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Ledamöter  Närvarande 
 
Per Ewaldsson  X 
Catharina Nordlander  X 
Barbro Köhler Krantz  X 
Niklas Beckman  X 
Amelie Berg   
Anna Svanestrand   
Oscar Ernerot  X 
Ellen Nygren  X 
Elise-Marie Donovan   
 
Ersättare 
Thomas Janson   X 
Peter Johansson    
John Losenborg    
Ola Brinnen   X 
Patrik Karlsson    
Jeanette Grenfors    
Anders Jonsson   X 
Sophie Silverryd  X 
Anna Gustafsson    
  
Sekretariatet 
Hanna Svensson   X 
Annette Elfborg   X 
Linnéa Blommé    X 
Claudia Jiménez Guala   X 
Petra Herzfeld Olsson   X 
 
Adjungerade  
Atosa Anvarizadeh             X 
Mira Hjelm Östh            X 
Christina Janzon     
Elisabet Montgomery    
Daniel Carlstedt     
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1) Protokoll från den 3 maj 2019 (beslutspunkt) 

Protokollet läggs till handlingarna. 

2) Antologi med anledning av ILO:s 100-årsjubileum/Sveriges 
medlemskap i ILO 100 år (diskussions- och beslutspunkt) 

Antologins redaktör Petra Herzfeld Olsson redogör för ett förslag till 
hur kommittén kan uppmärksamma 100-årsjubileumet. Preliminärt 
delas antologin in i tre eller fyra delar. Första delen är tänkt att handla 
om ILO och dess karaktärsdrag, ILO-kommittén och parternas roll i 
ILO-arbetet, andra delen planeras handla om det tekniska biståndet. 
Tredje delen kan handla om central reglering - arbetsmiljö, 
likabehandling, jämställdhet. Fjärde och avslutande delen planeras bli 
en framåtblickade del om ILO:s framtida roll. Niklas Beckman 
förklarar att Svenskt Näringsliv inte avser att tillhandahålla 
ekonomiska resurser för en skribent, däremot bistår gärna Svenskt 
Näringsliv i diskussionen om ett namn med arbetsgivarbakgrund. 
Oscar Ernerot förklarar att arbetstagarsidan är positiv till projektet 
och kan föreslå ett namn med facklig bakgrund samt finansiera en 
sådan skribent. Oscar Ernerot lägger till att man önskar att antologin 
även återspeglar resultatet av sommarens arbetskonferens (ny 
konvention om våld och trakasserier i arbetslivet och den antagna 
deklarationen). Ellen Nygren framhåller att det är viktigt att antologin 
även lyfter fram ILO:s roll som normgivande organ samt att ILO:s 
stadga är aktuell även idag. Petra Herzfeld Olsson föreslår att ämnen 
och skribenter bör bli klara så tidigt som möjligt under hösten, att 
skribenternas bidrag bör vara klara i april 2020 och att arbetet kan 
avslutas med ett seminarium i november 2020 då antologin 
presenteras. 

3) Yttrande över betänkandet Genomförande av ändringar i 
utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) (beslutspunkt) 

Hanna Svensson redogör för förslaget till yttrande. Niklas Beckman 
förklarar att Svenskt Näringsliv står bakom förslaget till slutsats men 
vill lägga till ett särskilt yttrande. Yttrandet beslutas. 

4) Yttrande över betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet 
(SOU 2019:19) (beslutspunkt) 

Linnéa Blommé redogör för förslaget till yttrande. Yttrandet beslutas. 
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5) Yttrande över 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) 
(beslutspunkt) 

Hanna Svensson redogör för förslaget till yttrande. Yttrandet 
beslutas. 

6) Yttrande över utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor 
som rör det samiska folket (beslutspunkt) 

Linnéa Blommé redogör för förslag till yttrandet. Yttrandet beslutas. 

7) Arbetskonferensen 2019 (informations- och diskussionspunkt) 

Thomas Janson redogör för ILO:s arbetskonferens. Många 
regeringschefer var närvarande. Det antogs en konvention om våld 
och trakasserier i arbetslivet och en deklaration om framtidens 
arbetsliv. Oscar Ernerot framför att det bör tillsättas en särskild 
utredare för arbetet med frågan om ratificering av den nya 
konventionen. Parterna bör delta i arbetet genom en referensgrupp. 
Metoo-frågan bör uppmärksammas i arbetet. Thomas Janson nämner 
att ILO-kommittén kommer att involveras i arbetet på sedvanligt sätt. 
 

8) Övrigt 

Per Ewaldsson informerar om förändringar i kommittén. Sophie 
Thörne från SKL ersätts av Jeanette Grenfors. Linnéa Blommé från 
sekretariatet ersätts av Claudia Jiménez Guala. 
 
Oscar Ernerot föreslår att den nya arbetsmarknadsministern, 
alternativt statssekreteraren, bör besöka ett kommande möte i 
kommittén, förslagsvis mötet i december. 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
 
Claudia Jiménez Guala   Per Ewaldsson 
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