
 

 

 

Protokoll 
 

Protokoll från sammanträde i svenska ILO-kommittén den 5 
december 2022 
 
Ledamöter  Närvarande 
 
Cathrine Lilja Hansson  
Catharina Nordlander   
Anne-Sofie Daleng X 
Ola Brinnen X  
Anna Bergsten X  
Oscar Ernerot   
Cyrene Martinsson Waern X 
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    
  
Sekretariatet 
Annette Elfborg  X 
Charlott Sjögren 

Helle Ellehöj             X 

Arvid Rosenlöf            X 

Sofia Rasmusson            X 

  

Adjungerade 

Frida Öhlén             X 

Therese Andersson              

Hanna Wilson 

Fredrik Jonsson 

Sonila Yliniemi             X 

Maria Magnusson             X 

David Folke              X 

Annika Höög              X  
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1. Godkännande av dagordningen 

 

Kommittén godkänner förslag till dagordning. 

 

2. Protokoll från den 8 november 2022 

 

Protokollet läggs till handlingarna med en rättelse/tillägg gällande 

punkten 4. Det ska framgå att även Anna Gustavsson och Sophie 

Silverryd deltog i beslutet avseende yttrandet angående ILO:s rapport 

VII (1). 

 

3. Yttrande angående betänkandet Steg framåt med arbetsmiljön i 

fokus (SOU 2022:45) 

Sofia Rasmusson föredrar kortfattat förslag till yttrande avseende 

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

Beslut om yttrandet fattas av kommittén.  

4. Yttrande angående betänkandet De regionala skyddsombudens 

roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 2022:47)  

Arvid Rosenlöf föredrar kortfattat förslag till yttrande avseende 

betänkandet De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet 

(SOU 2022:47). Svenskt Näringsliv har skriftligen inkommit med en 

synpunkt. Kommittén enas om att stryka det första stycket under 

rubriken ”Svenska ILO-kommitténs slutsats”. Beslut om yttrandet i 

dess ändrade lydelse fattas av kommittén.  

5. Information om inkomna remisser och andra ärenden för 

hantering av kommittén 

Helle Ellehöj informerar att det inte inkommit några nya remisser 

eller andra ärenden. 

6. Information från ILO:s senaste styrelsemöte 

Emelie Barbou des Places informerar från ILO:s senaste styrelsemöte 

som hölls de två första veckorna i november. Det var den nya 

generaldirektören Gilbert Houngbos första styrelsemöte. 

 

Mötet präglades av uppföljningen av styrelsens resolution från mars 

2022 avseende Rysslands aggression mot Ukraina. Slutsatserna 

upprepar fördömandet av Rysslands aggression och uppmanar ILO att 

etablera ett landskontor i Kiev. 
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Styrelsen förde diskussioner om sanktioner mot Belarus och beslutade 

att gå vidare med en process under artikel 33 i ILO:s stadga för 

kränkningar av bl. a. föreningsfriheten. Processen inleds i mars. 

Styrelsen diskuterade generaldirektörens förslag till inriktning för 

program och budget för 2024 – 25. Förslag till program och budget 

ska antas av styrelsen i mars 2023 och därefter godkännas av 

Internationella arbetskonferensen i juni samma år. 

Styrelsen fattade också följande beslut avseende kommande 

dagordningar för arbetskonferensen: 

- förslag till konvention och rekommendation som ändrar de 15 

instrument som behöver uppdateras till följd av beslutet om 

den femte grundläggande principen och rättigheten i 

arbetslivet sätts på dagordningen 2023 

- en konsolidering av instrumenten gällande kemiska risker sätts 

på dagordningen för 2026 eller 2027 

- anständigt arbete i plattformsekonomin sätts på dagordningen 

för 2025. 

Arbetskonferensen 2023 kommer att hållas i Palais des Nations i 

Geneve, troligen den 5 – 16 juni. 

7. Övrigt 

Emelie Barbou des Places informerar kort om handlingsplanen för 

Sveriges samarbete med ILO under det svenska ordförandeskapet i 

EU:s ministerråd. 

Anne-Sofie Daleng från Arbetsmiljöverket informerarom att hon 

kommer att sluta i kommittén efter årsskiftet. 

 

Annika Höög från Diskrimineringsombudsmannen informerar om att 

DO kommer att återkomma med besked till sekretariatet om vem 

som kommer att vara expert från myndigheten i kommittén efter 

årsskiftet.  

 

Therese Andersson från SIDA informerar att hon avser att maila 

kommittén information om kommande lediga JPO-tjänster, varav en 

vid ILO. 
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Vid protokollet    Justeras 

 

 

Helle Ellehöj     Cathrine Lilja Hansson 


