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Företagarna har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet om 
inrättande av ett nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö och får 
härmed anföra följande. 

Företagarna välkomnar förslagen i denna utredning och ser fram emot inrättandet av ett 
nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön.  

Under lång tid har bland annat arbetsmarknadens parter framhållit att det finns ett 
behov av att samla kunskap om arbetsmiljö samt att föra ut arbetsmiljöforskning till 
parter och andra berörda och Företagarna delar den uppfattningen att detta är bra och 
nödvändigt.  

Företagarna delar utredningens synpunkter och slutsatser att ett kunskapscentrum 
måste ha ett nationellt ansvar för kunskap och utvärdering av arbetsmiljön och att 
kunskapsspridning, analyser av arbetsmiljö och roll bäst tillgodoses genom en 
självständig organisation som genomsyras av hög vetenskaplig kvalitet.  
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Utredningen föreslår att centrumet ska ha fyra funktioner; kunskapsspridning, 
utvärdering och analys, kommunikation samt nyttiggörande. Företagarnas uppfattning 
är att tonvikten på centrumets uppgifter bör vara att på olika sätt samla in och förmedla 
kunskap från pågående och genomförd forskning samt verka för att resultat och kunskap 
sprids och blir tillgängligt på arbetsplatserna. 
 
Vad gäller själva organisationsformen och var placeringen av centrumet ska inrättas så 
föredrar Företagarna att detta inrättas som en egen fristående myndighet som leds av en 
generaldirektör. Att placera myndigheten under Arbetsmarknadsdepartementet är ett 
bra förslag.  
 
Företagarna delar utredningens förslag att själva placeringen av centrumet bör ligga i 
Stockholm med hänsyn till framtida samarbeten både nationella, internationella och att 
många andra aktörer, parter och organisationer som centrumet ska samarbete med har 
sin verksamhet i Stockholm med omnejd. 
 
Förhoppningsvis kan ett snabbt inrättande av ett nationellt kunskapscentrum inom 
arbetsmiljöområdet i linje med utredningens förslag nu komma till stånd. 
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