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Räddningstjänsten Östra Götaland 
Besök Albrektsvägen 150, Norrköping 
Post Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping

Växel 010–480 40 00 
E-post info@rtog.se

Du kanske är den kvinna eller man vi söker!

Vi behöver fler  
deltidsbrandmän!
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Var finns våra deltidsstationer?

Linköpings kommun Bestorp  
 Ljungsbro 
 Ulrika  
 Vikingstad

Norrköpings kommun Krokek  
 Skärblacka  
 Östra Husby

Söderköpings kommun Bottna  
 Söderköping 
 Östra Ryd

Valdemarsviks kommun Valdemarsvik

Åtvidabergs kommun Åtvidaberg

Räddningstjänsten Östra Götaland är ett 
förbund som idag har fem medlemskommuner: 
Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik 
och Åtvidaberg. Vi är ungefär 450 anställda varav 
cirka 200 är heltidsanställda på fyra heltidsstationer 
och två utbildningsanläggningar. Ungefär 200 är 
deltidsbrandmän/RIB på tolv deltidsstationer. Vi har 
även ungefär 50 personer vid våra räddningsvärn.

Räddningstjänsten har beredskap dygnet runt, årets 
alla dagar för att rycka ut och hjälpa till vid bränder, 
olika former av olyckor och vissa sjukvårdslarm. 
Vi arbetar även med den viktiga förebyggande 
verksam heten för att få färre olyckor och mindre 
skador. Det gör vi genom omfattande informations- 
och utbildnings verksamhet för privata företag, 
offentliga organisationer och privatpersoner.

På våra deltidsstationer är vi mellan 20 och 70 år 
och både män och kvinnor är representerade.  
Vi blir gärna ännu fler kvinnor!
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Vad innebär det att vara  
deltidsbrandman?
Som deltidsbrandman, eller RIB (räddningspersonal i 
beredskap) som det idag heter, har du larmberedskap 
på ditt ordinarie arbete och/eller i ditt hem. Inom fem 
minuter ska du kunna rycka ut från den räddnings
stationen som du tillhör. Att vara deltidsbrandman/RIB 
kan vara utmanande, samtidigt som det är stimule
rande och utvecklande.

Varför ska jag bli deltidsbrandman?
Du ska framför allt bli RIB för att du är intresserade av 
att göra en samhällsinsats och har en vilja att hjälpa 
till både vid olyckor och med att förebygga olyckor. 
Det skapas en god gemenskap på stationerna och 
du kommer förmodligen få långsiktiga och värdefulla 
relationer med dina kollegor. 

Många arbetsgivare ställer sig väldigt positiva till med  
arbetare som har kompetens inom räddningstjänst
arbete. Du kan exempelvis hjälpa din huvudarbets
givare att utveckla det systematiska brandskydds
arbetet i och med att du får goda möjligheter till 
personlig utveckling som RIB. 

Hur blir jag deltidsbrandman?
För att bli RIB behöver du klara vissa fysiska tester.  
Vi bedömer också din personliga lämplighet genom  
att ta referenser samt intervjua dig. 

De tester du gör är:

 � Ett rullbandstest då du går med full utrustning i 
4,5 km/h under 8 graders lutning i 6 minuter på 
ett löpband

 � Ett så kallat PAFFvarv (arbetsrelaterad bana för 
att utföra grundläggande arbetsmoment som att 
koppla slang, resa stegar m.m.)

 � Ett ArbetsEKG
 � En allmän hälsokontroll (mäter BMI, blodfetter, 

blodtryck m.m.)
 � Ett drogtest

Du behöver även lämna in ett intyg från din arbets
givare att de godkänner att du är RIB.

Vi bekostar samtliga tester och undersökningar och 
ger dig sedan utbildning både inför anställningen och 
återkommande varje år.

Hur ofta har jag beredskap?
I huvudsak har du beredskap var tredje eller fjärde 
vecka beroende på vilken station du tillhör. Det finns 
möjlighet till individuella lösningar, exempelvis om du  
endast bor på orten eller om du endast arbetar på orten. 

Hur många utryckningar kan det bli?
Vi har cirka 25–200 utryckningar per år och station 
beroende på vilken station man jobbar vid. 

Är det ideellt arbete eller får jag  
någon ersättning?
Självklart får du avtalsenlig lön för att vara RIB. 
Dessutom får du många nya vänner och värdefulla 
erfarenheter.

Jag är intresserad!
Vill du veta mer eller göra våra tester är du välkom
men att söka till oss via rtog.se. Här hittar du även 
filmer och mer information om hur det är att jobba 
som RIB.

Hoppas vi hörs!


