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Beslut
Dat u m
2019-06-12

Föredragande
Per Hulling
Enheten för utbildningssamordning

Ärendenr
2019-07279-1

Besluta n de
Cecilia Looström, cRO
(USAM)

Samråd
Anders Axelsson, cRO -USAM

Övergångsbestämmelser samt slutförande av Utbildning i
skydd mot olyckor (SMO)
Beslut
Dettabeslutreglerarvadsomgällerför studerande
vid Utbildningi skyddmot olyckor
somär antagnatill utbildningsstart
före 20 januari2020.Det omfattarsåvälaktiva
studerande,
somsådanasomomfattasav studieuppehåll
enligt4a§ förordning(2003:477)
om utbildningi skyddmot olyckor.
Studerande
somär antagnatill utbildningsstart
före 20 januari2020skaslutföraUtbildning
i skyddmot olyckori enlighetmedföljandestyrdokument;
-

Utbildningsplanför Utbildningi skyddmot olyckor,80 studiepoäng,
dnr 20163612-11
Kursplanför Yrkesrolli kommunaltsäkerhets
- och räddningsarbete,
6
studiepoäng,
dnr 2016-3612-1 utgåva2.0
Kursplanför Skadeplatsen,
14 studiepoäng,
dnr 2016-3612-2 utgåva2.0
Kursplanför Riskermedfarligaämnen,5 studiepoäng,
dnr 2016-3612-3 utgåva
2.0
Kursplanför Säkerhetsarbete
på ett systematiskt
och säkertsätt,10 studiepoäng,
dnr 2016-3612-4 utgåva2.0
Kursplanför Kommunalsäkerhetsarbete,
5 studiepoäng,
dnr 2016-3612-5 utgåva
2.0
Kursplanför Skadeplatsen,
5 studiepoäng,
dnr 2016-3612-6 utgåva1.0
Kursplanför Lärandei arbete,15 studiepoäng,
dnr 2016-3612-7 utgåva2.0
Kursplanför Den storaolyckan,6 studiepoäng,dnr 2016-3612-8 utgåva1.0
Kursplanför Det robustasamhället,
8 studiepoäng,
dnr 2016-3612-9 utgåva2.0
Kursplanför Fördjupningsarbete,
6 studiepoäng,
dnr 2016-3612-10 utgåva2.0

För studerande
sominte slutfört sin utbildning31 januari2022,skaslutförandetskeenligt
dågällandestyrdokument.
Det kanmedföraen förlängdutbildningstidsomkonsekvens.

Bakgrund
Medanledningav uppdragom att utvecklainslagenav Rakeloch sambandsamtatt
integrerakursenTillsynoch annanolycksförebyggande
verksamhetA i Utbildningi skydd
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mot olyckor, har nya utbildnings- och kursplaner för utbildningen beslutats. Utbildningsoch kursplaner är styrande dokument för en utbildning och ligger som grund för de
studerandes utbildningsgång. De nya styrdokumenten gäller från 20 januari 2020, och
omfattar de som påbörjar studierna vid MSB och Utbildning i skydd mot olyckor, termin
ett. De nya styrdokumenten innebär sådana förändringar att det är ogörligt att tidigare
studerande kan slutföra utbildningen i enlighet med dem. Istället behöver de slutföra
utbildningen utifrån de styrdokument som är gällande fram till 20 januari 2020.
Med anledning av detta finns det behov av att reglera nuvarande och tidigare studerandes
slutförande av sin utbildning genom ett särskilt beslut.
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