, är det avgörande att centrumets uppdrag och gränsytor blir tydliga.
Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Arbetsmiljöverket vill utifrån myndighetens uppdrag uppmärksamma
regeringen på följande:
Regeringen måste i den fortsatta beredningen av betänkandet tydliggöra gränsytorna och samarbetsytorna mellan Arbetsmiljöverket och ett nationellt centrum
för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. En tydlighet i respektive aktörs
uppdrag, ansvarsområden och verksamhet är viktigt för Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter och för andra intressenter inom arbetsmiljöområdet. I
det internationella samarbetet och utvecklingsarbetet, särskilt inom EU, bör
Arbetsmiljöverket behålla sitt nuvarande uppdrag och ansvar.
Betänkandet föreslår att Arbetsmiljöverkets nationella kunskapsfunktion för arbetsliv och arbetsmiljö avvecklas, och medlen förs över till det nationella centrumet för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kommer
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dock fortsatt behöva ta fram kunskapssammanställningar utifrån verksamhetens behov, vilket kommer kräva en omprioritering av resurser. Kunskapssammanställningar behövs inom ramen för myndighetens uppdrag att meddela föreskrifter och allmänna råd, att följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta
de initiativ som utvecklingen ger anledning till samt i arbetet med att utarbeta
och sprida information inom arbetsmiljöområdet. Kunskapssammanställningar
är också ett verktyg i arbetet med regeringsuppdrag (t.ex. arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer och motverkande av osund konkurrens) och i arbetet med
att förverkliga regeringens arbetsmiljöstrategi (t.ex. en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor).
Arbetsmiljöverket behöver fortsatt ansvara för och ha möjlighet att utveckla den
officiella statistiken om arbetsskador och arbetsmiljö i enlighet med nuvarande
uppdrag. Den officiella statistiken är viktig för myndighetens uppdrag och
hänger även samman med ansvaret för ett informationssystem om arbetsskador
där skillnader i arbetsskador mellan kvinnor och män särskilt ska belysas.
Arbetsmiljöverket behöver fortsatt kunna initiera och genomföra kommunikations- och informationsinsatser i syfte att stärka arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. Kommunikations- och informationsinsatser är dels
en av verkets kärnverksamheter, dels ett viktigt stöd och komplement till övrig
verksamhet. Sådana insatser handlar ofta om att öka kunskaper och påverka attityder med hjälp av olika strategier och metoder vilka är resurskrävande (t.ex.
den omfattande informationskampanjen som genomfördes i samband med nya
föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö).
Arbetsmiljöverket noterar att betänkandets förslag på anslagsnivå och antal årsarbetskrafter är högt jämfört med andra myndigheter som har likvärdiga eller
mer omfattande utvärderingsuppdrag. Samtidigt bedömer Arbetsmiljöverket
att de beräknade kostnaderna för kommunikation och publikationer är underskattade.
De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har även enhetschefen Ann Ponton Klevestedt deltagit. Föredragande har varit senioranalytikern Hannes Kantelius.
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