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1.

Allmänt

VHB styr upp de befattningar som är ansvariga för funktioner (system) eller på annat sätt avgörande
för att flygplatsens skall leva upp till gällande krav och certifikat. Befattningsbeskrivningen
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omhändertar enbart det ansvar, befogenheter och uppgifter respektive befattningen anses ha kopplat
till flygplatsen, övriga delar styrs upp i respektives befattningshavares VHL motsv.

1.1.

Delegering

Delegering sker skriftligen och skall säkerställa att mottagaren har tillräckliga förutsättningar att
inneha ansvar enligt delegation avseende utbildning, erfarenhet och kompetens. De befattningar som
kräver skriftlig delegation är de som är kravställda enligt TSFS samt för de personer vilka innehar en
nyckelbefattning för flygplatsdriften.
Möjligheten till vidare delegering framgår av respektive delegering.
Skriftlig delegation förvaras och upprättas av flygplatschefen.

1.2.

Byte av förordnade befattningshavare

Vid tillsättning eller byte av företrädare för flygplatsens funktioner skall denna först godkännas av
flygplatschefen.
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2.

Tillägg till befattningsbeskrivning

2.1.

Flygplatschefen

Uppgifter

Befogenheter

Rapporterar till
Utbildningskrav
Behörighetskrav
Ersättare
Befogenhet

F 7 VHL Ubilaga 3.2.2.4

Är Flygplatschef enligt RML och TSFS vid F7 Såtenäs flygplats och Råda
Dessutom:
 Upprätta och aktuell hålla styrdokument som Reglerar flygplatsdriften i form
av Verksamhetshandbok, Räddningsinstruktion och andra tjänsteföreskrifter
 Ge ut styrningar som temporärt reglerar flygplatsdriften.
 Ge ut styrningar för att sätta operativa begränsningar på flygplatsen.
 Bereda ärenden/ta fram beslutsunderlag för flottiljledningen.
 Samverka med externa och interna leverantörer samt intressenter inom eget
ansvarsområde.
 Vara OrgE (F7) sakkompetens i frågor rörande funktionen.
 Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen.
 Följa och kontrollera funktionens bedrivande.
 Ständigt förbättra och utveckla processen.
 Hanterar avvikelser inom Flygplatsens ansvarsområde.
 Svarar för vidarerapportering av funktionens verksamhet internt och externt.
 Orienterar fortlöpande verksamhetsledaren och föreslår behov av
korrigerande åtgärder.
Ansvar:
 Har det odelade ansvaret för flygplatsdriften, säkerställer att flygplatsen drivs
inom ramen för flygplatsens certifikat och gällande regelverk.
 Samt att verksamheten bedrivs inom lagar och förordningar samt externa och
interna styrdokument.
 Ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande.
 Inför temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde.
 Inför operativa begränsningar på flygplatsen.
 Tillser att befattningshavare följer de krav som åligger dem enligt VHB SÅT.
 Tillser och kontrollerar funktioner som är kravställda enligt VHB SÅT.
 Samverkar och fattar beslut inom eget ansvars område med externa och
interna intressenter för flygplatsen.
 Rapporterar till FLYGI och Transportstyrelsen avseende avvikelser enligt
RML-F och TSFS på flygplatsen.
 Fattar ekonomiska beslut inom ramen för egen budget enligt förordnande.
Chefen F7, Transportstyrelsen och FLYGI
Flygoperatören (orienterar)
Flygplatschefskurs
OF 3 FV officer, utses av C F7 godkänns av FLYGI och Transportstyrelsen
Flygplatschef Karlsborg
Samtliga; undantaget långsiktiga strategiska beslut som påverkar flygplatsens
certifikat.
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FSO-MF/FSK

Arbetsuppgifter

Är FSO-MF enligt LML samt flygsäkerhetskoordinator (FSK) enligt TSFS vid
F 7 Såtenäs.















