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Promemoria Förslag om utökning av gruppen som omfattas av särskilt högriskskydd
avseende sjuklönekostnader samt förslag om utökat antal dagar med närståendepenning
Bakgrund
Genom remiss den 3 mars 2009 (S2009/l 933/SF) har ILO-kommitten anmodats att yttra sig
över promemorian Förslag om utökning av gruppen som omfattas av särskilt högriskskydd
avseende sjuklönekostnader samt förslag om utökat antal dagar med närståendepenning.
Förslagens förhållande till ILO-konventioner
Utredningen har inte berört frågan om förslagens förhållande till !LO-konventioner som
Sverige ratificerat.
Ekonomiska förmåner för personligt ändamål inom de centrala delarna av välfärdssystemet
såsom bidrag, ersättningar. pensioner som enli�!t svensk rätt beslutas av Försäkringsbtssan.
h,�h.7nrJlc,s r�,,1,,;,, 'l'.' Tf n•c, l�nt7,•0ntinn"r nr 1 n") rv-h nr 1 '1�
ILO:s konvention nr I 02 om minimistandard för social trygghet innehåller bestämmelser om
ekonomiskt stöd vid invaliditet och sjukdom, arbetslöshet, ålderdom och yrkesskada samt
bestämmelser om familjeförmåner, förmåner vid havandeskap och barnsbörd och förmåner till
efterlevande, Sverige är dock inte bundet av konventionen i de delar som avser ålders-,
invaliditets- och efterlevandeförmåner.
I konventionen anges miniminivåer för förmåner samt den grupp som ska tillerkännas
förmånerna. De föreslagna förändringarna påverkar inte någon fråga som behandlas i
konventionen.
Bestämmelser i ämnet återfinns också i konvention nr 128 om invaliditets-, ålders- och
efterlevandeförmåner, [nte heller i denna konvention finns regler med koppling till förslagen.
[LO-kommittens bedömning
ILO-kommitten beklagar att betänkandet inte innehåller någon granskning av förslagen i
lårhållandet till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade !LO-konventioner vilket
försvårar kommittens arbete.
åtaganden en[iut
!LO-kommitten finner att försla b0 cn inte slår i strid med Sveriues
b
b de i
yttrandet nämnda konventionerna.
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I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och ledamöterna Hult,
Rudeberg, Söderlöf, Bengtsson och Edström samt ersättarna Eriksson, Kovar och Grahl.
Närvarande var ersättaren Svenson, adjungerade Sofia Bergström, Svenskt Näringsliv samt
sekreteraren Hiljemark och undertecknad sekreterare.

Petra Herzfeld Olsson
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