
 

 

 

Protokoll 
 

 

Ledamöter  Närvarande 
  
Stefan Hult X 
Catharina Nordlander X (fr o m punkt 3) 
Barbro Köhler Krantz  
Niklas Beckman X 
Amelie Berg X 
Tommy Larsson   
Oscar Ernerot X 
Ellen Nygren  
Elise-Marie Donovan X 
 
Ersättare 
Thomas Janson  X 
Malin Skäringer  X 
Elin Bergkvist   
Sverker Rudeberg 
Patrik Karlsson 
Sophie Thörne  
Anders Jonsson  X 
Ullika Dalén  
Anna Gustafsson  X 
   
Sekretariatet 
Hedvig Forsselius     X 
Malin Broman Lindfors     X 
Annette Elfborg     X 
Desideria Åström     X 
 
Adjungerade 
Jan Inge Samuelsson Apelgren   
Annika Höög   
Fredrik Jonsson  X 
Hanna Marsk Sandin      
Atosa Anvarizadeh  X 
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1. Protokoll från den 9 mars 2016 (Stefan) – beslutspunkt

Inga synpunkter. Mötesprotokollet läggs till handlingarna.  

 

2. Yttrande över promemorian Genomförande av direktivet 

2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre 

vattenvägar (Malin) – beslutspunkt 

Malin redogör kortfattat för förslag till yttrande över utkast. Lagen 

om vilotid ska ej längre gälla/tillämpas. Transportstyrelsens expert 

höll med och hade inga ytterligare synpunkter. Yttrandet beslutas. 

 

3. Information om världsdagen för arbetsmiljö 28 april 2016 (Hedda) 

Hedda informerade om att planeringsgruppen nu är klar med 

programmet och att alla förberedelser är inne i slutfasen. Anmälan 

görs via länk hos Arbetsmiljöverkets hemsida. 

 

4. Övrigt 

Thomas informerade om senaste styrelsemötet i ILO:  

- ny GD till ILO ska väljas. Processen börjar i april månad. 

Beslut ska tas av styrelsen i november 2016. Tillträde sker efter 

nästa års arbetskonferens.  

 

- Styrelsen har fått klagomål gällande Qatar och tvångsarbete 

inför fotbolls-VM 2022. En trepartsgrupp ska försöka komma 

fram till en lösning. En rapport visar att det fortfarande finns 

brister i konventionen om tvångsarbete. Qatar ska 

återrapportera sina framsteg i november i år samt mars 2017.  

 
- På styrelsen diskuterades en rapport från ordföranden för 

expertkommittén och föreningsfrihetskommittén om ILO:s 
övervakningssystem. Rapporten syftar till att ge underlag inför 
det arbete som nu görs för att modernisera och effektivisera 
ILO:s standarder och för att se över rapporterings- och 
övervakningsmekanismerna.  

 
- Ett förslag om privilegier och immunitet för arbetstagar- och 

arbetsgivarföreträdare i styrelsen och vid arbetskonferensen 
bordlades fram till novemberstyrelsen. Syftet med förslaget är 
att ge skydd vid repressalier av företrädarna gentemot sina 
hemländer.  

 

- I augusti- september 2016 sker en rapportering om 19 stycken 

konventioner. Det gäller socialförsäkringsfrågor, 

kärnkonventioner och arbetsmiljö. 

 
- MNE- deklarationen ska revideras. Deklarationen reviderades 

senast 2006.  
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Nästa sammanträde är den 18 maj. 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

Hedvig Forsselius    Stefan Hult 

 


