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  Intresseanmälan som RIB-personal 
 

 
Detta är en intresseanmälan där du låter Räddningstjänsten Östra Götaland veta att du är intresserad av en tjänst som 
räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi kommer kontakta dig efter att anmälan kommit till oss. 

Personuppgifter 
Namn 
      

Personnummer  
      

Adress 
      

Postnummer 
      

Postadress 
      

Telefonnummer 
      

E-postadress 
      

Nuvarande arbetsgivare 
      

Telefon till arbetsgivare 
      

 

Kommun och station som intresseanmälan gäller 
Kommun 
      

Station (ort eller stationsnummer) 
      

 

Uppgift om tillgänglighet 
Kan du ta dig till stationen och vara omklädd på 5-6 minuter? 

  Ja          Nej 

  Det finns ingen station 
 

När kan du ha beredskap? 

  Vardagar          Helger 

  Dagtid               Natt 
 

Har du möjlighet att ha brandfordon hemma? (FIP bil) 

  Ja          Nej 
 

Har du haft kontakt med stationsansvarig på din ort? 

  Ja          Nej 
 

Vilka körkort har du? 

  B          BE         C          CE         Har inget körkort 
 

 

Underskrift 
Ort och datum 
      
Namnteckning Namnförtydligande 

            
 
Intresseanmälan skickar du till: 
 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping 
 
Du kan också mejla en underskriven intresseanmälan till info@rtog.se. 
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Att vara räddningspersonal i beredskap (RIB), eller deltidsbrandman som det även kallas, innebär att du 
har ett ordinarie arbete som du får gå ifrån när det går larm. Normalt ska du inom fem minuter från larm 
byta till larmkläder och sitta i ett av stationens räddningsfordon. Du måste därför bo och/eller arbeta 
relativt nära räddningsstationen. I vissa områden finns ingen räddningsstation vilket innebär att du har 
med dig ett brandfordon (FIP-bil) hela tiden under din beredskap. 

Vad krävs? 
Är du intresserad av att bli deltidsbrandman får du genomgå ett fystest för att se om du uppfyller de krav 
som Arbetsmiljöverket ställer. Arbetsprovet består av att gå åtta minuter på ett rullband med en viss 
lutning och hastighet, iklädd larmkläder och andningsapparat. 

Dessutom måste du: 

• vara fullt frisk 

• ha god fysik 

• klara av trånga utrymmen och höga höjder 

• normalt bo och arbeta så att du inom fem minuter kan vara påklädd och redo att åka från 
räddningsstationen 

Både kvinnor och män välkomnas. C- körkort är meriterande. 

Anställning och utbildning 
När du blir anställd går du en preparandutbildning på tre veckor vid någon av våra stationer. Du får lära 
dig lagstiftningen som styr vår verksamhet och teorier om hur bränder och olyckor utvecklar sig. Därefter 
omsätter du kunskaperna i praktiska övningar, till exempel brandsläckning och att hantera trafikolyckor. 
Efter genomgången preparandutbildning kan du börja som deltidsbrandman. När du arbetat en tid, 
vanligtvis mellan 18-24 månader, är det dags att gå RIB-utbildningen. Den sker i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) regi och genomförs på någon av deras skolor eller lokalt på någon 
räddningstjänst. RIB-utbildningen är på totalt 5 veckor på skola och 80 timmars egenstudier på 
hemmaplan. 

Ersättning 
Ersättning betalas ut enligt gällande avtal. Bland annat får du betalt för beredskap, övning och faktisk 
larmtid. Vid preparand- och RIB-utbildning får du ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till ett 
maxbelopp. 
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