
 

 

 

Protokoll 
 

Protokoll fört vid svenska ILO-kommitténs sammanträde den 13 
december 2021 
 
Ledamöter  Närvarande 
 
Per Ewaldsson  X  
Catharina Nordlander  X  
Anne-Sofie Daleng  X 
Ola Brinnen  X 
Amelie Berg  X 
Anna Svanestrand  X 
Oscar Ernerot  X 
Tina Nordling   
Elise-Marie Donovan  X 
 
Ersättare 
Emelie Barbou des Places   X  
Peter Johansson    
John Losenborg    
Niklas Beckman    
Patrik Karlsson    
Jeanette Grenfors    
Anders Jonsson   X 
Sophie Silverryd  X 
Anna Gustafsson   X 
  
Sekretariatet 
Annette Elfborg   X    
Charlott Sjögren    

Caroline Karlström Mitt   X 

Alva Thörn     X 

 

Adjungerade 

Frida Öhlén      

Elisabet Montgomery     

Therese Andersson     

Hanna Wilson      

Fredrik Jonsson     

Atosa Anvarizadeh    X 

Fredrik Karlman    X 

Anna Nygård     X 
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1) Protokoll från den 18 oktober 2021 (beslutspunkt) 

Protokollet läggs till handlingarna. 

2) Per capsulam yttrande angående Ds 2021:27 Vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 
(informationspunkt) 

Per Ewaldsson informerar om att yttrandet har beslutats.  

3) Yttrande angående SOU 202:69 En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet (beslutspunkt) 

Alva Thörn redogör kortfattat för yttrandet.  
 
Kommittén beslutar om yttrandet.  

4) Information gällande ILO:s senaste styrelsemöte och internationella 
arbetskonferensens 109:e session (informationspunkt) 

Emelie Barbou des Places informerar att det varit ett andra 
styrelsemöte under svenska ambassadören Anna Jardfelts ledning. 
Sverige är ordförande under ett år och kommer även att leda 
omröstningen när ny GD ska väljas. Vid styrelsemötet beslutades det 
att lägga arbetsmiljö som en grundläggande rättighet till dagordningen 
för arbetskonferensen 2022. Det beslutades om datum och form för 
när ny GD ska utses. Situationen i Myanmar diskuterades. Styrelsen 
samarbetar med FN. Det diskuterades om COP 26 skulle vara en 
standardsättande diskussion eller för allmän inriktning. Situationen 
för fackliga rättigheter i Venezuela och Bangladesh diskuterades. 
Slutligen togs även normövervakningssystemet upp och styrelsen 
kommer att komma tillbaka till det i mars 2023.  
 
Amelie Berg (Svenskt Näringsliv) frågade om rättvis omställning. Per 
Ewaldsson frågade om arbetsmiljö som grundläggande rättighet ska 
tas upp på konferensen för beslut. Emelie informerade om att rättvis 
omställning diskuterades och att arbetsmiljö som grundläggande 
rättighet sattes på dagordningen för beslut 2022 och att en fråga blir 
vilka konventioner som blir kärnkonventioner.  
 
Emelie informerar därefter om den andra delen av arbetskonferensens 
109:e session. Konferensen varade i 2,5 vecka och det var främst 
arbetet i två kommittéer, gällande ojämlikt arbetsliv och gällande 
färdigheter och livslångt lärande. Det var tidvis svåra förhandlingar 
men uppfattningen är att slutsatserna är balanserade. Att mötet hölls 
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digitalt försvårade på nytt förutsättningarna. Finanskommittén 
beslutade att överföra medel till 2022 för de möten som inte kunde 
genomföras 2021.  
 
