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Förslag till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter om behörighet att vara räddningschef 

eller räddningsledare i kommunal räddningstjänst; 

beslutade den [Fyll i datum]. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med 

stöd av 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor1.  

 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilken utbildning som 

krävs för behörighet som räddningsledare respektive räddningschef i 

kommunal räddningstjänst.  

2 § I femte punkten övergångsbestämmelserna till förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor anges vilka utbildningar enligt äldre 

bestämmelser som ger behörighet att vara räddningsledare.  

 

Behörighet att vara räddningsledare i kommunal 

räddningstjänst 

3 § Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den 

som  

1. har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

utbildning Räddningsledare A med godkänt resultat,  

2. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen 

(1993:100) och har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brand-

ingenjörer med godkänt resultat,  

3. har genomgått Statens räddningsverks vidareutbildning i räddnings-

tjänst kurs A med godkänt resultat, eller  

___________________________________________________________________________ 
1 Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:883.  
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4. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen 

(1993:100) och har genomgått Statens räddningsverks påbyggnads-

utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med godkänt 

resultat.  

 

Behörighet att vara räddningschef i kommunal 

räddningstjänst 

4 § Behörig att vara räddningschef i kommunal räddningstjänst är den 

som är behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst.  

 

 

______________ 

 

Denna författning träder i kraft [Klicka och skriv tidsangivelse] då Statens 

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:9) om behörighet att vara 

räddningsledare i kommunal räddningstjänst samtidigt upphör att gälla.  

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

 

CAMILLA ASP 

 

 

 

 Anders Ahlström  

 Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande  
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