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 Elektriska 

Installatörsorganisationen, EIO ELSÄKERHET 
Svenska 

Elektrikerförbundet, SEF 

1  ELSÄKERHETSLEDARE 
Instruktioner, se sida 2. 

Utseende av elsäkerhetsledare  
vid arbete där fler än en montör deltar  

Arbetet ska utföras enligt Företag 

 ESA       
Arbetsgivaransvarig  Svensk Standard 
      

2     Utseende av elsäkerhetsledare avser det nedan specificerade projektet 
Arbetsorder Projekt 

            

3     Utseende av elsäkerhetsledare avser service och mindre arbeten 
Arbetets art 

      
Utseendet till elsäkerhetsledare avser perioden fr.o.m. år, månad, dag t.o.m. år, månad, dag  OBS! Perioden får inte överstiga 12 månader 

            

4 Arbetsbeskrivning 
Som elsäkerhetsledare ingår för detta/dessa arbeten att (beskrivning av arbetet), se bilaga nr 

      

Om arbetet ska utföras utan spänning ska elsäkerhetsledaren alltid se till att följande åtgärder vidtas, i nämnd ordning: Frånskilj berörd 
anläggningsdel, skydda mot tillkoppling, kontrollera att driftspänningen är frånkopplad (anläggningsdelen är spänningslös) och vid behov 
skydda mot arbeten nära spänning. 

5 Anvisningar 

Tillämpliga föreskrifter, särskilda anvisningar samt instruktioner om innebörden av dessa, se bilaga nr 

      

6 Deltagande montörer 
Förteckning över deltagande montörer, se bilaga nr. Elsäkerhetsledaren erhåller de resurser och beslutsbefogenheter hon/han anser sig behöva för uppdraget.  

      

7 Ersättning 
Överenskommelse om kompensation är träffad, se bilaga nr   

      

8 Bekräftelse av mottagandet av uppdraget 

     Jag åtar mig uppdraget som elsäkerhetsledare vid arbete, där fler än en montör deltar, enligt ovan. 

     Jag åtar mig uppdraget att vara reserv som elsäkerhetsledare och som ordinarie vid det/de tillfällen då jag får detta 

uppdrag.  Uppdraget avser arbete, där fler än en montör deltar, enligt ovan. 
Ort och datum 

      
Elsäkerhetsledare Namnförtydligande 

      
Arbetsgivaransvarig Namnförtydligande 

      

9 Återlämnandet av uppdraget 

  Arbetsuppgiften utförd                     Annan orsak 
Ort och datum 

      
Den ovan utsedda elsäkerhetsledare  Namnförtydligande 

      
Arbetsgivarrepresentant Namnförtydligande 

      

Upprättas i två exemplar 
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ELSÄKERHETSLEDARE 
 
För företag som arbetar under installationsavtalets tillämpningsområde gäller mellan SEF och EIO träffad överenskommelse 
om gemensam syn på elsäkerheten. EIO och SEF har därför gemensamt utarbetat blanketten ”Elsäkerhetsledare - Utseende 
av elsäkerhetsledare vid arbete där fler än en montör deltar”.  Om andra blanketter används ska alla uppgifter från den av 
parterna gemensamt framtagna blanketten finnas med.  
 
1.  Utseende av elsäkerhetsledare för arbeten där fler än en montör deltar ska ske skriftligen. Om arbetsgivaransvarige anser 

det nödvändigt att utse en reserv för elsäkerhetsledaren ska samma blankett användas. Reserven ska då delta i 
genomgången av arbetsuppgiften. 

2.  Ska fyllas i då arbetsuppgiften som elsäkerhetsledare avser ett projekt.  
Uppgifterna i rutan används enbart för att identifiera projektet. 

3.  Ska fyllas i då arbetsuppgiften som elsäkerhetsledare avser service och mindre arbeten.   
Flera typer kan anges. Perioden för utseendet får inte överstiga 12 månader.  
Arbetsgivaransvarige ska förvissa sig om att elsäkerhetsledaren är fullt förtrogen med arbetet och 
arbetssätt/arbetsmetoden och har nödvändig kännedom om arbetsplatsen. 

4.  Se Instruktion till elsäkerhetsledare för arbetslag (art.nr. 051970). 

5.  Instruktioner och anvisningar ska vara relevanta för den aktuella arbetsuppgiften.  
Se exempel på anvisningar och instruktioner att använda: 
Instruktion till elsäkerhetsledare för egna arbeten (art.nr. 051966). 
Instruktion till elsäkerhetsledare för arbetslag (art.nr. 051970). 

6.  Lista över utsedda deltagande montörer upprättas i samband med utseendet av elsäkerhetsledare. Sedan arbetet 
påbörjats håller elsäkerhetsledaren listan uppdaterad så länge montörer kommer från det egna företaget.  
För inlånad personal ansvarar arbetsgivarrepresentanten för att elsäkerhetsledaren informeras om deras kompetens.  
Med Resurser avses verktyg och utrustning för att kunna utföra arbetsuppgiften.  
Med Befogenheter menas att elsäkerhetsledaren leder elsäkerhetsarbetet på arbetsplatsen. 

7.  Överenskommelse om kompensation ska vara skriftlig och träffas i samband med utseendet. Kompensationen ska t ex kunna  
- utgå som ett tillägg på månadslönen  
- utbetalas som en engångssumma för det enskilda uppdraget  
- utgå i form av ledighet utan avdrag på månadslönen  
- eller annan anställningsförmån  
Om uppdraget återlämnas/återtas bortfaller aktuell kompensation.  
 
Överenskommelse om kompensation ska, oavsett form, anknytas till uppdraget, vilket innebär att kompensation för 
uppdraget som elsäkerhetsledare för viss typ/typer av arbeten ska gälla för en period om högst ett år och vid projekt för 
den period uppdraget avser. Kompensationen ska motsvara minst 2 % av månadslönen/174 per timme. 

8.  Kryssrutor för åtagandet som elsäkerhetsledare eller reserv. Genom underskrift bekräftas åtagandet. 

9.  Återlämnande av uppdraget ska ske efter det att arbetsuppgiften är slutförd. Om elsäkerhetsledaren avser återlämna 
uppdraget av annan orsak ska samråd med den arbetsgivaransvarige ske före återlämnandet. 
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