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Grundkurs i samhällsskydd och beredskap
Bakgrund
Området samhällsskydd och beredskap handlar om skydd mot olyckor,
krisberedskap och civilt försvar – verksamheter som syftar till att värna viktiga
värden i samhället och som involverar många aktörer på alla samhällets nivåer.
För att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar krävs att aktörer har
goda kunskaper om eget och andra aktörers ansvar, mandat och roller i
samhällets krisberedskap och det civila försvaret samt god kunskap om
aktörsgemensamma arbetsformer.
Den här kursen behandlar området samhällsskydd och beredskap på en
grundläggande nivå med fokus på utgångspunkter, förhållningssätt och
arbetssätt utifrån Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar1.
Kursen har erbjudits av MSB sedan myndigheten bildades men utvecklas och
uppdateras löpande för att följa samhällsutvecklingen och tillgodose aktörernas
behov av kunskapsutveckling. Kursen genomförs av MSB från juni 2021 enligt
föreliggande kursplan.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer inom privat och offentlig sektor,
frivilligorganisationer, trossamfund, ideella och övriga aktörer med ansvar och
uppgifter inom samhällets krisberedskap och civilt försvar.

Förkunskaper
Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom
området samhällsskydd och beredskap.

Urval
MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en
jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

MSB777 Publikation Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar, 2018 (https://rib.msb.se/filer/pdf/28738.pdf)
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Syfte
Kursen syftar till att ge deltagarnas förutsättningar att utveckla grundläggande
kunskap inom området samhällsskydd och beredskap för att kunna bidra i
arbetet med att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar.
Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och
nätverkande.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna
1.
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förklara den svenska modellen för att förebygga, hantera och lära av
samhällsstörningar

2. redogöra för aktörsgemensamma arbetsformer inom Sverige och
internationell samverkan
3. tillämpa principer, regelverk och arbetssätt utifrån en helhetssyn och
givna exempel från svenska förhållanden.

Innehåll
Innehållet i kursen tar sin utgångspunkt i Gemensamma grunder för
samverkan och ledning vid samhällsstörningar och behandlar bland annat
följande innehåll:
-

samhällets administrativa nivåer; grundläggande principer, regelverk
och geografiskt områdesansvar

-

språk, förhållningssätt och arbetssätt

-

samhällets skyddsvärden

-

samhällets aktörer inom krisberedskap och totalförsvar

-

MSB:s roll, mandat och operativa verksamhet

-

totalförsvarets behov och det civila försvarets utveckling

-

aktörsgemensamma arbetsformer inom Sverige och samverkan
internationellt och

-

nationella och internationella förstärkningsresurser, EU:s
civilskyddsmekanism, internationella överenskommelser och avtal

Pedagogik och metodik
Kursen är grundläggande och varvar teori och praktik med inslag av
föreläsningar, gruppdiskussioner samt aktiviteter där deltagarnas kompetens
och erfarenheter tas tillvara. Exempel från inträffade samhällsstörningar är
återkommande inslag under kursen.
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Kursens pedagogik och metodik bygger på lärande i samspel där
kommunikation och interaktion är centrala delar i lärprocessen. Kursen utgår
från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där resultat från forskning
och utveckling tillvaratas fortlöpande.
MSB strävar efter att vara en jämställdhetsintegrerad myndighet där genusoch mångfaldsperspektiv beaktas i all utbildning.

Upplägg och omfattning
Kursen genomförs platsbundet eller nätbaserat och omfattar tre dagar. Kursen
varvar föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.
För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren före
kursstart förbereda sig genom att göra ett antal hemuppgifter och bör avsätta
3-5 timmar för detta arbete.

Läromedel
Hemuppgift och inläsningsmaterial samt övrig kurs- och referenslitteratur
publiceras på angiven lärplattform.

Intyg
MSB utfärdar ett kursintyg till deltagaren efter genomförd kurs.

