
 

 

 

Protokoll 
 

Protokoll från sammanträde i svenska ILO-kommittén den 8 
november 2022 
 
Ledamöter  Närvarande 
 
Cathrine Lilja Hansson  X 
Catharina Nordlander  X 
Anne-Sofie Daleng  X 
Ola Brinnen  X 
Anna Bergsten  X 
Oscar Ernerot   
Cyrene Martinsson Waern  X 
Elise-Marie Donovan   
 
Ersättare 
Emelie Barbou des Places    
Peter Johansson    
John Losenborg    
Niklas Beckman    
Patrik Karlsson    
Jeanette Grenfors    
Anders Jonsson     
Sophie Silverryd  X 
Anna Gustafsson   X 
  
Sekretariatet 
Annette Elfborg   X 
Charlott Sjögren   X 

Helle Ellehöj               

Arvid Rosenlöf    X 

 

Adjungerade 

Frida Öhlén     X 

Therese Andersson             X 

Hanna Wilson 

Fredrik Jonsson 

Sonila Yliniemi             

Maria Magnusson    X 

David Folke     X 

Annika Höög     X 
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1. Godkännande av dagordningen 

 

Kommittén godkänner förslaget till dagordning. 

 

2. Protokoll från den 19 september 2022 

 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

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

lärlingsutbildningar  

 

Cathrine Lilja Hansson informerar kort om att ärendet om ILO:s 

rapport IV(1) om lärlingsutbildningar är avslutat. En sammanställning 

av de remissvar som har inkommit till kommittén har skickats till 

Arbetsmarknadsdepartementet.  

4. Yttrande angående ILO:s rapport VII (1) – Upphävande av en 

konvention och tillbakadragande av fyra konventioner, ett 

protokoll och 18 rekommendationer 

Charlott Sjögren redogör för förslaget till yttrande. Kommittén 

beslutar om yttrandet. Av yttrandet framgår att kommittén ställer sig 

bakom förslaget i ILO:s rapport.  

5. Information om inkomna remisser och andra ärenden för 

hantering av kommittén  

Cathrine Lilja Hansson informerar om att det inte har inkommit 

några nya remisser eller andra ärenden för kommittén att hantera samt 

påminner om att två inkomna remisser ska tas upp för behandling vid 

kommitténs nästa möte den 5 december: 

– De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 

2022:47) och 

– Steg framåt med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45).  

 

6. Förslag på datum för möten i kommittén våren 2023 

Cathrine Lilja Hansson informerar om de datum som tidigare skickats 

ut som förslag för vårens möten. Kommittén beslutar om att 

sammanträda nedanstående datum: 



   
 

 

3 

13 februari kl. 10 – 11.30 med efterföljande lunch, 

27 mars kl. 14 – 16 samt 

29 maj kl. 14 – 16. 

7. Innehållet i och utformningen av kommitténs 

verksamhetsberättelse  

Cathrine Lilja Hansson föreslår att verksamhetsberättelsen inte längre 

ska innehålla den förteckning över aktuella ILO- konventioner och 

rekommendationer som i dag finns i verksamhetsberättelsen utan att 

förteckningen i stället publiceras separat på kommitténs hemsida och 

då i stående format. Förteckningen blir då lättare att hitta och att läsa. 

Då förteckningen särskiljs från verksamhetsberättelsen föreslår 

Cathrine Lilja Hansson att kommittén fortsättningsvis inte ska låta 

trycka verksamhetsberättelsen i häftat A5-format, men att den ska 

finnas tillgänglig i på papper i A4-format. Verksamhetsberättelsen ska 

som tidigare läggas upp på kommitténs hemsida. 

Kommittén beslutar i enlighet med förslaget och att genomföra 

förändringarna från och med 2022 års verksamhetsberättelse.  

8. Dålig träff vid googling av kommitténs hemsida  

Cathrine Lilja Hansson informerar om att det tidigare var problem 

med att hitta kommitténs hemsida vid sökning på Google, men att 

problemet nu är åtgärdat.  

9. Eventuellt arrangemang i samband med Världsarbetsmiljödagen 

2023  

Cathrine Lilja Hansson föreslår att kommittén inte ska anordna ett 

eget arrangemang i samband med Världsarbetsmiljödagen i april 2023. 

Skälet till det är att nästa års kalender är väldigt fullbokad till följd av 

Sveriges EU-ordförandeskap och att i vart fall Regeringskansliet inte 

kommer att ha resurser för att ordna ytterligare arrangemang.  

Efter diskussion beslutar kommittén att inte anordna något 

arrangemang i samband med Världsarbetsmiljödagen 2023. 

Frågan om ett arrangemang i april 2024 får tas upp i kommittén i god 

tid dessförinnan. 

10. Övrigt 

- 
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Vid protokollet    Justeras 

 

 

Arvid  Rosenlöf    Cathrine Lilja Hansson 

 


