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Protokoll 
2019-05-03 

 
Ledamöter  Närvarande 
 
Per Ewaldsson  X 
Catharina Nordlander  X 
Barbro Köhler Krantz   
Niklas Beckman  X 
Amelie Berg   
Anna Svanestrand  X 
Oscar Ernerot   
Ellen Nygren  X 
Elise-Marie Donovan  X 
 
Ersättare 
Thomas Janson   X 
Peter Johansson    
John Losenborg   X 
Ola Brinnen   X 
Patrik Karlsson    
Sophie Thörne    
Anders Jonsson    
Sophie Silverryd  X 
Anna Gustafsson   X 
  
Sekretariatet 
Hanna Svensson   X 
Annette Elfborg   X 
Linnéa Blommé    X 
 
Adjungerade  
Atosa Anvarizadeh             X 
Mira Hjelm Östh            X 
Christina Janzon     
Elisabet Montgomery   X 
Alice Börjesson    X 
Daniel Carlstedt    X 
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1) Protokoll från den 4 februari 2019 (beslutspunkt) 

Protokollet läggs till handlingarna. 

2) Yttrande över promemorian Höjda åldergränser i pensionssystemet och 
i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) (beslutspunkt) 

Hanna Svensson redogör för förslaget till yttrande. Yttrandet 
beslutas. 

3) Yttrande över betänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder 
i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10) (beslutspunkt) 

Linnéa Blommé redogör för förslaget till yttrande. Yttrandet beslutas.  

4) Yttrande över promemorian Förslag till en nationell institution för 
mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) (beslutspunkt) 

Alice Börjesson redogör för förslaget till yttrande. Ett tillägg i 
yttrandet beslutas efter förslag från arbetsgivarledamöterna från 
Svenskt Näringsliv. Yttrandet beslutas.   

5) Skrift med anledning av ILO:s 100-årsjubileum/Sveriges medlemskap i 
ILO 100 år (Per Ewaldsson m.fl) – diskussions/beslutpunkt 

Det beslutas att kommittén om möjligt bör ta fram en 
antologi/festskrift för att uppmärksamma 100-årsjublieet/Sveriges 
medlemskap i ILO 100 år, där ett antal olika skribenter bidrar. 
Antologin bör färdigställas under år 2020, då det är 100 år sedan 
Sverige blev medlem i ILO. Sekretariatet undersöker de närmare 
förutsättningarna för att anlita en redaktör för arbetet. Tilltänkt 
redaktör är Petra Herzfeld Olsson och parterna bör involveras i 
arbetet t.ex. i form av en referensgrupp. Antologin bör rymmas inom 
befintlig budget. Per Ewaldsson uppmanar arbetsgivar- och 
arbetstagarledamöterna i kommittén att fundera över om man kan 
tänka sig att stå för eventuella kostnader för en skribent vardera från 
arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan. Elisabet Montgomery 
nämner att en tänkbar artikel i antologin skulle kunna ta upp hur det 
svenska stödet har bidragit till ILO:s verksamhet.  

6) Arbetskonferensen 2019 (Thomas Janson) – informations- och 
diskussionspunkt 

Thomas Janson informerar om dagordningen för arbetskonferensen, 
och planeringen inför densamma. Arbetstagarledamöterna frågar om 
ev. deltagande från svenska regeringen vid arbetskonferensen. Thomas 
meddelar att det ännu inte är bestämt. 
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7) Höstens sammanträdestider (Per Ewaldsson) – beslutspunkt 

Följande mötestider beslutas: 
 
Måndagen den 16 september kl. 14-16 
Måndagen den 21 oktober kl. 14-16 
Måndagen den 2 december kl. 14-16 

8) Övrigt 

Per Ewaldsson välkomnar John Losenborg som ny ersättare i 
kommittén. 
 
Per Ewaldsson redogör för konferensen den 26/4 med anledning av 
världsdagen för arbetsmiljö/ILO:s 100-årsjublieum. Ca 70 personer 
deltog. 
 
Thomas Jansson informerar om att en skrivelse om ILO:s 
rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och 
motståndskraft har lämnats till riksdagen. 
 
Hanna Svensson informerar om en kommande remiss om upphävande 
av konventioner och rekommendationer. 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
 
Linnéa Blommé    Per Ewaldsson 
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