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1. Protokoll från den 15 april 2015. (Stefan)(beslutspunkt)
Protokollet beslutades. LO framförde önskemål om mer utförliga redogörelser av statssekreterarbesöken i kommande protokoll.
2. Yttrande över departementspromemorian Avskaffande av den
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) (Helena) (beslutspunkt)
Helena redogjorde kortfattat för promemorian som inkommit från
Socialdepartementet samt förslaget till yttrande. Kommittén enades
om följande slutsats. ILO-kommittén välkomnar att det i betänkandet
görs en analys av förslagens förhållande till ILO-konvention (130) om
läkarvård och kontanta sjukförmåner. ILO-kommittén gör bedömningen att förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige.
3. Yttrande över betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring
(SOU 2015:21) (Helena) (beslutspunkt).
Helena redogjorde kortfattat för betänkandet och förslaget till yttrande. Kommittén enades om följande slutsats. Som redovisats ovan
är betänkandet omfattande och ILO-kommittén har valt att begränsa
remissvaret till att bedöma de författningsförslag eller förslag som har
konkretiserats i förslagsrutor. Det finns som redovisats ovan ILOkonventioner som berör de ämnesområden som behandlas i betänkandet. Eftersom författningsförlagen eller de förslag som lämnas i
förslagsrutor i betänkandet dock inte behandlas i något instrument
antaget av ILO och ratificerat av Sverige, har Svenska ILOkommittén, utifrån de aspekter som kommittén har att beakta, inte
något att erinra med anledning av förslagen.
4. Yttrande över Utredningen om Matchningsanställningar (A
2014:D) (Helena) (beslutspunkt).
Helena redogjorde kortfattat för förslaget till yttrandet. Kommittén
enades efter synpunkt från LO, TCO och Saco om en ändring i löptexten och om följande slutsats. ILO-kommittén gör bedömningen
att förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon
ILO-konvention ratificerad av Sverige.
5. Yttrande över betänkandena Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I och Tillämpningsdirektivet till utstationerings-direktivet – Del II (SOU 2015:13 och SOU 2015:38). (Linnéa)(beslutspunkt)
Linnea redogjorde för förslaget till yttrandet. Ledamöterna diskuterade huruvida expertkommitténs yttrande om lex Laval bör redogöras
för i yttrandet eller ej och enades om att lägga till en skrivning om att
ILO:s parter inte är eniga om riktigheten av expertkommitténs tolkning att en rätt att vidta stridsåtgärder kan härledas ur konvention 87.
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Kommittén enades vidare om följande slutsats. Svenska ILOkommittén välkomnar att utredningen har gjort en analys av förslagets förenlighet med av Sverige ratificerade ILO-konventioner.
Kommittén gör bedömningen att förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige.
Arbetstagarledamöterna skickar in en reservation till yttrandet.
6. Höstens sammanträdestider. (Stefan) (beslutspunkt)
Höstens möten är:
14 september klockan 14-16, Arbetsmarknadsdepartementet
21 oktober klockan 14-16, Arbetsmarknadsdepartementet
9 december klockan 14-16, Arbetsmarknadsdepartementet
7. Övrigt
Kommittén har fått departementspromemorian Skärpta åtgärder mot
missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29) på remiss. Då
remisstiden går ut under sommaren kommer yttrandet att hanteras
per capsulam.
Linnéa informerade om en remiss av en ILO-rapport om ”Employment and decent work for peace and resilience”. Denna rapport
och 2014 års ändringar av sjöarbetskonventionen kommer att behandlas på höstens första sammanträde i kommittén.
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