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

Världsdagen för 
arbetsmiljö 2009
28 april kl. 09.00 – 11.45
Rosenbads konferenscenter, Stockholm

Arbetsmiljö och produktivitet 

Den svenska ILO-kommittén är en självständig myndig-

het under Arbetsmarknadsdepartementet. Kommittén 

fungerar som regeringens beredningsorgan i frågor med 

anknytning till Internationella arbetsorganisationen, ILO, 

FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. 

En huvuduppgift för kommittén är att lämna underlag 

för regeringens yttrande till ILO vid utarbetande av nya 

konventioner och rekommendationer samt för ställnings-

tagande i ratifikationsfrågor. Kommittén har också i 

uppdrag att främja ökad kunskap om ILO:s verksamhet.  

I likhet med ILO är den svenska ILO-kommittén trepartiskt 

sammansatt.

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och 

utvecklande arbetsförhållande. Genom regler, information 

och tillsyn ser vi till att risker för ohälsa förebyggs. Läs 

mer på vår webbplats www.av.se där hittar du svar på 

många frågor.

Vår vision:

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö



Världsdagen för Arbetsmiljö 2009
Arbetsmiljö och produktivitet

Den svenska ILO-kommittén arrangerar ett seminarium i 

samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World 

Day for Safety and Health at Work 2009.

Programmet består av korta anförande och en avslutande 

diskussion.

Bakgrund till världsdagen den 28 april – ILO började 

2003 uppmärksamma världsdagen för att under- 

stryka 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 tisdag den 28 april 

kl. 09.00 – 11.45 på Rosenbads konferenscenter, 

Drottninggatan 1, Stockholm. 

Seminariet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs. 

Sista anmälningsdag är 21 april.

Program:

Moderator - Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljö-

verket.

Inledning – Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister, 

Arbetsmarknadsdepartementet.

Presentation av delbetänkande av styrmedelsutredningen

Bo Barrefelt,   huvudsekreterare,   Arbetsmarknads- 

departementet.

Arbetsmiljö och produktivitet – vad vet forskarna?

Svend Erik Mathiassen, professor, Centrum för belastnings-

skadeforskning, Högskolan i Gävle. Sekreterare i Arbets-

miljöpolitiska kunskapsrådet. 

Kaffe 10.00 – 10.30

Är skyddsombudet lönsamt?

Sten Gellerstedt, utredare, LO.

Ett väl fungerande företag bidrar till ökad produktivitet 

Karin Stenström, ställföreträdande personalchef, IKEA 

i Kungens Kurva.

Arbetsmiljöverkets arbete med marknadskontroll

Bernt Nilsson, avdelningschef, Arbetsmiljöverket.

Avslutande diskussion 11.15

Seminariet slutar senast 11.45

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


