
 

 

 

Protokoll 
 

 

Ledamöter  Närvarande 
  
Stefan Hult X 
Catharina Nordlander X 
Barbro Köhler Krantz X 
Niklas Beckman X 
Amelie Berg X 
Tommy Larsson  X 
Oscar Ernerot X 
Ellen Nygren X 
Elise-Marie Donovan X 
 
Ersättare 
Thomas Janson  X 
Malin Skäringer  X 
Elin Bergkvist  X 
Sverker Rudeberg 
Patrik Karlsson 
Sophie Thörne  
 
Anders Jonsson   
Ullika Dalén X 
Anna Gustafsson   
   
Sekretariatet 
Jonna Jonsson     X 
Malin Broman Lindfors     X 
Annette Elfborg     X 
 
Adjungerade 
Jan Inge Samuelsson Apelgren  X 
Annika Höög  X 
Gun Eriksson Skoog      
Hanna Marsk      
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1. ILO-kommittén 2016-2017 (Stefan)– informationspunkt 
Stefan hälsar alla välkomna samt redogör för ILO-kommitténs 
sammansättning för åren 2016–17.  
 
2. Protokoll från den 21 oktober 2015 (Stefan) – beslutspunkt

Det framförs en synpunkt på att ordet konvention byts mot protokoll 

under pkt 8. Med den justeringen läggs mötesprotokollet till 

handlingarna.  
   
3. Reservationer och särskilda yttranden i ILO-kommittén (Malin) – 
beslutspunkt 

Malin redogör kortfattat för sekretariatets förslag om formuleringar 

när det gäller avvikande meningar i ett yttrande. Malin föreslår att vi 

blir tydligare i benämningarna och att vi inför liknade formuleringar 

som används i riksdagen. ILO-kommittén enas om att detta är ett bra 

förslag. 

 

4. ILO-kommitténs verksamhetsberättelse 2015 (Jonna) – beslutspunkt 

Efter att några titlar på ledamöterna justerats beslutar ILO-

kommittén att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

5. Kommande beslut om nya experter för de kommande två åren 

(Stefan) – informationspunkt 

Stefan redogör för vilka experter som ILO-kommittén anlitat tidigare 

samt skälen för det. Efter en diskussion enas ILO-kommittén om att 

den för de kommande två åren har behov av experter från följande 

myndigheter: 

 Sida 

 Transportsstyrelsen 

 Försäkringskassan 

 Diskrimineringsombudsmannen 

 Pensionsmyndigheten 

 

Sekretariatet kommer att skriva till de berörda myndigheterna och be 

om att få förslag på personer som lämpligen kan anlitas som experter. 

Därefter avser sekretariatet att fatta beslut om utnämning av 

experterna. 

 

6. Yttrande över Rekommendation nr 204, från informell till formell 

ekonomi (Malin) – beslutspunkt 

Malin redogör kortfattat för förslaget till yttrande. Svenskt 

Näringslivs representant framför vissa synpunkter. Från de fackliga 

representanterna framförs vissa kommentarer. ILO-kommittén 

beslutar yttrande i enlighet med förslaget efter att en justering gjorts 
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med innebörden att ordet värdefullt byts ut mot välkommet under 

rubriken ”ILO-kommitténs bedömning”. 

 

7. Yttrande över remiss Välja Yrke (Malin) – beslutspunkt 

Malin redogör kortfattat för förslaget till yttrandet över remiss Välja 

Yrke. Efter en justering av språklig karaktär beslutar ILO-kommittén 

yttrande i enlighet med förslaget. 

 

8. Yttrande över remiss Översyn lex Laval (Malin) – beslutspunkt 

Malin redogör kortfattat för förslaget till yttrandet. Både 

arbetsgivarrepresentanterna och arbetstagarrepresentanterna redogör 

för sina synpunkter. Det beslutas att ett reviderat förslag till yttrande 

ska skickas till ledamöterna efter mötet för slutligt ställningstagande.  

 

ILO-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. 

 

9. Världsmiljödagen (Jonna) – informationspunkt 

Jonna informerar om att Världsarbetsmiljödagen äger rum den 28 

april i år. Hon informerar om hur arbetet med att uppmärksamma 

dagen fortskrider i den arbetsgrupp som finns med representanter 

från ILO-kommittén. Det tydliggörs att namnet är 

Världsarbetsmiljödagen och inte Världsmiljödagen som det felaktigt 

angetts i kallelsen till dagens sammanträde. 

 

10. ILO:s kommande 100-årsjubileum (Thomas) – informationspunkt 

Thomas informerar kortfattat för arbetet med att uppmärksamma 

ILOs 100-årsjubileum år 2019. Flera andra aktörer kommer att 

arrangera aktiviter, t.ex. Nordiska ministerrådet samt flera 

departement inom Regeringskansliet. Avsikten är att ILO-kommittén 

kommer att vara delaktig vid flera av dessa aktiviteter.  

 

11. Information om att ILO initierat frågan om att upphäva vissa 

konventioner (Malin) – informationspunkt 

Malin informerar om att ILO för första gången initierat frågan om att 

upphäva vissa konventioner. Det är fråga om sex stycken gamla 

konventioner (nr 4, 15, 28, 41, 60, 67) som ersatts av nya 

konventioner. ILO-kommittén kommer att skicka frågan om 

upphävande på remiss. Sekretariatet frågar om ledamöterna har några 

synpunkter på om några aktörer (utöver partsorganisationerna) bör 

höras som remissinstanser. Med hänsyn till konventionernas innehåll 

framförs att Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket 

eventuellt bör höras.  
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12. Övrigt 

 

Utbyte av information inför arbetskonferensen: Från fackligt håll 

framförs önskemål om att regeringsrepresentanterna inför 

arbetskonferensen kan tydliggöra sina ståndpunkter gentemot de 

övriga representanterna. Thomas Janson redogör för att det kan vara 

genomförbart men att det samtidigt är nödvändigt att beakta de 

beredningsrutiner som finns inom Regeringskansliet. En lösning som 

diskuteras är att regeringsrepresentanterna kallar till ett informellt 

möte för att diskutera ståndpunkterna inför arbetskonferensen. 

 

Frågan om ratificering av protokollet om tvångsarbete: LOs 

representant informerar om att det från fackligt håll skickats ett brev 

till statsrådet Johansson angående ratificering av protokollet om 

tvångsarbete. Statsrådet Johansson har inte ännu besvarat frågan. 

Thomas Janson åtar sig att undersöka frågan. 

 

En påminnelse om vårens möten: Vårens möten är inplanerade den 

9 mars, 6 april och 18 maj 2016. 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

Malin Broman Lindfors   Stefan Hult 

 


