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Arbetsmarknadsdepartementet
A2017/00711/ARM

a.remissvar@regeringskansliet.se

Stockholm den 7 juli 2017

Remissyttrande
Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö,
SOU 2017:28
Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) är två fristående och medlem sstyrda arbetsgivarorganisationer som tillsammans organiserar cirka 7 400 arbetsgivare av
kooperativ, ideell och idéburen karaktär med cirka 150 000 arbetstagare.
Värderingsstyrda, långsiktiga och hållbara verksamheter som ägs och styrs av sina me dlemmar. Tillsammans representerar vi civilsamhällets arbetsgivare och branscherna fristående skolor, förskolor och fritidshem, utbildning och folkbildning, personlig assistans,
arbetsintegrerande sociala företag, folkrörelse, vård och omsorg. Dessutom representerar
vi försäkringsverksamhet, handel, idrott, industri och fasti ghetsförvaltning, petroleumhandel, tjänsteföretag, trossamfund och ekumeniska organisationer, upplevelse och kultur.
Arbetsgivaralliansen och KFO har tagit del av utredningen Ett nationellt centrum för kunskap om
och utvärdering av arbetsmiljö, SOU 2017:28, och lämnar här våra gemensamma synpunkter på
utredningens förslag.
Allmänna synpunkter
Arbetsgivaralliansen och KFO välkomnar regeringens utredning som går i linje med den skrivelse
vi tillsammans med övriga centrala parter på arbetsmarknaden tillsände regeringen 2013. I vår
skrivelse med rubriken ’Med kunskap blir det lättare att göra rätt – en sammanhållande aktör för
kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet’ framhöll vi då bland annat att en sammanhållande
aktör behövs för att få grepp om aktuell forskning och forskningsrön. Avsaknaden av en sådan aktör gör det svårt att få ut aktuella forskningsresultat till praktisk tillämpning i arbetslivet. Det nationella centrumet ska inte bedriva forskning i egen regi utan bland annat ha uppdrag att bevaka
och förmedla information om nationell och internationell arbetsmiljöforskning. Vad gäller organisationsform ville vi ha en oberoende aktör med en övergripande samlande funktion som ska sam-
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ordna sig med flera departement, lärosäten samt ha kontakt och samråd med arbetsmarknadens
centrala parter. I vår skrivelse till regeringen ville vi även ha en långsiktig finansiering för att säkra
centrumets kontinuitet.
Sammanfattning
Arbetsgivaralliansen och KFO:
 välkomnar utredningens förslag om inrättandet av ett nationellt centrum för kunskap om
och utvärdering av arbetsmiljö


vill ha en självständigt oberoende och fristående myndighet som arbetar långsiktigt



anser det angeläget för trovärdighetens skull att centrumet inte ska bedriva forskning.
Centrumet ska ha till uppdrag att vara ett samlande nav



är positiva till att centrumet får i uppdrag att samverka med arbetsmarknadens centrala
parter



anser det vore olyckligt om finansiering till centrumet tas från andra delar inom arbetslivsforskningen



förordar att ett nationellt centrum inrättas så snart det är möjligt

Utredningens utgångspunkter
Utredaren har utgått från att centrumet ska ha ett nationellt ansvar för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Kunskapsspridning och analyser av arbetsmiljö ska inte vara beroende av enskilda parters behov eller av enskilda forskningsmiljöers intresse. Arbetsmiljöforskningens komplexitet bidrar till att centrumet måste arbeta med en bred tolkning av arbetsmiljö och en ansats
som är till nytta för hela arbetslivet. Vägledande principer i utredningen har varit att förslagen ska
vara långsiktigt hållbara och att nationellt ansvar bäst tillförsäkras genom att centrumet får en
självständig roll och att dess verksamhet genomsyras av hög vetenskaplig kvalitet.
Arbetsgivaralliansen och KFO stödjer dessa utgångspunkter.
Det nationella arbetsmiljöcentrumets organisation, verksamhet och uppdrag
Utredningen skriver att centrumets organisation ska motivera ett offentligt åtagande genom att
verksamheten upplevs som trovärdig och betydelsefull i arbetet. Den ska lyfta arbetsmiljöfrågorna,
bidra till en helhetsbild av den forskningsbaserade kunskapen, identifiera problem inom området,
genom utvärdering bidra till olika slutsatser till en mer träffsäker och effektiv arbetsmiljöpolitik.
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Centrumets verksamhet föreslås ha ett löpande bevakningsuppdrag för kunskapsutveckling inom
arbetsmiljöområdet. Bevaka forskning och debatt både nationellt och internationellt samt andra
myndigheters och organisationers rapportering. Centrumet ska genomföra analyser och utvärdingar av arbetsmiljöpolitiken samt samla in och sprida forskningsbaserad kunskap om arbetsmiljö i samverkan med andra. Att bidra till statistik och datamaterial föreslås också, men centrumet ska inte var statistikproducerande.
Den nu lagda utredningens förslag har gjort en gedigen analys av för- och nackdelar med olika befintliga myndigheter och befintliga lärosäten för placering av ett kunskapscentrum. Denna visar
tydligt att den ur verksamhetssynpunkt bästa lösningen skulle vara placering av ett nationellt arbetsmiljöcentrum i Stockholm och att det ska vara vid en egen fristående myndighet.
Arbetsgivaralliansen och KFO förordar en självständig oberoende och fristående myndighet som
arbetar långsiktigt och har ett nationellt uppdrag. Vi anser att centrumet inte ska bedriva forskning
utan vara ett samlande nav med de fyra delar som föreslås i utredningen – kunskapsspridning,
kommunikation, nyttiggörande samt utvärdering och analys. Vi ser positivt på att centrumet får i
uppdrag att samverka med arbetsmarknadens centrala parter. En egen myndighet underlättar
samarbete, partsdialog och styrning. Vi bedömer att placering vid ett lärosäte kan försvåra styrning eftersom hänsyn då behöver tas till lärosätets autonomi. Vi bedömer att den för verksamheten mest effektiva placering är Stockholm.
Finansiering
Finansieringen av centrumet föreslås ske genom omfördelning av befintliga resurser inom området i bred bemärkelse.
Arbetsgivaralliansen och KFO anser det vore olyckligt om resurser vid omfördelning tas från andra
delar inom arbetslivsforskningen, där arbetsmiljöforskningen är en del, så som exempelvis Forte.
Slutligen förordar vi att ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö inrättas så snart det är möjligt.
För Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen
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