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Protokoll 
2020-05-11 

 
Ledamöter  Närvarande 
 
Per Ewaldsson  X 
Catharina Nordlander  X 
Barbro Köhler Krantz  X 
Niklas Beckman  X 
Amelie Berg  X 
Anna Svanestrand   
Oscar Ernerot  X 
Tina Nordling  X 
Elise-Marie Donovan  X 
 
Ersättare 
Thomas Janson   X 
Peter Johansson    
John Losenborg   X 
Ola Brinnen    
Patrik Karlsson    
Jeanette Grenfors   X 
Anders Jonsson   X 
Sophie Silverryd  X 
Anna Gustafsson   X 
  
Sekretariatet 
Annette Elfborg   X 
Claudia Jiménez Guala   X 
Sofie Lagerstedt   X 
Charlott Sjögren   X 
    
Adjungerade 
Frida Öhlén     X 
Elisabet Montgomery     
Therese Andersson 
Emily Diab      
Sofie Rykowski    X 
Mikael Hellgren    X 
Atosa Anvarizadeh    X 
Fredrik Karlman    X 
Anna Nygård     X    
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1) Protokoll från den 9 mars 2010 (beslutspunkt) 

Protokollet läggs till handlingarna. 

2) Beslut om ny expert i ILO-kommittén för 2020-2021 från 
Diskrimineringsombudsmannen (beslutspunkt) 

Kommittén beslutar om ny expert från 
Diskrimineringsombudsmannen i kommittén för perioden fr.o.m. 
2020-05-11 t.o.m. 31 december 2021. Sofie Rykowski ersätter Emily 
Diab. 

3) Yttrande angående ILO:s rapport IV (1) A framework for quality 
apprenticeships (beslutspunkt)  

Sofie Lagerstedt redogör kortfattat för förslaget till yttrande.  
 
Niklas Beckman anger att Svenskt Näringsliv inte delar slutsatsen i 
förslaget till yttrande och menar att det inte finns behov av något 
instrument överhuvudtaget och att frågan regleras bäst på nationell 
nivå. Jeanette Grenfors anger att Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) delar denna synpunkt. Den fackliga sidan i kommittén 
förklarar att LO, TCO och Saco stödjer förslaget till yttrande.  
 
Kommittén beslutar om yttrande enligt förslaget. 
Arbetsgivarrepresentanterna från Svenskt Näringsliv och SKR 
kommer att lämna in var sin reservation då de inte delar slutsatsen i 
yttrandet. 

4) Yttrande angående promemorian Inkomstpensionstillägg, Ds 2020:7 
(beslutspunkt) 

Sofie Lagerstedt redogörkortfattat för förslaget till yttrande.  
 
Kommittén noterade de synpunkter som experten Atosa Anvarizadeh 
från Pensionsmyndigheten hade lämnat in till kommittén inför mötet.    
 
Kommittén beslutar om yttrande enligt förslaget.  

5) Yttrande angående delbetänkandet En begriplig och trygg 
sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6 (beslutspunkt) 

Claudia Jiménez Guala redogör kortfattat för förslaget till yttrande.  
 
Oscar Ernerot anför att den fackliga sidan vill se en vidare analys av 
förslagen i förhållande till relevanta ILO-instrument och menar att 
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det är önskvärt att en sådan analys görs i förhållande till ILO-
konvention 121. De fackliga representanterna från LO, TCO och 
Saco har skickat in en formulering om detta som man önskar bifoga 
yttrandet som ett särskilt yttrande. 

Catharina Nordlander föreslår att i slutsatsen lägga till en formulering 
där man beklagar avsaknaden av en analys i förhållande till Sveriges 
åtaganden utifrån ratificerade ILO-konventioner och att man i det 
fortsatta lagstiftningsarbetet bör uppmärksamma de konventioner 
som nämns i yttrandet. Kommittén beslutar att lägga till en sådan 
formulering och beslutar sedan yttrandet.  

6) Uppdatering av läget inom ILO med anledning av Covid-19 m.m. 
(informationspunkt)  

Thomas Janson informerar att ILO:s arbetskonferens som skulle vara 
i slutet av maj/början av juni är uppskjuten ett år. Den dagordning 
som var tänkt för årets konferens kommer således att behandlas nästa 
år. Till följd av coronaviruset arbetar nu ILO:s styrelse på ett annat 
sätt. En mindre grupp förbereder styrelsens möten som sedan 
genomförs digitalt. Besluten hanteras via e-post.  Så har man hanterat 
de mer brådskande frågorna. Diskussioner som nu är aktuella rör 
planeringen av nästa års arbetskonferens samt styrelsemötet i 
november i år. Den rapportering av ratificerade konventioner som 
medlemsstaterna skulle ha gjort till 1 september i år kommer 
eventuellt att skjutas upp ett år. Detta är under diskussion av två skäl. 
För det första på grund av allt extraarbete med anledning av 
coronakrisen och för det andra att då konferensen skjuts upp ett år 
hamnar man bättre i fas om man även skjuter upp rapporteringen. 
Man vill även undersöka hur medlemsländerna har bemött 
coronakrisen och vilka åtgärder som vidtagits. Det är därför möjligt 
att en sådan förfrågan kommer att skickas ut framgent. 

7) Mötesdatum hösten 2020 (beslutspunkt) 

Per Ewaldsson föreslår följande datum 14/9, 19/10 samt 7/12. 
Kommittén beslutar dessa datum. 

8) Övrigt 

Per Ewaldsson informerar om att arbetet med antologin fortskrider. 
Texter är nu i de närmaste klara och mailas in till Petra Herzfeld 
Olsson. Förslag att bjuda in Petra till vårt möte i september för 
återkoppling av arbetet. Thomas Janson informerar att regeringen har 
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bjudit in Guy Ryder till Sverige i november, bl.a. med anledning av 
kommitténs seminarium den 17 november. Ett osäkerhetsmoment är 
om styrelsemötet i november skulle bli förlängt. Thomas Jansson 
kommer att skissa på ett program kring ett eventuellt besök. Om Guy 
Ryder kommer till Sverige kommer han även att träffa andra 
representanter för regeringen/Regeringskansliet och 
arbetsmarknadens parter. 
 
ILO-kommitténs sekreterare Sofie Lagerstedt kommer att vara 
tjänstledig framöver. Hon kommer därför att ersättas av Charlott 
Sjögren som hälsades välkommen till kommittén. 

 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
Claudia Jiménez Guala   Per Ewaldsson 
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