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Promemorian Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister kompletterande överväganden och förslag till SOU 2006:22 En sammanhållen
diskrimineringslagstiftning
Genom remiss den 12 mars 2008 (A2008/788/ARM) har ILO-kommitten anmodats att
yttra sig över promemorian Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i
diskrimineringstvister - kompletterande överväganden och förslag till SOU 2006:22 En
sammanhållen diskrimineringslagstiftning, som en arbetsgrupp inom Regeringskansliet
utarbetat.
I promemorian föreslås, som ett kompletterande förslag till Diskrimineringskommittens
förslag i SOU 2006:22, att ett mål där ett yrkande helt eller delvis grundas på den
arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftningen ska avgöras av Arbetsdomstolen i en
sammansättning med fem ledamöter, varav en från respektive arbetsgivar- och
arbetstagarsidan, såvida inte parterna i målet begär att Arbetsdomstolen ska ha en
sammansättning med sju ledamöter. Domstolen föreslås vid hanteringen av sådana mål
även vara domför i en sammansättning med tre lagfarna domare vid behandling av frågor
som inte sker vid huvudförhandling.
Det kan noteras att promemorian inte innehåller någon granskning av förslagen i
förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade !LO-konventioner,
vilket beklagligt nog är alltför ofta förekommande. Avsaknaden av en sådan analys
försvårar för ILO-kommitten att göra en korrekt bedömning av förslagens förhållande till
relevanta !LO-konventioner.
ILO:s konvention (nrl 11) angående diskriminering i fråga om anställning och
yrkesutövning behandlar diskriminering i arbetslivet. Enligt konventionen är ratificerande
medlemsstat skyldig att utforma och tillämpa en nationell politik som främjar likställdhet
i fråga om anställning och yrkesutövning (art 2). Ratificerande stat är vidare bl. a. skyldig
att utfärda sådana lagar som må vara ägnade att trygga ifrågavarande politiks godtagande
och tillämpning (artikel 3 b). Det saknas dock krav på att prövning av dessa lagars
tillämpning måste ske i domstol med viss sammansättning.

Postadress
103 33 Stockholm

Besöksadress
Jakobsgatan 26

Telefon 08-405 48 78
Telefax 08-14 03 16

ILO-kommittens slutsatser

ILO-kommitten beklagar att promemorian inte innehåller någon granskning av förslagen i
förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade !LO-konventioner
vilket försvårar kommittens arbete.
ILO-kommitten har på basis av befintligt underlag inte funnit att förslagen i promemorian
strider mot Sveriges åtaganden enligt nämnda konvention.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och ledamöterna
Hult, Middelman, Beckman, Nygren och Bengtsson samt ersättarna Kovar och Jonsson.
Närvarande har varit ersättarna Svenson och Engblom, experterna Jacobsson och
Petkovska, adjungerade Eng Sjölund samt undertecknad sekreterare.

För ILO-kommitten,
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Petra Herzfeld Olsson
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