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Yttrande över Betänkandet SOU 2017:28 Ett
nationellt centrum för kunskap och utvärdering
av arbetsmiljö, kapitel 5
Riksrevisionen har beretts möjlighet att senast till den 15 augusti 2017 inkomma med
synpunkter på betänkandet SOU 2017:28 Ett nationellt centrum för kunskap och
utvärdering av arbetsmiljö. Följande yttrande avser enbart utredningens kapitel 5
”Verksamheten vid nationellt arbetsmiljöcentrum” eftersom det har anknytning till en av
Riksrevisionens tidigare granskningar: En god arbetsmiljö för alla – statliga insatser inom
arbetsmiljöområdet (RIR 2016:23). Den 26 juni översände Riksrevisionen även
synpunkter avseende utredningens kapitel 3 och 4. Riksrevisionen bedömer att
inriktningen på verksamheten vid det föreslagna Nationella arbetsmiljöcentrumet i
huvudsak är relevant i förhållande till de utmaningar som finns inom
kunskapsförsörjning på arbetsmiljöområdet. Riksrevisionen rekommenderar dock att
följande två synpunkter beaktas i samband med att verksamheten vid centrumet
slutligen fastställs:
-

I betänkandet föreslås att det Nationella centrumet ska genomföra analyser och
utvärderingar av arbetsmiljöpolitiken och samla in och sprida forskningsbaserad
kunskap om arbetsmiljö i samverkan med bland andra forskningsråden. Särskild
tyngdpunkt ska ligga på arbetsmiljön i kvinnodominerande branscher och
arbetsplatser. Riksrevisionen instämmer huvudsakligen i detta men vill
samtidigt framhålla vikten av att centrumet har en kontinuerlig bevakning av
arbetsmiljöns utveckling eftersom arbetsmiljöproblemen ofta ändrar karaktär
när arbetslivet förändras. Ur ett mer långsiktigt perspektiv kan det därmed vara
lämpligt att centrumet har ett generellt jämställdhetsfokus snarare än ett fokus
på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher.
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-

I utredningen framförs att det nationella centrumet inte ska producera statistik
men däremot att de ska ”vårda och utveckla datamaterial”. I rapporten En god
arbetsmiljö för alla (RIR 2016:23) framförde Riksrevisionen att den officiella
arbetsmiljöstatistiken behöver utvecklas för att nå upp till de krav som ställs på
den officiella statistiken. Riksrevisionen tror att den kompetens som det
nationella centrumen kommer att besitta även skulle kunna användas för att
bistå Arbetsmiljöverket med att utveckla den officiella statistiken. Den officiella
statistiken är av betydelse för att identifiera de arbetsmiljöproblem som utgör de
största riskerna för arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden och för att
följa utvecklingen över tid. Tillförlitlig statistik utgör även en viktig
förutsättning för att en effektiv fördelning av resurserna inom
arbetsmiljöområdet ska kunna göras.

Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisor Yvonne Thorsen har
varit föredragande och enhetschef Katarina Richardson har medverkat i den slutliga
handläggningen.
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