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Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande 
lagstiftningsområden: 

• Allvarliga kemikalieolyckor 
• Brandfarliga och explosiva varor 
• Civilt försvar 
• Ordning och säkerhet 
• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Teknisk kontroll 
• Transport av farligt gods 
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Utkom från trycket  
den 18 februari 2004 

Statens räddningsverks föreskrifter om 
behörighetskrav för antagning till 
vidareutbildning i skydd mot olyckor; 

beslutade den 26 januari 2004. 

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 9 b § förordningen 
(1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk. 

Inledande bestämmelser 
1 § Av 2 a § förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens 
räddningsverk framgår att Räddningsverket skall bedriva utbildning som 
tillgodoser behov hos kommuner och statliga myndigheter av kompetens för 
utförande av uppgifter angivna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Av 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor framgår 
att Räddningsverket skall bedriva eftergymnasial utbildning i skydd mot 
olyckor som leder fram till examen i säkerhets- och räddningsarbete. 

2 § I Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:1) om behörighets- 
krav för antagning till utbildning anges vilka krav som ställs för antagning till 

1. sådan utbildning för anställd personal som Räddningsverket skall 
bedriva enligt första punkten i övergångsbestämmelserna till 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, och 

2. utbildning enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i 
skydd mot olyckor. 

3 § I denna författning anges behörighetskrav för antagning till Statens 
räddningsverks vidareutbildning inom områdena samhällsinriktat 
säkerhetsarbete, räddningstjänst samt tillsyn och olycksförebyggande 
verksamhet. 

Grundläggande behörighetskrav 
4 § Den som skall antas till vidareutbildning inom något av de områden 
som anges i 3 § skall  
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1. ha grundläggande behörighet i enlighet med de regler som gäller 
för högskolestudier enligt 7 kap. 4 § högskoleförordningen 
(1993:100) och 

2. vara anställd i kommunen. 

Särskilda behörighetskrav för antagning till viss vidareutbildning 
5 § Behörig att antas till vidareutbildning i räddningstjänst kurs A är den 
som uppfyller kraven i 4 § och har genomgått  

1. Statens räddningsverks utbildning i skydd mot olyckor och avlagt 
examen i säkerhets- och räddningsarbete, 

2. Statens räddningsverks utbildning för heltidsanställda brandmän 
och avlagt brandmansexamen, 

3. av Statens räddningsverk godkänd utbildning för deltidsanställda 
brandmän eller 

4. Statens räddningsverks utbildning för räddningsinsats med betyget 
Godkänd. 

Beslut om antagning 
6 § Statens räddningsverk beslutar om antagning till utbildning. Om 
antalet platser inom utbildningen är mindre än antalet behöriga sökande gör 
Räddningsverket ett urval med hänsyn till det utbildningsbehov som de 
berörda kommunerna redovisat. 

Om det finns särskilda skäl, får Räddningsverket medge undantag från 
behörighetskraven i denna författning. 
 

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen 
enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling. 
 
För den som vid utgången av juni 2004 är anställd i kommunens 
organisation för räddningstjänst skall kravet i 4 § första punkten inte gälla 
vid antagning till utbildning som påbörjas före den 1 juni 2009. 
 
Statens räddningsverk 
 
 
CHRISTINA SALOMONSON 
 
 
 Lena Brunzell 
 (Centrum för risk- och säkerhetsutbildning) [ U
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