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Remiss SOU 2017:28 Ett nationellt centrum för
kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet dnr A2017/00711/ARM

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som direkt berör vår verksamhet.
Försäkringskassan delar utredningens bedömning om att ett nationellt
kunskapscentrum på arbetsmiljöområdet bäst organiseras som en egen myndighet,
vilket också ger större samverkansmöjligheter ur Försäkringskassans perspektiv.
Arbetsmiljön har betydelse för sjukfrånvaron och Försäkringskassan har därför
behov av kunskap om arbetsmiljö med särskilt fokus på svenska förhållanden.
Fördjupad kunskap i kombination med Försäkringskassans egen analys och statistik,
ger därför ökade möjligheter för en konstruktiv dialog med arbetsmarknadens parter i
syfte att förebygga ohälsa i arbetslivet och underlätta återgång i arbete vid
sjukskrivning. Försäkringskassan ser också positivt på att ett nationellt
arbetsmiljöcentrum får i uppdrag att förvalta evidensbaserade riktlinjer för
företagshälsovården. Företagshälsovården är en viktig part för arbetsgivarna i det
förebyggande och stödjande arbetet inom arbetsmiljön.
Försäkringskassan har dessutom särskilda behov av kunskapssammanställningar om
arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom för att kunna bedöma rätten till
ersättning från arbetsskadeförsäkringen. I SOU 2017:25 Samlad kunskap - stärkt
handläggning föreslogs bland annat att uppdraget till Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU), att göra kunskapssammanställningar om
arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom, permanentas. Försäkringskassan
anser att det är viktigt att det sker ett nära samarbete mellan nationellt
arbetsmiljöcentrum och SBU när det gäller att ta fram kunskapssammanställningar.
Att genomföra kunskapssammanställningar är tid- och resurskrävande och ett
samarbete skulle kunna bidra till både ett effektivare arbete och till att kunskap
snabbare kan komma till praktisk nytta.
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Försäkringskassan tillstyrker inte förslaget att minska anslaget 1:6 utgiftsområde 10
för att finansiera den nya myndigheten. Eftersom Försäkringskassans uppdrag
föreslås vara oförändrat är det inte rimligt att minska myndighetens anslag. Även om
Försäkringskassan har nytta av kunskapen som den nya myndigheten förmedlar
måste den betraktas som indirekt.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ann-Marie Begler i närvaro av
avdelningschef Gabriella Bremberg, avdelningschef Lars-Åke Brattlund och Ulrik
Lidwall, den senare som föredragande.
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