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Ledamöter  Närvarande 
  
Stefan Hult X 
Catharina Nordlander X 
Barbro Köhler Krantz  
Niklas Beckman X 
Amelie Berg X 
Sophie Thörne  
Oscar Ernerot X 
Ellen Nygren X 
Elise-Marie Donovan X 
 
Ersättare 
Thomas Janson  X 
Malin Skäringer  X 
Annie Rubensson  X 
Sverker Rudeberg 
Patrik Karlsson 
Tommy Larsson  X 
Anders Jonsson  X 
Ullika Dalén  
Anna Gustafsson  X 
   
Sekretariatet 
Linnéa Blommé           
Anne-Sofie Daleng 
Malin Broman Lindfors     X 
Helena Levin     X 
Sigrid Solvin     X 
Annette Elfborg     X 
 
Adjungerade 
Jan Inge Samuelsson Apelgren  X 



   
 

2 

1. Protokoll från den 20 maj 2015 (Stefan)(beslutspunkt)

Protokollet beslutades. Läggs till handlingarna. 

   

2. Nya sekreterare i ILO-kommittén (Stefan) (informationspunkt) 

Stefan presenterade de nya som börjat på Svenska ILO-kommitténs 

sekretariat. Malin Broman Lindfors som arbetar på rättsekretariatet 

ersätter Helena Levin och Anne-Sofie Daleng från A/ARM ersätter 

Linnéa Blommé som huvudsekreterare. Vid dagens möte vikarierar 

Sigrid Solvin (A/ARM) för Anne-Sofie.  

 

3. Svenska ILO-kommitténs arbete under hösten 2015 (informations- 

och diskussionspunkt) 

Helena redogjorde och delade ut en sammanställning över våra remis-

ser. Stefan meddelade att planering pågår gällande Världsdagen. Anne-

Sofie tar gärna emot synpunkter. Vid nästa möte i oktober gästar Sida. 

 

4. Yttrande över två remisser om 2014 års ändringar av Sjöarbetskon-

ventionen (Helena) (beslutspunkt) 

Helena redogjorde kortfattat för två förslag till remissyttrandena där 

slutsatsen var att Sverige redan har ett skydd som gäller framförallt 

strandsatta sjömän och skada vid sjukdom. Transportsstyrelsen tyckte 

att förslaget verkade rimligt. Inga synpunkter framfördes på de före-

slagna yttrandena. Kommittén beslutade att avge yttrande i enlighet 

med förslagen.  

 

5. Yttrande över ILO:s rapport Employment and decent work for 

peace and resilience (Malin) (beslutspunkt) 

Malin redogjorde för förslag till yttrande. LO, Saco och TCO hade 

före mötet lämnat in tilläggsförslag beträffande rapportens fråga 3, 

22a och 38. Svenskt Näringsliv och SKL accepterade tilläggen. Stefan 

meddelade att tilläggen även låg i linje med regeringens ståndpunkter. 

Kommittén beslutade att avge yttrande i enlighet med förslaget med 

de tillägg som framförts.  

 

6. Yttrande ang. utvärderingen av påverkan av ILO:s deklaration om 

social rättvisa för en rättvis globalisering (Helena) (beslutspunkt) 

Helena redogjorde för förslag till yttrande. LO, Saco och TCO hade 

före mötet lämnat in förslag angående kompletterande skrivningar. 

Diskussion fördes kring om dessa tillägg kunde placeras under fråga 

10, vilket godkändes. Diskussion fördes även om en kompletterande 

skrivning i fråga 1. Kommittén beslutade att avge yttrande i enlighet 

med förslaget med de tillägg som framförts och diskuterats. 
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7. Information från arbetskonferensen (Thomas) (informations- och 

diskussionspunkt) 

Thomas redogjorde för sina iakttagelser från arbetskonferensen. Par-

terna kompletterade med sina uppfattningar. En särskild fråga som 

diskuterades var om ordningen med två veckor istället för tre veckor 

fungerade tillfredsställande. 

 

8. Utvärdering av Världsdagen för arbetsmiljö 2015 och diskussion om 

2016 (diskussionspunkt) 

Stefan redogjorde för den artikel som skrevs och publicerades i sam-

band med världsdagen för arbetsmiljö 2015. LO, TCO och Saco me-

nade att detta i år kunde godtas eftersom regeringen på annat håll 

sysslar med arbetsmiljöfrågor, men att ambitionsnivån borde vara 

högre till nästa gång. Anne-Sofie kommer att sammankalla en grupp 

till ett första möte för att planera arbetet inför Arbetsmiljödagen 

2016. 

 

9. Nya ledamöter 2016-2017 (informationspunkt) 

Departementet kommer inom kort att skicka ut förfrågningar angå-

ende vilka ledamöter som ska nomineras för 2016-2017. Stefan beto-

nade vikten av att få förslag på en kvinna och en man.  

 

10. Övrigt 

Thomas redogjorde för tre övriga punkter: 

- Beträffande strejkkonflikten utarbetas nu en rapport kring 

övervakningssystemet, styrkor och brister och effektivisering-

ar. Rapporten kommer förmodligen nästa år.  

- Standard Review Mechanism; vilka konventioner är uppdate-

rade? En arbetsgrupp tillsätts och arbetet startar i höst. 

Genève-baserade representanter ingår i gruppen pga. budget-

skäl. 

- Sida kommer att utvärdera de medel som skickas till ILO för 

utvecklingsbistånd (sedvanlig utvärdering).  

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

 

 

Sigrid Solvin     Stefan Hult 


