Etikettlista AID för Räddningstjänsten
Etikett AID

101010

101011
101012
101013
101014
105010
105510
109090
Etikett AID
151010

151011

Beskrivning
Exempel
Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga
kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna A, B, C eller L skall användas
Räddningschef, brandchef,
Ledning, administration
Leder och samordnar verksamhet på
förbundschef, förbundsdirektör,
övergripande förvaltnings- eller
administrativ chef
avdelningsnivå.
Ledning, ekonomi
Leder och samordnar verksamhet inom
Ekonomichef
ekonomiadministration.
Ledning, personal
Leder och samordnar verksamhet inom
Personalchef
personaladministration.
Ledning, information
Leder och samordnar verksamhet inom
Informationschef
information.
Ledning, IT
Leder och samordnar verksamhet inom IT.
IT-chef
Ledning, tekniskt arbete
Leder och samordnar verksamhet inom
Driftchef, Teknisk chef (avd chef)
teknikområdet.
Ledning, räddningstjänst
Leder och samordnar verksamhet inom
Chef operativ, chef förebyggande
räddningstjänsten.
(avd chef)
Ledning, annan
Chef skydd och säkerhet, Chef
beredskap EOH-RUHB
Beskrivning
Exempel
Handläggar- och administratörsarbete (se bilaga 2 för eventuella kompletterande koder)
Riskplanerare,
Handläggare, övergripande
Arbetar med samordning,
verksamhetsplanering
omvärldsbevakning, analys och utveckling på beredskapssamordnare,
säkerhetssamordnare
övergripande koncern-, förvaltnings-eller
verksamhetsnivå.
Ekonom, ekonomisekreterare,
Handläggare, ekonomi
Utför utrednings-, planerings- eller
ekonomicontroller
utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i
frågor som rör t.ex. budget, bokslut,
redovisning, finansiering.

151012 Handläggare, personal/löner

Utför utrednings-, planerings- eller
utvärderingsarbete inom personalområdet i
frågor som rör t.ex. förhandling, avtal, löner,
rekrytering.

Personalsekreterare,
personalhandläggare,
personalcontroller, personalkonsult,
personalutvecklare,
personalstrateg, lönesekreterare,
lönehandläggare

151013 Handläggare, information

Utför informationsarbete internt och externt i
frågor som rör verksamheten.
Utför utrednings-, planerings- eller
utvärderingsarbete inom IT.

Informationssekreterare, informatör,
kommunikatör
IT-sekreterare, IT-strateg, ITsamordnare, IT-handläggare, ITkonsult, webbdesigner
Upphandlare,
upphandlingssekreterare, inköpare,
inköpssekreterare,
inköpssamordnare
Miljöhandläggare, agenda 21,
energirådgivare, miljöutredare,
miljösamordnare
Jurist, landstingsjurist,
kommunjurist, stadsjurist,
arbetsrättsjurist
Arkivarie

151014 Handläggare, IT

151015 Handläggare, upphandling/inköp

Utför utrednings-, planerings- eller
utvärderingsarbete inom inköpsverksamhet i
frågor som rör anbud, avtal och inköp.

151017 Handläggare, miljöfrågor

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom miljöområdet.

151018 Jurist

Handlägger juridiska frågor.

151019 Arkivarie
151090 Handläggare, annan
152010 Administratör, övergripande verksamhet

Utför arkivariearbete.

152011 Administratör, ekonomi

Utför administrativt arbete till exempel
granskar, sammanställer och bearbetar
underlag.
Utför administrativt arbete inom
ekonomiadministration. Granskar,
sammanställer och bearbetar underlag som
rör fakturor, bokföring, budget med mera.

Administrativ sekreterare,
nämndsekreterare, administratör
med flera områden (ekonomi och
personal), förvaltningsassistent
Ekonomiassistent.