Medverka till att utveckla flygsäkerhetsarbetet och flygplatsdriften.
Bevaka flygsäkerhetsaspekten vid planering av verksamhet inom förbandet.
Inom funktionen leda och genomföra åtgärder som höjer flygsäkerheten inom
egen funktion.
Analysera och sammanställa samt i särskilda fall leda utredningar av avvikelser
inom funktionen.
Genomföra riskanalyser samt säkerhetsbevisning.
Vidmakthålla och utveckla lokala rutiner för avvikelser samt driftstörningar.
Rapportera samt analysera avvikelser inom funktionen.
Bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag samt vara rådgivande till
flygplatschefen inom funktionen.
Vara organisationens (F7) sak kompetens i frågor rörande funktionen,
Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen.
Upprätta och hålla styrdokument aktuella för funktionen samt delta i
framtagande av räddningsinstruktion.
Följa och kontrollera funktionens bedrivande.
Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår behov av korrigerande
åtgärder.
Övr enligt uppgiftskort kopplade till resp roller.

Ansvar:
 Tillser att VHB samt flygplatsens säkerhetsledning är upprättad, utvecklas samt
underhålls.
 Beslutar om lokal utredning behöver genomföras.
 Inom funktionen leda och följa upp arbetet med att bereda ärenden mot CMF.
Befogenheter
Beslutar om utredning då behov är identifierade. Övr enl uppgiftskort.
Rapporterar till Flygplatschefen
HKV Flygsäk avseende flygsäkerhetsarbete samt avvikelser.
Utbildningskrav FSO utbildning och/eller Flygsäkerhetskoordinatorskurs
Verksamhetsäkerhet- och arbetsmiljöundersökning vid MHS K
Behörighetskrav Skall vara godkänd av Transportstyrelsen enligt TSFS 2010: 119 samt 122
Övrigt
Befattningens FSK styrs av TSFS 2010:119 samt 122.
Delta vid årliga centrala FSO möten.
Ingår i flygplatsens ledningsgrupp.
Delegeringen godkänd 2015-_____________

Återdelegering:_______________________

____________________________________

____________________________________
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CO ATS

Arbetsuppgifter

Leder flygtrafiktjänsten vid flygplatsen, innehar eget drifttillstånd.

















Befogenheter

Rapporterar till
Utbildningskrav
Behörighetskrav
Övrigt

Samordna och förbättra flygsäkerhetsarbetet på flygplatsen.
Medverka till att utveckla flygsäkerhetsarbetet och flygplatsdriften.
Delta vid framtagningen av flygsäkerhetsmål och lokala
flygsäkerhetsprogram.
Bevaka flygsäkerhetsaspekten vid planering av verksamhet inom förbandet.
Inom förbandet leda och genomföra åtgärder som höjer flygsäkerheten
inom egen funktion.
Vidmakthålla och utveckla lokala rutiner för avvikelser samt
driftstörningar.
Bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag samt vara rådgivande för
flygplatschefen inom funktionen.
Vara organisationens (F7) sak kompetens i frågor rörande funktionen,
Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen.
Upprätta och aktuell hålla styrdokument för funktionen samt delta i
framtagande av VHB samt räddningsinstruktion.
Följa och kontrollera funktionens bedrivande.
Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande
åtgärder.
Ansvar:
Att flygkontrolltjänsten drivs enligt gällande drifttillstånd, regler samt avtal.
Utarbetar system för vägledning, kontroll och övervakning av markrörelser
inom airside.
Effektuerar publicering i MIL AIP samt CIV AIP för flygplatsen.
För publicering av NOTAM för flygplatsen




Enligt eget drifttillstånd och regelverk
Stänga flygplatsen vid händelse då det bedöms att flygsäkerheten ej går att
uppfylla.
 Avbryta pågående verksamhet inom manöver- och färdområde om
flygsäkerheten anses hotad
Flygplatschefen avseende inom dess ansvarsområde.
FSO-MF/FSK avseende avvikelser.
Enligt TSFS, LFV DHB samt lokal DHB
Certifierad enligt regelverk
Ingår i flygplatsens ledningsgrupp

