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Departementspromemorian En enklare ledighetslagstiftning (Os 2009: 15 )
Bakgrund
Genom remiss den 16 april 2009 (A2009/1375/ARM) har !LO-kommitten anmodats att yttra
sig över promemorian En enklare ledighetslagstiftning (Ds 2009: 15).
Förslagens förhållande till ILO-konventioner
I promemorian påtalas att Sverige inte har ratificerat ILO:s konvention nr 183 om
mammaledighet från 2000. Vidare anges att ingen av de konventioner som Sverige har
ratificerat berör i övrigt rätten till ledighet från anställning.

Enligt ILO:s konvention nr 140 om betald ledighet för studier ska medlemsstaterna bl. a.
utforma och genomföra en politik som syftar till att främja beviljande av betald studieledighet
för viss typ av studier. I ILO:s konvention nr 156 om jämställdhet mellan manliga och
kvinnliga arbetstagare: arbetstagare med familjeansvar, regleras bl.a. att varje medlemsstat i
sin politik ska sträva efter att göra det möjligt för personer med familjeansvar som har eller
önskar fä förvärvsarbete att utöva sin rätt att göra detta utan att utsättas för diskriminering
och, så långt det är möjligt, utan konflikt mellan yrkes- och familjeansvar (artikel 3). Med
familjeansvar avses både ansvar för egna barn och för andra medlemmar av den nännaste
familjen. I konventionen finns vidare regler för personer med familjeansvar om fritt val av
sysselsättning, hänsynstagande till deras särskilda behov när det gäller anställningsvillkor
(artikel 4) och förbud mot att familjeansvar ska utgöra giltig grund för anställnings
upphörande.
Konventionerna nr 140 och nr 156 är ratificerade av Sverige.
De begränsade materiella förändringarna som föreslås i promemorian bedöms emellertid inte
ha någon inverkan på Sveriges möjligheter att leva upp till skyldigheterna i nämnda
konventioner.
ILO-kommittens slutsats
ILO-kommitten finner att förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt de i
yttrandet nämnda konventionerna.

I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och ledamöterna
Edström och Nygren samt ersättarna Eriksson, Frank, Kavar och Jonsson. Närvarande var
i.:rsättarcn Svenson, experten Jacobsson, adjungerade Hanna Schmidt, SKL, och Monica Eng
Sjölund, Arbetsmarknadsdepartementet samt undertecknad sekreterare.
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