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Protokoll 
2019-10-21 

 
Ledamöter  Närvarande 
 
Per Ewaldsson  X 
Catharina Nordlander  X 
Barbro Köhler Krantz  X 
Niklas Beckman   
Amelie Berg   
Anna Svanestrand   
Oscar Ernerot   
Ellen Nygren   
Elise-Marie Donovan  X 
 
Ersättare 
Thomas Janson    
Peter Johansson    
John Losenborg   X 
Ola Brinnen   X 
Patrik Karlsson    
Jeanette Grenfors    
Anders Jonsson   X 
Sophie Silverryd  X 
Anna Gustafsson   X 
  
Sekretariatet 
Hanna Svensson   X 
Annette Elfborg   X 
Claudia Jiménez Guala   X 
 
Adjungerade  
Atosa Anvarizadeh              
Mira Hjelm Östh            X 
Christina Janzon     
Elisabet Montgomery   X 
Fredrik Jonsson     
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1) Protokoll från den 16 september 2019 (beslutspunkt) 

Protokollet läggs till handlingarna. 

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

Per Ewaldsson ger en lägesbeskrivning av arbetet med antologin. Petra 
Herzfeld Olsson har kontakt med parterna kring skribenter. Från den 
fackliga sidan kommer Ulf Edström att vara skribent, arbetsgivarsidan 
har lämnat namnförslag som bearbetas. Ann Numhauser Henning, 
professor emerita vid Lunds universitet är klar som skribent på temat 
jämställdhet. För avsnitten om arbetsmiljö och tekniskt bistånd är 
namnen på skribenterna inte klara ännu. Petra Herzfeld Olsson 
kommer att närvara vid kommitténs decembermöte och ge kommittén 
en uppdatering av arbetet med antologin. Claudia Jiménez Guala 
redogör för formerna för skrivuppdraget. Skribenterna kommer att 
anlitas medelst direktupphandlingsavtal. 

3) Yttrande angående ILO:rapport VII (1) – Abrogation of eight international 
labour Conventions and withdrawals of nine international labour 
Conventions and 11 international labour Recommendations (beslutspunkt) 

Hanna Svensson redogör för förslaget till yttrande. Lise Donovan, 
TCO, nämner att det finns en risk för ett glapp i skyddet för berörda 
arbetstagare i länder som ännu inte ratificerat de konventioner som 
ersätter det konventioner som ska upphävas. Yttrandet beslutas.  

4) Konventionen om våld och trakasserier i arbetslivet (informationspunkt) 

Per Ewaldsson redogör för hanteringen av konventionen i ILO-
kommittén. Arbetsmarknadsdepartementet har överlämnat konven-
tionen för beredning i kommittén. Kommitténs sekretariat kommer 
inom kort att remittera konventionen till myndigheter och 
arbetsmarknadens parter. Ola Brinnen, Svenskt Näringsliv, undrar över 
remitteringsprocessen. Lise Donovan, TCO, betonar att frågan är 
mycket angelägen och att det behövs ett större grepp från regeringen 
sida, det är inte bara en fråga för Arbetsmarknadsdepartementet. Hon 
undrar över regeringens fortsatta hantering. I våra nordiska 
grannländer pågår redan trepartssamtal. 

5) Vårens datum (beslutspunkt) 

Per Ewaldsson föreslår datum för vårens möten. Kommittén beslutar 
om följande: 
 

• 3 februari, kl. 10-12 (därefter gemensam lunch) 



   
 

 

 

 

3 

Korrigering: mötet den 3 februari, enligt meddelade den 5 december 
2019, tidigareläggs till den 24 januari, i övrigt samma tid och 
upplägg. 
• 9 mars, kl. 14-16 
• 11 maj, kl. 14-16 

6) Övrigt 

• Statssekreteraren vid Arbetsmarknadsdepartementet, Rasmus 
Cruce Naeyé, har tackat ja till att närvara vid vårt nästa möte 
den 2/12.  

 
Korrigering: Ett par dagar efter ILO-kommitténs sammanträde 
den 21 oktober meddelar statssekreteraren förhinder. ILO-
kommitténs sekretariat kommer att föreslå departementets 
politiska ledning ett besök under något av kommitténs möten 
under våren istället. 

 
• Det har gått ut ett brev från statssekreteraren, Rasmus Cruce 

Naeyé, gällande nominering av ledamöter och ersättare till ILO-
kommittén för kommande mandatperiod, 2020-2022. 
Nomineringarna ska vara inkomna till Arbetsmarknads-
departementet senast den 15 november 2019. 

 
• Mira Hjelm Öst, från DO väckte frågan om handlingarna kan 

skickas ut tidigare inför kommitténs möten. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
Claudia Jiménez Guala   Per Ewaldsson 
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