
 
 
HkBm;s förslag till Räddningstjänsterna i Sverige. 
 
Räddningstjänsten …………………………………………………….. 
 
 
Handlingsplan för gravida eller ammande personal i 
utryckningstjänst samt all personal i utryckningstjänst vid återgång 
till tjänst efter längre föräldraledighet/tjänstledighet 
 
I samband med att en arbetstagare i operativ tjänst meddelar sin graviditet till arbetsgivaren 
skall följande handlingsplan följas t.o.m. den dag amningen är över: 
Är den gravida eller ammande arbetstagaren heltidsanställd med utryckningstjänst skall 
arbetsuppgifterna anpassas efter arbetstagarens situation. 
 
Anpassningsåtgärder för gravida eller ammande arbetstagare i 
utryckningstjänst 
I arbetstagarens uppdrag ingår ofta utbildningsinsatser samt underhållsarbete. Dessa uppgifter 
sker vanligen dagtid. Under graviditet eller amning skall arbetstagaren undantas från operativ 
tjänstgöring och få arbetsuppgifter inom förebyggande-, utbildnings-, underhålls- och 
administrativ verksamhet. Omplaceringen vid räddningstjänsten sker med bibehållande av 
anställningsvillkor och löneförmåner. 
 
Föräldrarledighetslag (1995:584) 18 § En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen 
fött barn eller ammar har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna 
anställningsförmåner under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga 
arbete enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen 
(1977:1160). Lag (2003:373). 
 

・ Arbetsgivaren skall göra en riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare. 

・ Introduktion/fortbildning i de ev. nya arbetsuppgifterna skall erbjudas för att 

garantera kvaliteten på genomförandet av utbildningsinsatser och andra nya 
arbetsuppgifter. 

・ För grupptillhörigheten bör arbetstagaren gå med sin grupp vid övningar och 

fortbildning. 

・ För underhållsarbete gäller särskilt att beakta AFS 2007:5 gravida och ammande 

arbetstagare angående belastningsergonomi, tyngre lyft skall undvikas under hela 
graviditeten. 

・ Arbetsgivaren skall löpande hålla sig underrättad om förändrade behov av anpassning 

av arbetsuppgifterna enligt sedvanlig riskbedömning utifrån AFS 2001:1 – systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

・ Arbetstagaren skall inte utsättas för rök eller annat som kan vara ohälsosamt under 



tiden för graviditet eller amning. T.ex. praktik på en brandkunskapsutbildning, 
chaufför. Utifrån: AFS 2007:7 Rök och kemdykning, AFS 2001:1- systematiskt 
arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljö beskaffenheter kapitel i 2 § 2 samt arbetsmiljölagens 
allmänna skyldigheter kapitel 3 § 2  

・ Ett träningspass per dag skall ges möjlighet att genomföras för att upprätthålla den 

fysiska statusen. Program för fysisk träning skall individanpassas med målet att 
träningen skall underlätta återinträdet i operativ tjänst. 

・ Under graviditet skall anpassning med lämplig stationsklädsel ske. 

 
Kontakt under graviditet och föräldraledighet 
・ Under graviditet/föräldraledighet upprätthålls kontakten med arbetstagaren genom 

inbjudan till personalmöten och utbildningar. Informationsutskick till personalen 
gällande nya rutiner eller andra viktigare förändringar på arbetsplatsen skall även 
göras tillgängliga för den gravida/föräldralediga, exempelvis via post eller e-post. 

・ Under föräldraledigheten skall arbetstagaren erbjudas lönesamtal och 

medarbetarsamtal i samma omfattning som vid tjänstgöring. 

・ Om arbetstagaren vill skall hon/han ges möjlighet att delta i övningar och fysisk 

träning tillsammans med sin grupp alternativt individuellt på Räddningstjänsten under 
föräldraledigheten. 
 
Återgång i arbete 
・ Inför återgång i arbetet görs kontroll av den fysiska förmågan och ett lämpligt 

träningsprogram skall erbjudas. Bör föregås av ett nytt arbets-EKG. 

