Protokoll
2011-05-25

SVENSKA ILO-KOMMITTeN

Ledamöter

Närvarande

Peter Strömberg
Stefan Hult
Anna Middelman
Niklas Beckman
Eva Kovar
Göran Söderlöf
Ellen Nygren
Keth Thapper
Lars Bengtsson

x
x

Ersättare
Christer Eriksson
Malin Skäringer
Agneta Roström
Patrik Karlsson
Sverker Rudeberg
Flanna Schmidt
Anders Jonsson
Hans-Dieter Grahl
Samuel Engblom
Experter
Jan Inge Samuelsson Apelgren
Mikael Andersson
Anna Rahm

x
x

x

Sekretariatet
Linda Hiljemark
Åsa Ilågbäck

x

Adjungerad
Monica Eng Sjölund

x

1 . Yttrande angående ILO-rekomrnendation (nr 200) rörande HIV/il [DS
och arbetslivet

Sekretariatet uppgav att Svenskt Näringsliv godkänt förslaget muntligt . Keth Thapper hänvisade till den skriftliga synpunkt som inkommit från LO, TCO och Saco, dvs . att man instämmer i förslaget men
vill att rekommendationens innehåll bakas in i UNGASSdeklarationen . Detta innebär dock inte några ändringar i yttrandet .
Sekretariatet redogjorde kortfattat för förslaget till yttrande . Kommnitten beslöt avge yttrande enligt följande . Ingen av remissinstanserna anser att rekommendationen föranleder några direkta åtgärder i
Sverige . ILO-kommitten finner inte att rekommendationen föranleder några åtgärder i Sverige .
2. Arbetskonferensen 2011

Christer Eriksson redogjorde för de punkter som behandlas på Arbetskonferensen i Geneve (den 1 juni -17 juni 2011) . Han uppgav att
f lillevi Engström kommer att närvara den 13 och 14 juni .

3. Ovrigt
Anna Middelman framförde att Arbetsmiljöverket anser att samarbetet runt Världsarbetsmiljödagen den 28 april fungerat bra, vilket sekretariatet instämde i . Parterna tackade departementet och Arbetsmiljöverket för den goda insatsen . Samtliga var dock överens om att förberedelserna inför nästa års konferens skulle påbörjas redan under
hösten 2011 .
Ordföranden påminde om att det är ILO-kommitten som avger yttranden, inte regeringen . Parterna höll med om detta .
I töstens sammanträdestider bestämdes enligt följande .
Torsdagen den 8 september kl. 15 .00 - 17.00
Onsdagen den 19 oktober kl . 14.00 - 16.00
Onsdagen den 14 december kl . 14 .00 - 16 .00
Ordförande önskade alla en trevlig sommar .
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