
 

 

 

Protokoll 
 

Protokoll från sammanträde i svenska ILO-kommittén den 19 
september 2022 
 
Ledamöter  Närvarande 
 
Cathrine Lilja Hansson X    
Catharina Nordlander X     
Anne-Sofie Daleng X   
Ola Brinnen X   
Anna Bergsten X   
Anna Svanestrand X   
Oscar Ernerot   
Cyrene Martinsson Waern   
Elise-Marie Donovan X   
 
Ersättare 
Emelie Barbou des Places  X     
Peter Johansson    
John Losenborg    
Niklas Beckman    
Patrik Karlsson    
Jeanette Grenfors    
Anders Jonsson  X    
Sophie Silverryd X   
Anna Gustafsson  X    
  
Sekretariatet 
Annette Elfborg      
Charlott Sjögren  X    

Helle Ellehöj             X    

    

Adjungerade 

Frida Öhlén             X 

Therese Andersson            X     

Hanna Wilson 

Fredrik Jonsson 

Sonila Yliniemi            X 

Maria Magnusson     

David Folke 

Annika Höög             X 
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1. Godkännande av dagordningen 

 

Kommittén godkänner förslag till dagordning. 

 

 

2. Protokoll från den 15 juni 2022 

 

Protokollet läggs efter justering av ett stavfel till handlingarna. 

 

 

3. Information om avgivet remissyttrande per capsulam avseende 

Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2022:10) 

 

Cathrine Lilja Hansson informerar kort om det slutliga innehållet i 

kommitténs yttrande avseende Ett flexiblare karensvillkor i 

arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2022:10). Yttrandet har hanterats per 

capsulam. 

 

4. Yttrande angående betänkandet Rätt och rimligt för statligt 

anställda (SOU 2022:8) 

Helle Ellehöj redogör för förslaget till yttrande. 

Kommittén för en diskussion om yttrandet och enas om följande med 

fetstil markerade ändringar i förslaget under ILO-kommitténs 

bedömning (s 3): 

”I det fortsatta beredningsarbetet bör konvention (nr 158) beaktas, 

särskilt mot bakgrund av artikel 4. Därutöver bör även beaktas 

om…”  

Kommittén beslutar om yttrandet i dess nya lydelse. 

5. Information om ärende om ILO:s rapport IV (1) om 

lärlingsutbildningar  

Charlott Sjögren informerar om ärendet om ILO IV (1) om 

lärlingsutbildningar som överlämnats till ILO-kommittén från 

Arbetsmarknadsdepartementet och föreslår följande om hur ärendet 

ska hanteras. Mot bakgrund av den korta tid som finns till förfogande 

föreslås att sekretariatet remitterar rapporten till berörda och därefter 

gör enbart en sammanställning av inkomna synpunkter, att denna 

skickas till ILO-kommitténs ledamöter och experter för 
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kännedom/eventuella synpunkter och att den därefter expedieras 

till Arbetsmarknadsdepartementet. 

Kommittén beslutar hanteringsordning i enlighet med förslaget. 

 

6. Beslut om ytterligare en expert från 

Diskrimineringsombudsmannen 

Cathrine Lilja Hansson informerar om att det finns behov av att för 

perioden den 19 september-31 december 2022, utöver Hanna Wilson, 

utse ytterligare en expert till kommittén från 

Diskrimineringsombudsmannen. Avsikten är att endast en av de två 

experterna vid varje givet tillfälle ska delta vid möten och/eller i 

kommitténs beslut. 

Kommittén beslutar att, i enlighet med förslag från 

Diskrimineringsombudsmannen, utse Annika Höög att vara expert i 

kommittén för perioden  den 19 september - 31 december 2022. 

7. Information om den tillträdande generaldirektören för ILO 

Gilbert Houngbos prioriteringar 

Emelie Barbou des Places informerar om att Gilbert F. Houngbo, som 

valdes till generaldirektör för ILO den 25 mars 2022, tillträder sin 

post den 1 oktober 2022. Han har i  sin vision för ILO bl.a. pekat på 

vikten av att anpassa arbetsstandarder till dagens arbetsliv. Han 

prioriterar social rättvisa inklusive rättvis omställning och ett 

grundläggande socialt skydd för alla och har även understrukit 

betydelsen av ett ökat fokus på landsbygden och övergången från 

informell till formell sektor. Han vill skapa en Global Coalition for 

Social Justice med ett brett medlemskap av FN-organ, civilsamhället, 

akademin, privat sektor m.fl. Han understryker också vikten av 

forskningsavdelningen, en jämn könsbalans i byrån samt ökade 

resurser till fältverksamheten. 

 

8. Information om inkomna remisser och andra ärenden för 

hantering av kommittén 

Helle Ellehöj informerar om två till kommittén remitterade 

betänkanden som kommer att tas upp för behandling i kommittén vid 

dess möte den 5 december: 

- De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 

2022:47) 
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samt 

- Steg framåt med arbetsmiljö i fokus (SOU 2022:45). 

 

9. Övrigt 

Anna Svanestrand informerar att hon kommer att sluta sitt arbete på 

SKR och därför inte kommer att  sitta kvar i kommittén. 

  

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Helle Ellehöj     Cathrine Lilja Hansson 

 