Per Ewaldsson frågar om det blev någon slutprodukt från 
konferensen. Emelie berättar att det var en standardsättande 
diskussion. Lise Berg (TCO) undrar om konferensen 2022 kommer 
att vara fysisk eller digital. Emelie berättar att det inte har sagts något 
om det. Innan den senaste utvecklingen har man diskuterat att mötet i 
mars ska vara ett hybridmöte. Sophie Silverryd (SRAT/Saco), Ola 
Brinnen (Svenskt Näringsliv) och Anna Gustafsson (TCO) 
instämmer i beskrivningen att det var hårda förhandlingar och att det 
inte underlättar att konferensen hålls digitalt. HBTQI-frågorna är 
känsliga för många länder och talespersonen blir helt avgörande för 
mötet. 

5) Inriktning av strategin för Sveriges samarbete med ILO 
(diskussionspunkt) 

Emelie Barbou des Places informerar om att nuvarande strategi löper 
ut vid årsskiftet. Det ska tas fram en ny strategi för 2022–2025. Det 
har gjorts en organisationsbedömning av ILO som ligger till grund. 
Den interna effektiviteten bedöms vara god. I strategin föreslås fem 
fokusområden. Emelie återkommer till ILO-kommittén i början av 
2022.  
 
Oscar Ernerot (LO) tackar för dokumentet och framför 
uppfattningen att det ser bra ut. De har för avsikt att inkomma med 
synpunkter senare. Ola Brinnen (Svenskt Näringsliv) delar 
inställningen och ber att få återkomma med synpunkter. Även Lise 
Berg (TCO) instämmer och har en fråga om fackliga rättigheter som 
mänskliga rättigheter. Emelie uppger att det går bra att inkomma med 
synpunkter senare och att hon tar med sig frågan om fackliga 
rättigheter. Anna Gustafsson (TCO) uppger att utkastet ser bra ut. 
Gällande de tematiska inriktningarna borde rekommendation nr 205 
nämnas. Den reviderades 2016–2017 och är uppdaterad på dagens 
globala utmaningar. Anna Svanestrand (SKR) instämmer att utkastet 
ser bra ut. Anne-Sofie Daleng (Arbetsmiljöverket) undrar vilka av de 
fem prio-områdena som var med i den förra strategin, om strategin 
utvärderats och funderar på översättningen av focal points. Emelie 
informerar att de nya är arbetsmiljö som grundläggande rättighet och 
rättvis omställning och att strategin kunnat bidra i viktiga delar. Hon 
framhåller även avtalet mellan SIDA och ILO. Amelie Berg (Svenskt 
Näringsliv) undrar om de prioriterade områdena är rangordnade, en av 
de viktigaste är att fler länder ratificerar och efterlevnaden av 
konventionerna. Emelie svarar att prioriteringarna inte är 
rangordnade. Amelie Berg undrar även vad konsekvensen blir av att 
arbetsmiljö blir en grundläggande rättighet. Anne-Sofie Daleng 
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uppger att det inte blir några praktiska konsekvenser nationellt, men 
internationellt. Lise Berg informerar om att krav i så fall kan ställas på 
alla medlemsländer och att det får stor effekt internationellt och att 
det beror på vilka konventioner som blir kärnkonventioner. 
Diskussionen avslutas med att Per Ewaldsson informerar om att 
synpunkter kan skickas till Arbetsmarknadsdepartementet och att 
frågan kommer att tas upp på nytt på nästa ILO-kommittémöte.  

6) Övrigt 

Per Ewaldsson informerar om att alla förordnanden för ledamöter, 

ersättare och experter löper ut vid årsskiftet och att nya ska utses. 

Amelie Berg från Svenskt Näringsliv slutar vid årsskiftet i kommittén. 

Likaså Per Ewaldsson och Caroline Karlström Mitt. Per Ewaldsson 

informerade om att det pågår ett arbete kring översättning av 

stadgarna till svenska. Emelie Barbou des Places återkommer med mer 

information till kommittén 2022.   

 

Datum för ILO-kommitténs möten under våren 2022 kommer 

skickas per epost i januari. 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

Caroline Karlström Mitt   Per Ewaldsson 


