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Kommunalt säkerhetsarbete, 5 studiepoäng
Municipal safety work, 5 credits
Behörighet
Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot
olyckor, 80 studiepoäng. För behörighet krävs också godkänd examination
gällande andningsapparat samt hantering av stege. Det krävs också genomgång
och prövning av säkerhetsmoment gällande skärsläckare samt hydraulverktyg
för losstagning.

Syfte
Syftet med kursen är att ge den studerande förutsättningar att utveckla sina
kunskaper om samhällets säkerhetsaktörer ur ett kommunalt perspektiv, samt
hur risker behandlas i en kommunal kontext. Den studerande ska också få
förutsättningar att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom metoder och
tekniker vid trafik- och vattenolyckor.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
•

redogöra för olika aktörers säkerhetsarbete och vikten av tvärsektoriellt
samarbete

•

beskriva hur kommuner tar hänsyn till olika risker i planerings- och
beslutsprocesser

•

förklara innebörden med kommunalt handlingsprogram inom området
skydd mot olyckor

•

förklara innebörden av risk- och sårbarhetsanalys på kommunal nivå

•

förklara metoder för utvärdering

•

använda metoder och tekniker vid vattenlivräddning

•

tillämpa metoder för losstagning vid trafikolyckor

•

tillämpa metoder för akut omhändertagande av drabbad med
inriktning barn
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•

förklara hur olyckor i hemmiljö kan förebyggas

•

planera och genomföra en målgruppsanpassad presentation

•

beskriva gällande lagar och föreskrifter inom området krisstöd

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen belyser samhällets säkerhetsaktörer gällande såväl roller och ansvar,
kommunal räddningstjänst, kommunalt säkerhetsarbete som säkerhetsarbete i
olika sektorer i samhället och tvärsektoriellt samarbete. Kursen berör också
riskhänsyn i samhällsplanering genom exempelvis kommunala
handlingsprogram.
Kursen innefattar tekniker och metoder vid trafik-, och vattenolyckor genom
exempelvis losstagning och vattenlivräddning liksom en fördjupning av
prehospitalt akut omhändertagande.

Läromedel
Redovisas separat i läromedelslista.

Examination och betygssättning
Kursen examineras genom två examinerande moment som utgör ett samlat
bedömningsunderlag för kursen. Examinerande moment 1 genererar 3
studiepoäng och examinerande moment 2, 2 studiepoäng.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle ska
förnyad prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle
dock senast inom 8 veckor, om inte särskilda skäl föreligger. Möjlighet till
omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle.
På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt.