Delegeringen godkänd 2014-_____________

Återdelegering:________________________

____________________________________

____________________________________
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2.4.

Operativt ansvarig

Arbetsuppgifter

Operativ driftchef vid flygplatsen














Befogenheter





Rapporterar till
Behörighetskrav
Övrigt
Ersättare

F 7 VHL Ubilaga 3.2.2.4

Genomför flygplatsdrift, inom funktion flygplatsräddning och fälthållning,
enligt VHB, RML-F samt TSFS.
Tillser att flygplatsräddning samt fälthållning har de resurser som krävs för
flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens
certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal.
Genomför utbildning, övning samt certifiering av personal och egna funktioner
enligt VHB samt gällande regelverk.
Tillser att verksamheten är beskriven på ett sådant sätt att ansvar och
befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla VHB och regelverk.
Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande
åtgärder.
Rapporterar samt åtgärda flygsäkerhetshotande avvikelser eller driftstörningar.
Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner.
Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar.
Ansvar:
Gentemot Flygplatschefen ansvarar för flygplatsdriften inom egna resurser.
För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och
avtal.
För att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom
verksamhetsområdet och om så inte är fallet anmäla detta till flygplatschef.
Implementera av flygplatschefen fastställda styrningar och flygsäkerhets mål.
Effektuera de av flygplatschefen beslutade operativa begränsningar.
Att fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter vad avser
eget verksamhetsområde.
Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att
uppnå säkerhetens krav.
Att inom eget verksamhetsområde delegera uppgifter med tillhörande ansvar.

I frågor som berör driften av flygplatsen till Flygplatschefen.
Övrigt enligt F7 VHL samt 2. Fbasbat ArbO
Skall vara godkänd av Transportstyrelsen
I övrigt enligt TSFS 2010:119
Ingår i flygplatsens ledningsgrupp
C.26 Flygbaskompaniet

Delegeringen godkänd 2014-_____________

Återdelegering:________________________

____________________________________

____________________________________

Sidan

7 / 10

SKARABORGS FLYGFLOTTILJ

2.5.

Utfärdare: Flygplatschef Såt/Råda

Godkännare: C F7

Giltig från:

Utgåva: Registreringsnummer:

Henrik Wiklund

Michael Cherinet

2015-10-20

07

F 7 VHL Ubilaga 3.2.2.4

Lokal SIS chef

Arbetsuppgifter

Chef för SIS funktionen









Genomför flygplatsdrift, inom funktionen SIS-tjänst, enligt VHB, RML-F samt
TSFS.
Tillser att funktionen har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att
flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk
och ingångna avtal.
Genomför utbildning, övning samt certifiering av personal och egna funktioner
enligt VHB samt gällande regelverk.
Tillser att verksamheten är beskriven på ett sådant sätt att ansvar och
befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla VHB och regelverk.
Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande
åtgärder.
Rapporterar samt åtgärdar flygsäkerhetshotande avvikelser eller
driftstörningar.
Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner.
Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar.

Ansvar:
Gentemot Flygplatschefen för flygplatsdriften inom eget AO.
För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och avtal.
Planera, följa upp samt utveckla kompetens/förmåga hos personal och inom egna
funktioner.
 För att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom
verksamhetsområdet och om så inte är fallet och detta har inverkan på
arbetsuppgifternas utförande anmäla detta till flygplatschef.
 Implementera av flygplatschefen fastställda styrningar och flygsäkerhetsmål.




Befogenheter

I Övrigt enligt COM
Enligt COM

Rapporterar till

Flygplatschefen, i frågor inom eget AO som berör driften av flygplatsen.
Övrigt enligt F7 VHL samt COM
Utbildningskrav Enligt F7 VHL och COM
Behörighetskrav Enligt TSFS 2010:119
Övrigt
Ingår i flygplatsens ledningsgrupp

Delegeringen godkänd 2014-_____________

Återdelegering:________________________

____________________________________

____________________________________

2.6.

Tekniskt ansvarig (TA)

Arbetsuppgifter

Tekniskt ansvarig avseende underhåll och förvaltning av marktelemateriel.
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Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår behov av
korrigerande åtgärder.
Rapporterar samt åtgärder flygsäkerhetshotande avvikelser eller
driftstörningar.
Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner.
Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar.

Ansvar:
 För underhåll och förvaltning av marktelemateriel såsom;
flygplatsens ljussystem, hinderljus och inflygningshjälpmedel.
 Tillser att flygplatsens marktelemateriel håller den standard som
krävs för att uppfylla flygplatsens certifikat, gällande regelverk och
ingångna avtal.
 Vid driftsättning av ny markteleutrustning genomföra
riskanalys/säkerhetsbevisning.
 För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk,
certifikat och avtal.
 Effektuera av flygplatschefen beslutade operativa begränsningar.
 Avvikelse rapportering
I övrigt enligt COM
Enligt COM
Flygplatschefen och Lokal SIS chef, i frågor som berör driften av
flygplatsen.
Övrigt enligt F7 VHL och COM
Utbildningskrav Se COM
Behörighetskrav Skall vara godkänd av Transportstyrelsen
Se COM
Övrigt
Ersättare
Befogenheter
Rapporterar till

