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Lokal övningsledare:
Att förbereda och leda egen organisations
deltagande i samverkansövningar

Bakgrund
I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer som på olika nivåer i
samhället ingår i krisberedskapssystemet. Före, under och efter en
samhällsstörning måste dessa aktörer på ett effektivt sätt kunna säkerställa att
den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna leda, samverka och
kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är övningar
– både interna och tillsammans med andra aktörer – för att som aktör ska vara
väl förberedd för sin uppgift.
Oavsett övningsformat och komplexitet i en övning bör det alltid finnas en lokal
övningsledare (LÖL) och lokal utvärderare (LU) hos varje övad aktör. Det är LÖL
som är övningsledningens väg in till aktören och är den som tar tillvara den egna
aktörens intressen i övningen så att alla inblandade får ett så bra genomförande
som möjligt. LÖL tillsammans med LU har en roll och ett ansvar före, under och
efter övningen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer som fått i uppdrag eller kan komma att få ett
uppdrag att vara lokal övningsledare (LÖL) i egen organisation inom:


centrala myndigheter



länsstyrelser



kommuner och regioner

1 (3)

Datum

Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat
sektor med vilka myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka
med för att hantera en kris.

Förkunskaper
Kursdeltagaren ska ha kunskap om egen organisations
krisberedskapsorganisation och övningsledning. Det är meriterande om
kursdeltagaren har deltagit i en samverkansövning.
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Urval
MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en
jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Syfte
Kursen syftar till att
•

skapa förståelse för lokal övningsledares roll i övningsorganisationen
samt betydelsen av interaktion mellan övningsledning, lokala
övningsledare, lokala utvärderare och övade organisationer,

•

utifrån övningsvägledningen skapa förutsättningar för deltagarna att
kunna planera, leda och utvärdera egen organisations deltagande i en
samverkansövning, samt

•

bidra till nätverksskapande mellan deltagande organisationer.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna
1.
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redogöra för rollen som LÖL (lokal övningsledare) utifrån ansvar,
uppgifter och mandat

2. förklara övningsprocessen inklusive erfarenhetshantering för egen
organisation
3. visa metoder som kan användas för att leda egen organisations
förberedelser i en samverkansövning mellan aktörer.

Innehåll
Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:
•

lokal övningsledares roll, ansvar, uppgifter och mandat före, under och
efter en samverkansövning

•

planerings- och övningsmetodik samt erfarenhetshantering vid
samverkansövningar

•

egen organisations övningsplanering – koppling mot regional och
nationell inriktning och samordning av övningsverksamhet

•

arbete med målformuleringar och indikatorer kopplat till utvärdering

•

förankringsarbete och resursåtgång i egen organisation
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Pedagogik och metodik
Kursens pedagogik bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under
kursernas samtliga delar.
Kursen utgår från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen
tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.
MSB strävar efter att vara en jämställdhetsintegrerad myndighet där genusoch mångfaldsperspektiv beaktas i all utbildning.

Upplägg och omfattning
Kursen omfattar tre heldagars utbildning och genomförs på plats, men kan
anpassas och genomföras nätbaserat om situationen kräver det.
Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete och varvar
föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment.
För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren innan
kursstart förbereda sig genom göra ett antal hemuppgifter. Deltagaren bör
avsätta 3-4 timmar för detta arbete innan kursstart.
Deltagaren rekommenderas också att avsätta tid efter avslutad kurs, för att ta
tillvara på kursens innehåll i förhållande till det egna arbetet och den egna
organisationen.

Läromedel
Inläsningsmaterial samt övrig kurs- och referenslitteratur skickas ut till
deltagarna i samband med antagningsbesked och kursinformation.

Intyg
MSB utfärdar ett kursintyg till deltagaren efter avslutad kurs.

