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CERTIFIERA ARBETSMILJÖN 
 

Skellefteå kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Det är extra viktigt i en tid 
när det kan bli stark konkurrens om arbetskraften. Politiker i fullmäktige, styrelse och 
nämnder kan bidra till att göra kommunen till en bättre arbetsgivare genom beslut om 
budget, policys och mål. Det kan handla om policys som värnar personalens fysiska, 
psykiska och sociala hälsa. Det räcker dock inte med fina ord i en policy. De fina orden 
måste förverkligas.  
 
ISO 45001 är en standard för ”Ledningssystem för arbetsmiljö”. Det är en ny standard från 
mars 2018. Den bygger på OHSAS 18001 och är uppbyggd på liknande sätt som ISO 9001 
(Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö). För att certifieras enligt ISO 45001 måste organisationen 
och dess ledningssystem för arbetsmiljö granskas och godkännas av revisorer från ett 
godkänt certifieringsorgan. 
 
ISO 45001 är en standard som följer upp att lagar, policys och mål uppfylls. Det är en 
standard som syftar till att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare och innehåller krav på 
hur ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Den innehåller 96 skallkrav. 
Bland annat krav som rör social och organisatorisk arbetsmiljö. Standarden utgör inte 
minst ett verkningsfullt redskap för att stävja sexuella trakasserier, kränkningar och 
mobbning på arbetsplatsen. Den ska skydda arbetstagare från repressalier när de anmäler 
problem. Standarden ställer även krav på arbetstagardeltagande. 
 
ISO 45001 kräver att högsta ledningen tar ägarskap över arbetsmiljöledningssystemet och 
ett övergripande ansvar att förhindra skada och ohälsa. Idag hanteras dessa frågor av 
Personalnämnden. Vi har sedan tidigare framfört att de övergripande personalfrågorna 
organiseras bättre under kommunstyrelsen, i ett särskilt personalutskott.  
 
Att besluta att Skellefteå kommun ska certifieras enligt ISO 45001 skulle sända ett tydligt 
budskap om att kommunen tar arbetsmiljöfrågorna på allvar och kommer att ta krafttag 
för att motverka tystnadskultur och andra arbetsmiljöproblem. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att: 

• besluta att Skellefteå kommun ska certifieras enligt ISO 45001  

• besluta att ägardirektiven för Skellefteå kommuns företag ska kräva att bolagen 
certifieras enligt ISO 45001  
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