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Remissinstanser

1

Riksrevisionen

2

Riksdagens ombudsmän (kapitel 5.3)

3

Datainspektionen (kapitel 5.3)

4

Försäkringskassan

5

Socialstyrelsen

6

Folkhälsomyndigheten

7

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

8

Myndigheten för delaktighet

9

Barnombudsmannen

10 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
11 Inspektionen för socialförsäkringen
12 Statistiska centralbyrån
13 Arbetsgivarverket
14 Statskontoret
15 Uppsala universitet
16 Lunds universitet
17 Göteborgs universitet
18 Stockholms universitet
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19 Umeå universitet
20 Linköpings universitet
21 Karolinska institutet
22 Kungl. Tekniska högskolan
23 Luleå tekniska universitet
24 Karlstads universitet
25 Malmö högskola
26 Kungliga biblioteket
27 Vetenskapsrådet
28 Verket för innovationssystem
29 Diskrimineringsombudsmannen
30 Arbetsförmedlingen
31 Arbetsmiljöverket
32 ILO-kommittén
33 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
34 AFA Försäkring
35 Arbetsgivaralliansen
36 Arbetsgivarföreningen KFO
37 Arbets- och miljömedicin i Uppsala
38 Arbets- och miljömedicin Syd
39 Arbets- och miljömedicin i Linköping
40 Arbets- och miljömedicin Örebro
41 Arbets- och miljömedicin Göteborg
42 Arbets- och miljömedicin i Västerbotten
43 Centrum för arbets- och miljömedicin
44 Forum för arbetslivsforskning
45 Företagarna
46 Landsorganisationen i Sverige
47 Oxford research
48 Prevent
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49 Sunt Arbetsliv
50 Svenska ESF-rådet
51 Svenskt Näringsliv
52 Sveriges akademikers centralorganisation
53 Sveriges Företagshälsor
54 Sveriges kommuner och landsting
55 Tjänstemännens centralorganisation
Ni bjuds härmed att lämna synpunkter på betänkandet Ett nationellt
centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28).
Betänkandets förslag om organisering av ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö samt förslag om lokaliseringsort och
verksamhetens omfattning (kapitel 3 och 4) kommer i första hand att
behandlas vid en hearing den 27 juni 2017. En särskild inbjudan till
hearingen bifogas till detta dokument. I inbjudan finns information om tid,
plats och anmälan till hearingen.
Enligt utredningens direktiv skulle förslag lämnas så att verksamheten
inordnas i befintlig myndighet eller befintligt lärosäte. Vad gäller centrumets
placering är regeringen därför i första hand intresserad av synpunkter på
utredningens förslag om att verksamheten placeras vid ett befintligt lärosäte.
Eventuella synpunkter till hearingen bör även lämnas i skriftlig form. Vi är
tacksamma om ni senast samma dag skickar era eventuella synpunkter till
a.remissvar@regeringskansliet.se.
När det gäller betänkandets övriga delar ska remissvaren ha kommit in till
Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 augusti 2017. Vi ser gärna att
remissvaren skickas både på papper och elektroniskt som word-fil och
webbanpassad pdf-fil (inte inscannad utan skapad från word). Skicka till
a.remissvar@regeringskansliet.se. Vi skulle uppskatta om filnamnet är
instansens namn.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
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remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst 3 exemplar av
betänkandet. Exemplaren beställs hos Wolters Kluwers kundservice, 106 47
Stockholm. Telefon 08-598 191 90, fax 08-598 191 91, e-post
kundservice@wolterskluwer.se. Ange vid beställning att exemplaren är
avsedda för remissändamål.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Frågor under remisstiden kan ställas till Angelica Kauntz (via e-post
angelica.kauntz@regeringskansliet.se eller via telefon 08-405 56 64).

Susanne Södersten
Expeditionschef

Kopia till
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
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