
PM Säker utryckningskörning 
 
 
PERSONAL:  UTRYCKNINGSPERSONAL:  LEKTIONEN HÅLLS MED FÖRDEL AV NÄRMSTA CHEF  
                       VID BRANDMANNENS NYANSTÄLLNING SAMT VID REKRYTERING AV PERSONER 
                       I ARBETSLEDANDE BEFATTNING 
TID: 1H 
 
PLATS : LEKTIONSSAL 
 
MÅL:  LÄGGA PLATTFORMEN FÖR ARBETSMILJÖN UNDER INSATS!  
           SKAPA GOD KÄNNEDOM OM ARBETSGIVARENS UTBILDNINGSPLAN OCH BESTÄMMELSER 
           FÖR ARBETSUPPGIFTEN UTRYCKNINGSFÖRARE! 
            
FÖRBEREDELSER :   
  
• SKRIV UT ARBETSGIVARENS UPPGIFTSFÖRDELNINGEN FÖR ARBETSMILJÖANSVARET 
• SKRIV UT UTBILDNINGSPLAN OCH INTERNA BESTÄMMELSER FÖR UTRYCKNINGSFÖRARE  
• TA REDA PÅ VAD NÄRLIGGANDE RÄDDNINGSTJÄNSTER HAR FÖR UTBILDNINGSPLANER  
   FÖR ARBETSUPPGIFTEN UTRYCKNINGSFÖRARE FÖR ATT KUNNA BESVARA FRÅGOR   
• SKRIV UT NÅGOT FALL DÄR ETT RÄDDNINGSFORDON KROCKAT UNDER UTRYCKNING, GÄRNA  
  EN KORSNINGSOLYCKA VID KÖRNING MOT RÖTT LJUS FÖR ATT HA TILL DISKUSSIONSFRÅGORNA 
 
SCENARIO :   
 
• En nyanställd brandman som anställs direkt från SMO utbildningen och vill inom kort även  
     utföra arbetsuppgiften att ”köra på larm” 
 
• En nyanställd brandman med 5-års erfarenhet som utryckningsförare från annan  

räddningstjänst behövs som utryckningsförare under sommarsemestern som börjar  
om tre månader. 

 
 



DISKUSSIONSFRÅGOR: 
 
1. Vilket generellt ansvar har man som nyanställd utryckningspersonal (oavsett befattning) att  
       arbetsmiljön efterlevs? 

 
2.  Efter hur lång anställningstid är det vanligt att en nyanställd blir utryckningsförare ?  
 
3. Hur ser arbetsgivarens uppgiftsfördelning till styrkeledaren ut - så att arbetsmiljön efterlevs 

under insats? 
 
4. Vilka arbetsuppgifter har utryckningsföraren framme på skadeplatsen ? 
  (Frågan är i syfte att belysa att arbetsuppgiften utryckningsförare har flera utbildningsbehov) 
 
5. Vem i organisationen har mandat att ”godkänna” någon till utryckningsförare? 
 
6. Vill du som ny utryckningsförare få en kollegabedömning av dina första larmkörningar ? 
 
7. Hur mycket har styrkeledaren att säga till om under utryckningskörningen 

beträffande risker och säkerhet för personalen i fordonet ?  
 
8. Vad identifierar gruppen för faktorer som kunde minskat risken för korsningskrocken,  
       eller till och med kanske undvikit den helt och hållet! 
  (Frågan är i syfte att genom en ”falldiskussion” sätta grunderna! - för hur ansvarsfullt man ser 

på arbetsuppgiften utryckningsförare) 
 
 
 ÅTERKOPPLING TILL MÅLET – Finns det några oklarheter för en nyanställd om arbetsgivarens 
    arbetsmiljöarbete och utbildningsplan för arbetsuppgiften utryckningsförare.  
 
 
 



Korta sanningar om arbetsmiljöansvar 

 

 Högsta chefens (arbetsgivarens) arbetsmiljöansvar kan aldrig delegeras endast 

uppgiftfördelas! 

 Arbetsgivaren kan alltså aldrig friskriva sig arbetsmiljöansvar utan har alltid det 

övergripande ansvaret! 

 I uppgiftsfördelningen skall det inte finnas någon tvekan om vem som är ansvarig för 

vad och i vilken omfattning! (SAM) 

 Den som i SAM erhåller en uppgift att tillse att arbetsmiljön efterlevs skall ha en 

relativt självständig ställning i organisationen och skall ha beslutsmandat för beslut 

som hävdar skyddsintressen! 

 Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter skall alltid vara till en namngiven  

person. Det är alltså inte möjligt att uppgiftsfördela till en grupp! 

 I ett klargörande av uppgiftsfördelningen skall framgå (ansvars)fördelningen för 

arbetsmiljöarbetet och dess fördelning på respektive befattning 

 Även utan uppgiftsfördelning har en anställd med arbetsledande uppgifter ett 

ansvar för arbetsmiljöuppgifter redan i sin anställning som arbetsledare! 

(Konkludent) 

 Ett arbetsmiljöansvar/uppgiftsansvar kan aldrig fördelas till skyddsorganisationen då 

de företräder arbetstagarna och inte arbetsgivaren! 

 I arbetsmiljöansvaret åligger arbetsgivaren att (arbetsmiljö) instruktioner finns och 

att upplysa och utbilda för riskfyllda arbetsuppgifter! 

 Riskfyllda arbetsuppgifter är både arbetsgivare och arbetstagare (skyddsorganisation) 

skyldiga att rapportera! 

 En chef eller namngiven uppgiftsansvarig eller arbetsledare eller närmsta 

arbetsledare (arbetsgivarrepresentant) behöver personligen inte närvara för att 

arbetstagaren skall följa (arbetsmiljö)instruktioner, oavsett om arbetet regleras av 

AFS eller i annat fall framtagna instruktioner för arbetet! (Bransch norm) 

 Envar äger rätt att påkalla när han upplever att riskerna i arbetsuppgiften som utförs 

inte följer givna ramar oavsett vem som utför arbetsuppgiften! SAM  

 Ansvaret att arbetsmiljön efterlevs vilar lika starkt på enskild arbetstagare som 

arbetsmiljöansvaret vilar på arbetsgivaren! ( tex. användandet av skyddsutrustning, 

icke onödigt risktagande, att arbetskamrater inte utsätts för större risker än vad 

som är rimligt)  



Intressanta reflektioner relaterat till räddningstjänsten 

 Hur är uppgiftsfördelningen för arbetsmiljön fördelad och namngiven inom den 

utryckande organisationen? 

 Skiljer det sig vem som har uppgiftansvaret när styrkan utför dagliga 

arbetsuppgifter(icke larm) mot när man utför arbetsuppgifter vid larm? 

 Övergår uppgiften för arbetsmiljön mellan olika ledningsnivåer på samma sätt som 

räddningsledarskapet kan göra vid insats? 

 Har ett ledningsbefäl oavsett rang automatiskt ett ansvar att arbetsmiljön efterlevs 

dit han kommer på besök vid icke larm? 

 Behöver man ha personalansvar likt en chef för att vara arbetsgivarrepresentant?  

 Vem har uppgiften att arbetsmiljön efterlevs när styrkan övar på sina 

(larm)arbetsuppgifter? 

 Har det någon betydelse om styrkeledaren är närvarande vid övningen eller inte? 

 Vem har uppgiften att arbetsmiljön efterlevs vid en övning om både en styrkeledare 

och en insatsledare är närvarande? 

 Vem har uppgiften för arbetsmiljön när styrkan är på Räddningstjänstens övningsfält 

och övar? 

 Vad skiljer i arbetsmiljöns uppgiftsfördelning om övningsfältet har en utsedd chef att 

driva fältet eller inte? 

 Skiljer det i arbetsmiljöns uppgiftsfördelning om övningsfältet har en utsedd chef för 

fältet och en brandförman/styrkeledare som har en tre månaders kommendering (= 

tillfällig personal) är den som dagligen är på plats och genomför utbildning av 

nyanställda? (dom nyanställda har alltså ingen egen styrkeledare) 

 Vad skiljer i arbetsmiljöns uppgiftsfördelning om övningsfältet har en utsedd chef för 

fältet och en brandman som har en tre månaders kommendering är den som 

dagligen är på plats och genomför utbildning av nyanställda? 

 Vem har arbetsmiljöansvaret under insats? 

 Vem har fått i uppgift att arbetsmiljön under insats skall efterlevas? 

 Vem kan säga ifrån att riskerna i den arbetsuppgift som utförs känns som på tok för 

höga för hela gruppen? 