152012 Administratör, personal/löner

152013 Administratör, information

Utför administrativt arbete inom
personaladministration. Granskar,
sammanställer och bearbetar underlag som
rör löner, anställningsvillkor rekrytering med
mera.
Utför administrativt arbete inom information.
Granskar, sammanställer och bearbetar
information.
Utför administrativt arbete inom IT.
Utför receptionist- eller telefonistarbete.

152014 Administratör, IT
152017 Receptionist, telefonist
152090 Administratör, annan
Etikett AID
Beskrivning
Skol- och barnomsorgsarbete (se bilaga 2 för eventuella kompletterande koder)

PA-assistent, löneassistent,
personalassistent,
löneadministratör, lönekonsult

Informationsassistent

IT-assistent, IT-administratör
Receptionist, telefonist
Kanslist
Exempel

403013 Instruktör/Handledare

Instruerar eller handleder elever i olika ämnen Instruktör, handledare
oavsett skolform.
(Räddningsgymnasium)
Etikett AID
Beskrivning
Exempel
Teknikarbete (se bilaga 2 för eventuella kompletterande koder)
503012 Tekniker, drift

Arbetar med drift och underhåll av
anläggningar med mera.

Tekniker, allmänteknisk
503013 Tekniker, allmänteknisk
503090 Tekniker, annan
509090 Teknikarbete, annat
Etikett AID
Beskrivning
Hantverkararbete med mera (se bilaga 2 för eventuella kompletterande koder)
521010 Elektriker/elmontör
521011 Fastighetsskötare

Drifttekniker, maskinskötare,
värmeskötare, fastighetstekniker,
maskinist, maskinreparatör, Vatekniker

Sjukhusfotograf
Exempel

Arbetar med drift, reparation och installation Elektriker, elmontör
av el-anläggningar
Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av Fastighetsskötare,
fastigheter.
fastighetsreparatör

521013 Hantverkare

Arbetar till exempel som snickare eller
målare.

521014 Fordonsförare

Förare av fordon.

521015 Vaktmästare

521016 Kontorsvaktmästare
529090 Hantverkararbete m.m., annat
Etikett AID

Fordonsförare, chaufför,
maskinförare, lastbilsförare,
bilförare, bussförare,
grävmaskinförare, traktorförare,
transportarbete (sopbilsförare se
kod 651012)
Arbetar med tillsyn, ordning, skötsel och vård Vaktmästare, sjukhusvaktmästare,
såväl inom- som utomhus samt av materiel. idrottsanläggningsvaktmästare,
badvaktmästare, skolvaktmästare

Arbetar med kontorsservice.

Beskrivning
Räddningstjänstarbete (se bilaga 2 för eventuella kompletterande koder)

551010 Brandingenjör
551011 Brandinspektör

551012 Brandmästare

Hantverksarbetare, skorstensfejare,
hantverkare, reparatör, snickare,
yrkesarbetare, rörmokare,
byggnadssnickare, målare,
rörmontör, sotare, sömmerska,
tapetserare

Arbetar med risk- och säkerhetsfrågor inom
räddningstjänst. (Akademisk utb)
Arbetar med brandskydds- och
säkerhetsfrågor. Utför tillsynsarbete med
mera. (Avser de som huvudsakligen arbetar
med förebyggande uppgifter)(Dagtid)

Kontorsvaktmästare
Fordonsreparatör,
verkstadsarbetare, serviceman
Exempel

Brandingenjör
Brandinspektör, Tillsynsförrättare,
utbildningsledare/instruktör externt

Leder dagligt arbete och utbildning på station. Brandbefäl, brandmästare,
insatsledare,
Leder utryckningsstyrkor, besiktigar
utbildningsledare/instruktör internt
brandskydd. (Avser de som huvudsakligen
arbetar med operativa uppgifter) (Skift > 50%)

551013 Brandman

Utför räddnings- och förebyggande arbete.
(Skift > 50%)

Brandman, brandpersonal i
räddningstjänst, brandförman,
styrkeledare