・ Beredskap skall finnas om arbetstagaren inte hunnit återfått den fysiska status som 

krävs. 

・ En introduktionsplan skall upprättas inför återgången till ordinarie tjänst då 

arbetstagaren varit ledig en längre tid. 

・ Arbetsgivaren skall följa upp arbetstagaren under/efter introduktionen och kontrollera 

att vederbörande har uppnått sagda mål innan denne börjar sin operativa tjänst. 
 
Övrigt 
・ Vid nyanställning skall arbetsgivaren ge information om vad som gäller vid 

graviditet/amning och föräldraledighet enligt AFS 2007:5. 
 
 
 
 
Ort den datum månad år 
 
 
 
---------------------------------   --------------------------------- 
XXX     XXX 
Räddningschef    Skyddsombud 



 
 
HkBm;s förslag till Räddningstjänsterna i Sverige. 
 
Ni som har RiBavtal använder detta dokument. 
 
Räddningstjänsten --------------------------------------------------------------- 
 
 
Handlingsplan för gravida eller ammande personal i 
utryckningstjänst samt all personal i utryckningstjänst vid återgång 
till tjänst efter längre föräldraledighet/tjänstledighet 
 
I samband med att en arbetstagare i operativ tjänst meddelar sin graviditet till arbetsgivaren 
skall följande handlingsplan följas: 
Är den gravida eller ammande arbetstagaren arvodesaställd under avtalet RiB -07 informerar 
arbetsgivaren att hon bör kontakta försäkringskassan för att få närmare besked om möjlighet 
till havandeskapspenning. Gravida eller ammande arbetstagare får av hälsoskäl inte lov att 
rök- och kemdyka enligt AFS 2007:07. 
 
Rekommendationer för gravida eller ammande arbetstagare i 
utryckningstjänst. 
・ För grupptillhörigheten bör arbetstagaren ges möjlighet att gå med sin grupp på deras 

övningspass. 

・ Vid övning gäller särskilt att beakta AFS 2007:5 angående belastningsergonomi, 

tyngre lyft skall undvikas under hela graviditeten. 

・ Arbetstagaren skall inte utsättas för rök eller annat som kan vara ohälsosamt under 

tiden för graviditet eller amning. Utifrån AFS 2007:7 Rök och kemdykning 
 
Kontakt under graviditet och föräldraledighet 
・ Under graviditet/föräldraledighet upprätthålls kontakten med arbetstagaren genom 

inbjudan till personalmöten och utbildningar. Informationsutskick till personalen 
gällande nya rutiner eller andra viktigare förändringar på arbetsplatsen skall även 
göras tillgängliga för den gravida/föräldralediga, exempelvis via post eller e-post. 

・ Om arbetstagaren vill skall hon/han ges möjlighet att delta i övningar och fysisk 

träning tillsammans med sin grupp alternativt individuellt på Räddningstjänsten under 
föräldraledigheten. 
 
Återgång i arbete 
・ Inför återgång i arbetet görs kontroll av den fysiska förmågan och ett lämpligt 

träningsprogram skall erbjudas. Bör föregås av ett nytt arbets-EKG 

・ Beredskap skall finnas om arbetstagaren inte hunnit återfått den fysiska status som 



krävs. 

・ En introduktionsplan skall upprättas inför återgången då arbetstagaren varit ledig en 

längre tid. 

・ Arbetsgivaren skall följa upp arbetstagaren under/efter introduktionen och kontrollera 

att vederbörande har uppnått sagda mål innan denne börjar sin operativa tjänst. 
 
Övrigt 
・ Vid nyanställning skall arbetsgivaren ge information om vad som gäller vid 

graviditet/amning och föräldraledighet enligt AFS 2007:5. 
 
 
 
 
 
Ort den datum månad år 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------   --------------------------------- 
XXX     XXX 
Räddningschef    Skyddsombud 


