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Inledning 

I LSO ställs inte några specifika krav allmänt på räddningspersonal och personal som 
ska utföra uppgifter enligt lagen, med undantag för räddningsledare (där befälsutbildning 
hos Statens Räddningsverk/MSB är ett grundkrav), räddningschef och även för 
brandskyddskontrollanter (gäller sotning). Kommunen ska se till att det inom 
Räddningstjänstens organisation finns personal, som har sådan utbildning och 
erfarenhet att allmänheten tillförsäkras en tillfredsställande säkerhetsnivå med hänsyn till 
den lokala riskbilden.  
Kommunens målsättning är att räddningspersonal ska ha lägst kompetens enligt nedan 
(de kategorier som är kursiverade finns inte anställda i Östra Göinge men är upptagna 
då det kommunövergripande avtalet med Kristianstads kommun gör att förstärkning, 
tillgång till högre befäl och räddningschef m.m. kommer från Kristianstad vid 
förekommande larmtyper):  
 
Brandman deltid (BmD): 
 
Grundläggande introduktionsutbildning samt rök- och kemdykarutbildning  
och utbildning i räddningsinsats eller brandman deltid inom 2 år efter anställning.  
 
Brandman heltid (BmH):  
 
Grundläggande introduktionsutbildning och utbildning Skydd mot olyckor (SMO) eller 
brandman heltid eller annan bedömd likvärdig utbildning.  
 
Brandförman deltid (BfD):  
 
Brandman deltid enligt ovan, tillräcklig bedömd erfarenhet samt utbildning räddning A 
eller brandförman deltid.  
 
Brandförman heltid (BfH):  
 
Brandman heltid enligt ovan, tillräcklig bedömd erfarenhet samt utbildning räddning A 
eller brandförman heltid.  
 
Brandmästare (BM):  
 
Brandförman heltid enligt ovan, tillräcklig bedömd erfarenhet samt utbildning 
räddningsledning B eller brandmästare och tillsyn A, förebyggande 1 eller intern 
utbildning inom tillsynsområdet inom av räddningstjänsten bedömd tidsperiod.  
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Brandingenjör (BI):  
 
Brandingenjörsutbildning enligt högskoleförordningen (1993:100) och Räddningsverkets 
påbyggnadsutbildning RUB eller motsvarande tidigare utbildning.  
 
Räddningschef:  

I LSO och FSO finns bestämmelser om att det i varje kommun ska finnas en 

räddningschef som ska se till att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 

Räddningschefen ska ha behörighet att vara räddningsledare (vara utbildat befäl).  

Målsättningen är att räddningschefen ska ha:  
 
Brandingenjörsutbildning enligt högskoleförordningen (1993:100) och Räddningsverkets 
påbyggnadsutbildning RUB eller motsvarande tidigare utbildning.  
 
Eller:  

 
Annan adekvat utbildning och där särskild vikt tas till personliga lämpligheter, 

kompetens, erfarenhet och övrig utbildningsnivå. 

 
Räddningstjänsten kan alltid ha skäl att göra andra bedömningar av förmåga, kunskap 
och tillräcklig erfarenhet och sammanfoga dessa till en helhetsbedömning.  
 
Alla befäl som kan tjänstgöra som räddningsledare är delegerade av räddningschefen 
och finns på separat delegationslista. 
 


