
 

 

 

Protokoll 
 

 

Ledamöter  Närvarande 
  
Stefan Hult X 
Catharina Nordlander X 
Barbro Köhler Krantz X 
Niklas Beckman X 
Amelie Berg X 
Sophie Thörne  
Oscar Ernerot X 
Ellen Nygren X 
Elise-Marie Donovan X 
 
Ersättare 
Thomas Janson  X 
Malin Skäringer   
Annie Rubensson   
Sverker Rudeberg 
Patrik Karlsson 
Tommy Larsson  X 
Anders Jonsson  X 
Ullika Dalén X 
Anna Gustafsson   
   
Sekretariatet 
Anne-Sofie Daleng     X 
Malin Broman Lindfors     X 
Annette Elfborg      
 
Adjungerade 
Jan Inge Samuelsson Apelgren 
Gun Eriksson Skoog     X 
Hanna Marsk     X 
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1. Protokoll från den 14 september 2015 (Stefan)– beslutspunkt

TCO-ledamoten förtydligar att dess synpunkt under pkt 8 om 

världsdagen för arbetsmiljö var gemensam för LO, TCO och Saco, 

samt att Sida stavas med små bokstäver. Protokollet beslutas med 

dessa justeringar. Protokollet läggs till handlingarna.  
   
2. Information från Sida om översynen av Sidas bidrag till ILOs 
utvecklingsarbete (Hanna Marsk, Gun Eriksson-Skoog, Kristoffer 
Engstrand, Martin Ostergaard och Nora Kokanova)– 
informationspunkt 
Översynen presenteras och ledamöterna i kommittén ges möjlighet 
att ställa frågor.  

 

3. Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt 

kollektivavtal, SOU 2015:78 (Malin) – beslutspunkt 

Malin redogör för förslag till yttrande. Diskussioner uppstår bl.a. om 

förslagens förenlighet med konventionerna nr 87, 98 och 154 med 

hänsyn till hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar samt 

principerna om organisationsrätten och den kollektiva 

förhandlingsrätten. Det beslutas att ett reviderat förslag till yttrande 

ska skickas till ledamöterna efter mötet för slutligt ställningstagande.  

 

LO, TCO och Saco uppger att de, oberoende av yttrandets slutliga 

utformning, vill ha en anteckning förd till protokollet med följande 

innehåll:  

LO, TCO och Saco anser att kommitténs yttrande utifrån de 

givna omständigheterna är rimligt. Med tanke på våra 

organisationers pågående remissarbete kan det dock tillkomma 

ytterligare synpunkter som kan påverka vår slutgiltiga 

bedömning av saken.  

 

Kommittén beslutar – efter att mötet avslutats – att avge yttrande i 

enlighet med det dokument som bifogas detta protokoll. Ledamoten 

från Svenskt Näringsliv förklarar att han reserverar sig i enlighet med 

den reservation som framgår i slutet av yttrandet. 

 

4. Övrigt 

De fackliga representanterna ställer en fråga om processen med att 

ratificera protokollet om tvångsarbete. Ledamöterna för regeringen 

uppger att frågan för närvarande bereds inom Regeringskansliet.  

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

Malin Broman Lindfors   Stefan Hult 
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Bilaga: 

Yttrande – Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 

2015:78) 


