






Avslutande av räddningsinsats 

Arbetsmiljö på skadeplats 
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Risker – Utryckningskörning 
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Risker – när?    Inledande insats 



• 6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett 

sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare 

får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

• Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är 

tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. 

Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om:  

      – regler som har betydelse för arbetsmiljön,  

     – fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär    

        risker för ohälsa och olycksfall,  

    – åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt  

     - arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande 

       arbetsmiljö.  
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• Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga ohälsa och olycksfall 

• Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

– Göra riskbedömningar 

– Utreda tillbud och olycksfall 

– Genomföra åtgärder 

– Kontrollera åtgärder 
 

Citat ur Arbetsmiljölagen 



Arbetsgivarens ansvar 

• Arbetsgivaren skall se till… ”Erfordelig utbildning för 

arbetsuppgiften” 

 

• Branschnorm, Grundläggande kompetensmål för 

utryckningsförare 

 

• Lokala regelverk, Policy, Instruktioner beträffande 

utryckningsförarutbildning 

 



- Konkludent - 

 - I din arbetsledande anställning ingår uppgiften  

   att se till att arbetsgivarens regler efterlevs och att 

   arbetsmiljön efterlevs.  

 

  även om man inte fått en skriftlig uppgiftsfördelning 



• Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga ohälsa och olycksfall 

• Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

– Göra riskbedömningar 

– Utreda tillbud och olycksfall 

– Genomföra åtgärder 

– Kontrollera åtgärder 
 

Citat ur Arbetsmiljölagen 



1.   Vem har då arbetsmiljö ansvaret under insats? 

   

     

     

 

2.   Och vems uppgift är det att se till att arbetsmiljön  
     under insats efterlevs? 

 

 

 

 



Arbetsgivarens ansvar 





Inryckningskörning 
- Nyanställda? 

      - Hur? 

Fri Inryckning 
- Handlingsplanen! 

   - Trafiklagstiftningen! 

      - Inkallad personal! 



Använda bilbälte!?  

Film 
1 volt med lastbil 



Använda bilbälte!?  
1.  Vems är ansvaret att du använder bilbältet? 

     

 

2.   Har styrkeledaren mandat att säga till att denna  

     skyddsutrustning skall användas? 

 

- Mitt egna ansvar! 

- Chaufförens! 

- Fackets! 

- Ja! 

- Nej! 

- Vet ej, skall hem och läsa på! 























Ta för oss!       Per-Olof och Göran 


