
 

Protokollsutdrag  

2019-12-16  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KF § 154 Ärende KS 2018/986 

Motion om införande av ISO 45001-standard om 
arbetsmiljöarbete 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 

Lennart Skansens (S), Nils-Erik Edlund (S), Karin Sjöberg (S), Nall Lars-

Göran Andersson (S), Zenitha Hermansson (S), Yvonn Edlund (S) och 

Ulrika Gärds Åkeson (S) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet 

En motion har inlämnats där motionären yrkar på att ISO 45001 införs i 

Vansbro kommuns arbete med arbetsmiljöfrågor. ISO är ett internationellt 

standardiseringsorgan, representerat av nationella 

standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell 

standardisering. ISO 45001 är den internationella ledningsstandarden för 

arbetsmiljö. Den ställer krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, 

ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Motionären anser 

att Vansbro kommun har stora brister i arbetsmiljöarbetet och att stora 

insatser behövs. 

  

Arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat arbete i Vansbro kommun. Planen för 

arbetsmiljöarbetet har uppdaterats och de dokument som finns ses över för 

eventuell uppdatering. Alla chefer och skyddsombud kommer att genomgå 

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i 6 block. Denna utbildningsinsats har 

också gjort att vi har kunnat rekrytera fler skyddsombud och att cheferna 

tillsammans med skyddsombuden uppdateras på vilka riktlinjer och rutiner 

som finns.  Även utbildning i OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö 

enligt AFS 2015:4, arbetsmiljöverkets författningssamling, både allmänt och 

inom skolan har genomförts under hösten 2019. 

  

Under året har också ett stort arbete kring ett nytt samverkansavtal pågått. 

Alla lokala fackliga organisationer har varit delaktiga i framtagandet av 

avtalet. 

  

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut behövs stöd till cheferna, både 

i det löpande arbetsmiljöarbetet men framförallt i uppföljningen. Det är 

extra viktigt för att kunna rapporteras tillbaka på ett bra sätt till 

kommunstyrelsen. 



 

Protokollsutdrag Sida 2 (2) 

2019-12-16  

   

Kommunfullmäktige   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

  

Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Nall Lars-Göran 

Anderssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Nall Lars-Göran Anderssons (S) förslag. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-

Olov Liss (C), Gunilla Munters (C), Anders Lundin (C), Torsten Larsson 

(KD), Christer Spett (KD), Jimmy Geschwind (M), Leif Nilsson (C), Lovisa 

Berglund (C), Dan Hellenberg (KD), Jon Lind (LPO), Gustav Tällberg (C), 

André Ihlar (KD) och Uwe Weigel (C). 

  

Nej röstar Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Nils-Erik Edlund (S), 

Karin Sjöberg (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Zenitha Hermansson 

(S), Yvonn Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), Gunnel Gustafsson (S), 

Jonas Gustafsson (V), Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP). 

  

Med röstsiffrorna 16 ja och 12 nej röstar kommunfullmäktige 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2019-12-03 KS § 219 

Personalchef, tjänsteutlåtande 2019-11-13 

Motion om införande av ISO 45001-standard om arbetsmiljöarbete 

 