Delegeringen godkänd 2014-_____________

Återdelegering:________________________

____________________________________

____________________________________
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Chef för Flygplatsräddningstjänsten






Arbetsuppgifter







Funktionsleder flygplatsräddningstjänsten enl. gällande bestämmelser.
Ger planeringsdirektiv till utbildningsansvarig avseende övningsverksamhet.
Följer upp och utkommer med direktiv som styr flygplatsräddningstjänsten.
Funktionsföreträdare för F7 inom flygplatsräddningstjänsten.
Samverkar med kommunala räddningstjänsten avseende flygplatsräddningstjänsten.
Utvärderar och kommer med förslag som förbättrar och utvecklar
verksamheten.
Bedömer personalens kompetens och förmåga att tjänstgöra som insatsledare
och flygplatsbrandman.
Enligt RML-F och TSFS 2010:114 samt VHB
Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner.
Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar.

Ansvar:
 Gentemot flygplatschefen att räddningsfunktionen är i drift enligt regelverk
och avtal samt certifikat.
 Tillser att samordning och övning sker med kommunal räddningstjänst enligt
regelverk.
 Att flygplatsräddningsstyrkan är utbildad och samtränad för att klara ställda
uppgifter.
 Sammanställer egen personals kompetens och medicinsk förmåga.
 Nödläges/räddningsinstruktion är väl känd av personal inom
flygplatsräddningstjänsten.
Befogenheter




Enligt RML-F och TSFS 2010:114 samt VHB
Har befogenhet att ge styrningar till organisationen avseende funktionens
drivande.
 Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå
säkerhetens krav.
Rapporterar till Flygplatschef i funktionsfrågor
Vid sänkning av förmågan av funktionen och om det påverkar flygtrafiken
rapporteras detta direkt till ATS
Utbildningskrav Insatsledarutbildning, Räddningschefsutbildning
Behörighetskrav FV R3/Skyddsofficer. Skall ha kompetens att tjänstgöra som insatsledare vid F7
Övrigt

Befattningen är reglerad Enligt RML-F och TSFS 2010:114.

Delegeringen godkänd 2014-_____________

Återdelegering:_______________________

____________________________________

____________________________________
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Fälthållningschef

Arbetsuppgifter












Funktionsleder fälthållningstjänsten enl. gällande bestämmelser.
Ger planeringsdirektiv till utbildningsansvarig avseende övningsverksamhet.
Följer upp och utkommer med direktiv som styr fälthållningstjänsten.
Funktionsföreträdare för F7 inom fälthållningstjänsten.
Samverkar med ATS avseende fälthållningstjänsten.
Utvärderar och kommer med förslag som förbättrar verksamheten.
Bedömer personalens kompetens och förmåga att tjänstgöra som
fälthållningsledare och maskinskötare.
Föreslår åtgärder avseende underhåll, drift och övriga åtgärder som bibehåller
alternativt höjer flygsäkerhets statusen på ytor som ingår i funktionens ansvar.
Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner.
Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar.

Ansvar:
 Gentemot flygplatschefen att fälthållningsfunktionen är i drift enligt regelverk
och avtal samt certifikat.
 Flygplatsens fälthållningspersonal är utbildad och samtränad för att klara
ställda uppgifter.
 Nödläges/räddningsinstruktion är väl känd av personalen inom funktionen.
Befogenheter

Rapporterar till

Utbildningskrav





Enligt RML-F samt VHB.
Att ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande.
Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att
uppnå säkerhetens krav.
Flygplatschef
Vid sänkning av förmågan i funktionen, om det påverkar flygtrafiken rapporteras
detta direkt till ATS
Kurs Fälthållningsledare sommar och vinter, Grundutbildning Fälthållningsledare

Behörighetskrav

FV R3/Flygfältarbetsbefäl
Skall ha kompetens att tjänstgöra som Fälthållningsledare vid F7

Ersättare

Tjänstgörande Fälthållningsledare

Delegeringen godkänd 2014-_____________

Återdelegering:________________________

____________________________________

____________________________________

