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Statens räddningsverks föreskrifter om
behörighetskrav för antagning till
utbildning;

beslutade den 11 februari 2003. 

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 9 och 15 a §§ 
räddningstjänstförordningen (1986:1107). 

Inledande bestämmelse

1 § Grundläggande föreskrifter om utbildning av anställd personal inom 
kommunal räddningstjänst och om utbildning i skydd mot olyckor finns i 8, 
9, 15, 15 a och 15 b §§ räddningstjänstförordningen (1986:1107). 
I denna författning anges de behörighetskrav som ställs upp för antagning 
till utbildningarna. 

Behörighetskrav för antagning till utbildning för anställd personal

2 § Behörig att antas till utbildning för heltidsanställda brandmän är den som 
1. har genomgått nationellt program i gymnasieskolan eller har 

förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, 
2. har tjänstgjort i minst ett år på heltid i en räddningsstyrka, 
3. har genomgått grundläggande utbildning vid räddningsstyrka. 

3 § Behörig att antas till utbildning som leder fram till brandförmansexamen 
heltid är brandman som  

1. har genomgått föreskriven utbildning för heltidsanställda 
brandmän, 

2. har tjänstgjort i minst fem år på heltid i en räddningsstyrka. 
4 § Behörig att antas till utbildning som leder fram till brandmästarexamen 
är brandförman som 

1. har lägst betyget Godkänd i kärnämnena svenska språket/svenska 
som andraspråk och matematik efter genomgånget nationellt 
program i gymnasieskolan eller har förvärvat motsvarande 
kunskaper på annat sätt, 

[ U
PP

H
ÄV

D ]



SRVFS
2003:1

2 
 

2. efter brandförmansexamen heltid har tjänstgjort i minst ett år som 
befäl i en räddningsstyrka, 

3. har genomgått Statens räddningsverks utbildning av brandförmän i 
förebyggande åtgärder mot brand. 

5 § Behörig att antas till utbildning som leder fram till brandförmansexamen 
deltid är brandman som 

1. har genomgått föreskriven utbildning för heltidsanställda brandmän 
eller genomgått den utbildning för deltidsanställda brandmän som 
Statens räddningsverk har bestämt, 

2. har tjänstgjort på heltid eller på deltid i minst tre år i en 
räddningsstyrka. 

Behörighetskrav för antagning till utbildning i skydd mot olyckor

6 § Behörig att antas till utbildning i skydd mot olyckor enligt 15 § 
räddningstjänstförordningen (1986:1107) är den som 

1. har grundläggande behörighet i enlighet med de regler som gäller 
för högskolestudier enligt 7 kap. 4 § högskoleförordningen 
(1993:100), 

2. har lägst betyget Godkänd i kärnämnena svenska B, matematik A, 
samhällskunskap A och engelska A efter genomgånget nationellt 
program i gymnasieskolan eller har förvärvat motsvarande 
kunskaper på annat sätt, 

3. har körkort för bil med behörighet B, 
4. är simkunnig, 
5. uppfyller kraven enligt 4–7 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

(AFS 1995:1) om rök- och kemdykning. 

Beslut om antagning

7 § Statens räddningsverk beslutar enligt 9 och 15 §§ räddningstjänst-
förordningen (1986:1107) om antagning till utbildning. 
Om det finns särskilda skäl, får Räddningsverket medge undantag från 
behörighetskraven i 2–5 §§. 
 

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen 
enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling. 
 
 
Statens räddningsverk 
 
 
CHRISTINA SALOMONSON

 Lena Brunzell 
 (Centrum för risk- och säkerhetsutbildning) 
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