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Grundkurs i samhällsskydd och beredskap
Målgrupp
Kursen vänder sig till personer inom privat och offentlig sektor, samt
frivilligorganisationer, som arbetar med samhällsskydd och beredskap på lokal,
regional eller nationell nivå.
MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa
en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Förkunskaper
Deltagaren bör ha kunskap om uppgifter och ansvarsförhållanden inom egen
organisation/myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap.

Syfte
Kursens syfte är att ge deltagarna förutsättningar att utveckla grundläggande
kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap samt att skapa
möjligheter till nätverksbyggande mellan deltagarna.
Kursen syftar till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera
samhällsstörningar och lära av erfarenheter utifrån en helhetssyn.

Lärandemål
Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna:
1.

beskriva den svenska modellen för att förebygga, hantera och lära av
samhällsstörningar

2. definiera arbetssätt och samverkansformer på lokal, regional och
nationell nivå
3. ge exempel på nordiska och europeiska gränsöverskridande
samarbeten inom samhällsskydd och beredskap

Innehåll
Under kursen tas bland annat följande ämnesområden upp:

MSB-119.1

1.

Den svenska modellen för att förebygga, hantera och lära av
samhällsstörningar
Inriktning för samhällsskydd och beredskap, samhällets
skyddsvärden, risker och hot, aktörernas uppgifter, roller och ansvar
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Utgåva

1.0

Regelverk, samhällets tre administrativa nivåer, grundläggande
principer, geografiskt områdesansvar
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar- utgångspunkter och förhållningssätt
Skydd av samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser
(RSA)
2. Arbetssätt och samverkansformer på lokal, regional och nationell nivå
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar- arbetssätt
Totalförsvar, civilmilitär samverkan
Privat - offentlig samverkan
Samverkan med enskilda individer samt organiserade och spontant
uppkomna frivilliga grupper vid samhällsstörningar
3. Nordiska och europeiska gränsöverskridande samarbeten inom
samhällsskydd och beredskap
Avtal och överenskommelser inom Norden; ex vis Nordred, Nordhels,
Nordber, Haga-samarbetet
EU:s civilskyddsmekanism; ex vis ERCC, Host Nation Support (HNS)

Pedagogik och metodik
Kursen genomförs processinriktat med ett jämställdhets- och
mångfaldperspektiv samt utgår från vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Kursen är grundläggande och till huvuddelen teoretisk med inslag
av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, samt aktiviteter där
deltagarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara. Exempel från
samhällsstörningar är återkommande inslag under kursen.

Upplägg och omfattning
Kursdeltagaren ska innan kursstart förbereda en presentation av sin
organisation, som ska redovisas under kursen. Denna presentation ska skickas
till kursansvarig senast två veckor innan kursstart. Deltagaren bör avsätta 1-3
timmar för detta arbete innan kursstart.
Den platsbundna kursen genomförs under tre dagar.

Läromedel
Enligt separat lista.

Kursintyg
Deltagare får ett kursintyg efter fullföljd kurs. Närvaro under kursen är
obligatorisk.

