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Riktlinjer för ansvar och skyldigheter avseende elsäkerhet 

Bilaga 2 - Rutin för elsäkerhetsledare 

 

Rutinen gäller elsäkerhetsledarens arbetsuppgifter och hur elsäkerhetsledare utses vid 
arbete. För varje arbete där det finns en elektrisk fara ska det finnas en elsäkerhetsledare. 
Arbetsuppgifter för elsäkerhetsledare framgår av SS-EN 50110-1 samt denna rutin. 
 

Elsäkerhetsledare kan utses skriftligt av arbetsledande chef före arbete eller genom denna 
rutin och delegering via kompetenskortet. Om någon medarbetare är osäker på vem som är 
elsäkerhetsledare ska arbetet avbrytas och får inte påbörjas förrän det är klarlagt vem som 
är elsäkerhetsledare. 
 

1. Ensam person som utför arbete är elsäkerhetsledare. 
 

2. Ensam person utför arbete och ytterligare personal tillkommer efterhand. Den som 
var först på plats är fortfarande elsäkerhetsledare. Annan överenskommelse får 
göras på plats men ska då vara skriftlig. 
 

3. Två personer eller fler startar ett arbete. Den som har lägst nummer enligt 
nedanstående lista av de närvarande är elsäkerhetsledare. Annan överenskommelse 
får göras på plats men ska då vara skriftlig. 

 
4. När personal anställd av Karlstads Kommun utför arbete tillsammans med inhyrd 

personal gäller i första hand att vår personal ska vara elsäkerhetsledare enligt 
ovanstående rutiner. Annan överenskommelse får göras på plats men ska då vara 
skriftlig. 

 
5. När personal från VA, Fastighet och Bad utför arbete tillsammans är den vars 

anläggning man jobbar på som ska vara elsäkerhetsledare. Annan överenskommelse 
får göras på plats men ska då vara skriftlig. 
 

6. Vid entreprenörsarbete där Karlstads Kommun inte har personal på plats gäller att 
entreprenören utser elsäkerhetsledare bland sin personal. Huvudentreprenör svarar 
vid behov för att elsamordningsledare blir utsedd. 
 

7. Vid entreprenörsarbete där vår personal behöver deltaga och anländer till 
arbetsplatsen efter att arbetet har startat ska elsäkerhetsledare redan finnas utsedd 
av entreprenören. Annan överenskommelse får göras på plats men ska då vara 
skriftlig. 

 
8. Denna rutin gäller även vid skiftbyte. När den som varit elsäkerhetsledare lämnar 

arbetsplatsen tar ny personal över rollen som elsäkerhetsledare enligt ovanstående 
rutiner. Något skriftligt överlämnande behövs inte, om inte personerna på plats anser 
det nödvändigt. 
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Det åligger elsäkerhetsledaren att se till att alla elarbeten utförs enligt gällande 
starkströmsföreskrifter och riktlinjer för ansvar och skyldigheter avseende elsäkerheten i 
Karlstads kommun samt egenkontrollprogram för elinstallationsarbete i Karlstads kommun. 
 
Respektive personsäkerhetsansvarig chef håller Elinstallatören för regelefterlevnad 
informerad om förändringar beträffande personalen. 
   

Lista över elsäkerhetsledare 
 

Drift Fastighet 
1. Christer Ingman (Elektriker fastighet) 
2. Jimmie Jonsen (Elektriker fastighet) 
3. Tom Lawner (Elektriker fastighet) 
4. Christian Lind (Elektriker fastighet) 
5. Henrik Grönberg (Elektriker fastighet) 
6. Henrik Schödin (Energitekniker) 
7. Åke Berg (Ventilationstekniker) 
8. Lennart Arvidsson (Energitekniker) 
9. Magnus Axelsson (Energitekniker) 
10. Peter Gagnestam (Energitekniker) 
11. Dick Englund (Energitekniker) 
12. Johan Andersson (Larmtekniker) 
13. Mathias Ekström (Larmtekniker) 
14. Kenny Björk (Larmtekniker) 
15. Jan Grosch (Energitekniker) 
16. Mattias Mäkelä (Samordnare El fastighet) 
17. Magnus Byh (Teknisk Specialist) 
18.  

 
Drift VA 
1. Daniel Eriksson (El- och Instrumenttekniker) 
2. Emil Säflund Persson (El- och Instrumenttekniker) 
3. Thomas Jonsson (El- och Instrumenttekniker) 
4. Andreas Stark (El- och Instrumenttekniker) 
5. Carl-Henrik Persson (El- och Instrumenttekniker) 
6. Daniel Johnson (Systemtekniker) 
7. Niklas Ekholm (Systemtekniker) 
8.  

 
Badhuset 
1. Stefan Jacobsson (Drifttekniker) 
2.  

 


