
Den svenska ILO-kommittén och  
Arbetsmiljöverket bjuder in till seminarium på

Världsdagen för  
arbetsmiljö 2008

28 april kl. 13.00 – 16.00
Rosenbads konferenscenter, Stockholm

Den svenska ILO-kommittén är en självständig myndighet under  
Arbetsmarknadsdepartementet. Kommittén fungerar som regering-
ens beredningsorgan i frågor med anknytning till Internationella 
arbetsorganisationen, ILO, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 
arbetslivsfrågor. En huvuduppgift för kommittén är att lämna under-
lag för regeringens yttranden till ILO vid utarbetande av nya konven-
tioner och rekommendationer samt för ställningstagande i ratifika-
tionsfrågor. Kommittén har också i uppdrag att främja 
ökad kunskap om ILO:s verksamhet. I likhet med ILO är 
den svenska ILO-kommittén trepartiskt sammansatt. 

Arbetsmiljökunskap i  
utbildning – vem gör vad  

och vad bör göras?

Arbetsmiljöverket arbetar för att minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhets-
perspektiv. Vi har samhällets uppdrag att verka för att arbetsmiljön 
uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Detta gör vi genom inspektioner, 
föreskrifter och information. Läs mer på vår webbplats www.av.se 
där hittar du svar på många arbetsmiljöfrågor.
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Arbetsmiljökunskap i utbildning – vem gör vad och vad bör göras?
Den svenska ILO-kommittén arrangerar ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning 
av World Day for Safety and Health at Work 2008. Programmet består av korta anföranden och en avslutande 
diskussion. 

Bakgrund till världsdagen den 28 april – ILO började 2003 uppmärksamma Världsdagen för att understryka 
betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och 
social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med  
att hedra anställda som dödats i arbetet. 

Seminariet äger rum måndag den 28 april kl. 13.00 – 16.00 på Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, 
Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs. Sista anmälningsdag är 21 april.

Kaffe 14.15 – 14.45

Arbetsmiljö i LO:s och Byggnads skolinformation 
Markus Kristiansson, ungdomsansvarig på LO och 
Dennis Henningsson, ungdomsansvarig på Byggnads.

Arbetsmiljö och säkerhet  
– en attityd- och beteendefråga 
Bengt Huldt, jur kand, verkställande direktör  
för Metallgruppen.

Vad har en civilingenjör från KTH fått för  
arbetsmiljöutbildning?
Ewa Wigaeus Törnqvist, professor, KTH,  
Skolan för Teknik och Samhälle/Ergonomi.

Avslutande diskussion 15.30

Seminariet slutar senast 16.00

Moderator – Mikael Sjöberg, generaldirektör,  
Arbetsmiljöverket.

Kort introduktion 13.00 – Bertil Remaeus,  
överdirektör, Arbetsmiljöverket.

Inledning – Sven Otto Littorin, arbetsmarknads-
minister, Arbetsmarknadsdepartementet.

Kunskap om arbetsmiljö i all högre utbildning  
Lennart Levi, riksdagsledamot, professor emeritus.

Skanskas vision – En olycksfri arbetsmiljö
Mats Williamson, verkställande direktör,  
Skanska Sverige.

Arbetsmiljökunskap i de obligatoriska och  
frivilliga skolformerna
Per-Olov Ottosson, undervisningsråd, Skolverket.

Anmäl dig på www.av.se/Aktuellt/kalendarium


