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1) Presentationsrunda
Per Ewaldsson presenterar sig i sin egenskap av ny ordförande i
kommittén. Därefter presenterar även övriga sig kort.
2) Protokoll från den 27 november 2017(beslutspunkt)
Elise-Marie Donovan vill få tillagt i protokollet dp 4 att
arbetstagarsidan meddelar att om inte kommittén arrangerar något på
världsarbetsmiljödagen, kommer de att göra något själva för att
uppmärksamma dagen.
3)

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv
om ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler
för vissa former av kombinerad transport av gods mellan
medlemsstater (beslutspunkt)
Helle Ellehöj redogör för förslag till yttrande. Ordet ”medlemsland”
ändras till ”medlemsstater” på två ställen. Yttrandet beslutas.
4)

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag om ändring
av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för
tillträde till den internationella marknaden för
persontransporter med buss (beslutspunkt)
Helle Ellehöj redogör för förslag till yttrande. Yttrandet beslutas.
5)

Yttrande över stödet för yrkesintroduktionsanställningarna
(beslutspunkt)
Malin Broman Lindfors redogör för förslag till yttrande.
Arbetstagarsidan reserverar sig mot utkastet till beslut. Efter
kommentar från ordföranden ändrar arbetstagarsidan rubriken till sin
reservation jämfört med hur den formulerats i det utkast som delgetts
kommittén i förväg. Yttrandet beslutas.
6)

Per capsulam yttrande över En karensdag mindre i
arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2017:55) (informationspunkt)
Malin Broman Lindfors informerar för protokollet om yttrandet, som
redan är beslutat av ILO-kommittén per capsulam.
7)

Experter i ILO-kommittén från och med den 5 februari 2018
till och med den 31 december 2019 (beslutspunkt)
Per Ewaldsson föredrar vilka som nominerats till experter i ILOkommittén av de inbjudna myndigheterna. Kommittén beslutar om
nya experter i kommittén för perioden fr.o.m. 5 februari 2018 t.o.m.
31 december 2019 i enlighet med nomineringarna. De nya experterna
är Christina Janzon, Försäkringskassan, Hanna Marsk, Sida, Mira
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Hjelm Östh, Diskrimineringsombudsmannen, Fredrik Jonsson,
Transportstyrelsen, och Atosa Anvarizadeh, Pensionsmyndigheten.
8)

ILO-kommitténs verksamhetsberättelse för 2017
(beslutspunkt)
Helle Ellehöj föredrar utkast till verksamhetsberättelse för 2017. Ett
datum korrigeras på sidan 5. Bilagan med konventioner och
rekommendationer kommer att uppdateras. Verksamhetsberättelsen
beslutas.
9)

Konferensen om Framtidens arbetsmarknad den 15-16 maj
2018 (informationspunkt)
Dan Grannas och Emelie Barbou des Places från
Arbetsmarknadsdepartementet informerar om den kommande
konferensen om Framtidens arbetsmarknad. Kommitténs ledamöter
ges också möjlighet att bidra med förslag till namn från de andra
nordiska länderna att bjuda in som deltagare. Vidare ges möjlighet att
föreslå personer från sina organisationer att delta i planerade
paneldebatter. Inbjudningar är tänkta att skickas ut under första delen
av februari. En diskussion vidtar kring konferensens innehåll. SKL
och TCO:s representanter samt Svenskt Näringsliv erbjuder sig att
återkomma med namn.
10) Ekonomiskt bidrag till konferensen om Framtidens
arbetsmarknad (beslutspunkt)
Per Ewaldsson och Helle Ellehöj föredrar förslag till hantering av
frågan om ekonomiskt bidrag till konferensen om Framtidens
arbetsmarknad. ILO-kommittén beslutar att man ser positivt på att
det tillskjuts pengar till konferensen.
11) Reseregler vid deltagande i ILO:s arbetskonferens
(informationspunkt)
Thomas Janson informerar om och överlämnar ett pm om vilka regler
som gäller vid resor till ILO:s arbetskonferens. Önskemål framförs
om att få dokumentet i sin slutliga form utskickat.
12) Lägesrapport kring ISO 45001 (informationspunkt)
Thomas Janson informerar om diskussionen i ILO kring ISO 45001.
13) Kommande yttranden under våren (informationspunkt)
Helle Ellehöj informerar om att man vid mötet den 19 mars kommer
att behandla yttrande angående ILO:s rekommendation (nr 205) om
sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft.
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Det är också sannolikt att kommittén kommer få betänkandet från
Stridsåtgärdsutredningen (A2017:03), som beräknas avsluta sitt arbete
senast den 31 maj 2018, på remiss.
Elise-Marie Donovan undrar om inte också det delbetänkande som
ska lämnas senast den 30 mars 2018 av Utredningen för hållbart
arbetsliv över tid (A2017:02) kan förväntas bli remitterat till
kommittén.
14) Övrigt
Ullika Dalén upplyser att hon kommer att sluta sitt uppdrag i
kommittén, då hon ska byta arbete.
Oscar Ernerot efterfrågar information från regeringskansliet om hur
arbetet med genomförandet av Hushållsarbetarkonventionen
fortskrider. Catharina Nordlander upplyser att man arbetar med
frågan inom regeringskansliet.
Oscar Ernerot informerar om att LO, TCO och Saco ingett en
skrivelse till regeringskansliet om konvention (nr 121) om förmåner
vid yrkesskada, då man menar att Sveriges efterlevnad av den är
bristfällig. Thomas Jansson informerar att skrivelsen registrerats vid
A/EUI.
Elise-Marie Donovan upplyser att man från arbetstagarsidan avser att
ha ett arrangemang på temat Violence and Harassment på
världsarbetsmiljödagen den 28 april 2018. ILO-kommitténs ledamöter
och ersättare kommer att få inbjudan.
Sammanträdet avslutas.
Mötet efterföljdes av gemensam lunch då Stefan Hult och Malin
Broman Lindfors avtackades från kommittén.
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