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Sammanfattning av 

utredningens förslag 

Utredningen lämnar i rapporten ett antal förslag som sammanfattas nedan. 

Förslagen syftar till att utbildning bättre ska kunna bidra till att öka förmågan 

att hantera olyckor och andra händelser.  

Grundutbildning  

I förslagen ingår att innehåll, utformning och omfattningen på kursen 

Utbildningen för räddningsinsats bör ses över. Utbildningen är en nio veckor 

lång grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.1 Utredningen 

föreslår bl.a. att det bör övervägas om kursen kan indelas i block och att det bör 

utvärderas om den så kallade preparandutbildningen i början av kursen kan 

ersättas med förkunskapskrav.  

Vidare föreslås att studerande som går Utbildning i skydd mot olyckor (tvåårig 

utbildning som leder fram till examen i säkerhets- och 

räddningsarbete) parallellt ska kunna läsa kursen Tillsyn och annan 

olycksförebyggande verksamhet A.  

Utredningen föreslår även att det bör utredas hur Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer kan genomföras med högskola eller 

universitet som huvudman. 

 

Vidareutbildning 

Utredningen lämnar också förlag om att vidareutbildningssystemet för 

räddningsledare och räddningsledning bör ses över, detta för att åstadkomma 

ett system som passar olika ledningsnivåer inom kommunal räddningstjänst.  

Förslag lämnas vidare om att behovet av kurser i systematiskt säkerhetsarbete 

bör undersökas samt om att kraven på att MSB ska tillhandahålla 

sammanhållna vidareutbildningsprogram bör tas bort eftersom det inte finns 

någon efterfrågan på programmen. 

Fortbildning 

Utredningen framhåller vikten av att MSB tillhandahåller 

instruktörutbildningar för kommunernas personal så att kommunerna ges 

möjligheter att bedriva egen fortbildning utifrån egna behov.  

 

                                                           
1 I rapporten används huvudsakligen begreppet räddningstjänstpersonal för sådan personal som 
arbetar med brand- och säkerhetsarbete och är anställda inom kommunala organisationer för 
räddningstjänst. I de fall personalen har en annan huvudarbetsgivare, och arbetar som det som ibland 
benämns deltidsbrandman, används begreppet räddningstjänstpersonal i beredskap som förkortas 
RiB-personal. 
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Generella förslag 

Utredningen lämnar även förslag om att MSB bör ta fram ett sammanhållet 

koncept för att kommunicera innehållet i utbildningsverksamheten. Därutöver 

föreslår utredningen att bör MSB överväga att ta fram allmänna råd eller 

handböcker som ett stöd till kommunerna i arbetet med att planera för 

kompetensförsörjning inom räddningstjänsten.  

Alternativ för att tillhandahålla utbildningen 

Utredningen lämnar därefter fyra alternativ till hur utbildningen inom skydd 

mot olyckor kan tillhandahållas på ett långsiktigt, effektivt och hållbart 

sätt. Alternativen utgår ifrån att MSB över tid ska kunna möta förväntningar 

inom utbildningsområdet. Avgörande är hur grundutbildning för 

räddningstjänstpersonal i beredskap tillhandahålls. Variationer i detta utgör 

därför grunden för de föreslagna alternativen. Det utesluter inte 

att tillhandahållandet av andra utbildningar kan behöva ses över i framtiden. 

Utbildning för räddningsinsats har dock flest studerande och sättet som den 

tillhandahålls på har stor påverkan på utbildningsverksamheten som helhet.  

I varje alternativ redogörs för konsekvenser för kommunerna, 

för MSB:s utbildningsverksamhet, samt ekonomiska konskevenser för MSB:s 

förvaltningsanslag. Det beskrivs också vilka möjligheter och konsekvenser som 

finns av att genomföra alternativen vid ett respektive två verksamhetsställen. 

De alternativ som redovisas är att: 

1. all Utbildning för räddningsinsats sker 

vid MSB:s verksamhetsställen, 

2. MSB ansvarar för Utbildning för räddningsinsats men 

genomför den i högre utsträckning lokalt eller regionalt, 

3. MSB ansvarar för Utbildning i räddningsinsats men 

utbildningen upphandlas, samt 

4. kommunerna ansvarar för grundutbildning av 

räddningstjänstpersonal i beredskap och får statlig ersättning för 

detta. 

Alternativen är beroende av olika förutsättningar. Alternativ 2 förutsätter bl.a. 

att det finns timlärare att tillgå som kan stötta genomförande av de pass som 

enligt alternativet ska förläggas närmare kommunerna. Alternativ 3 förutsätter 

bl.a. att det finns privata aktörer som kan genomföra utbildning i hela landet. 

Alternativ 4 förutsätter att kommunerna ensamma eller tillsammans kan ta 

ansvaret för att genomföra grundutbildning av räddningspersonal i 

beredskap. Alternativen är renodlade typförslag. Vissa kombinationer mellan 

dem är möjliga.   

De fyra altivernativen jämförs med varandra och med dagens sätt att 

tillhandahålla utbildning för räddningsinsats. I jämförelsen konstateras bl.a. 
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att alternativ 1 innebär sämre närhet för kommunerna till utbildning för 

räddningsinsats jämfört med i dag, medan alternativ 2,3 och 4 i varierande 

utsträckning skulle innebära en ökad närhet. Alternativ 1 bedöms leda till 

fördyringar för kommunerna jämfört med i dag, medan alternativ 2 och 3 

bedöms minska kommunernas kostnader. Alternativ 4 bör kunna innebära 

minskade kostnader beroende på hur ersättningen till kommunerna utformas.  

För MSB:s möjligheter att bedriva utbildning innebär alternativen olika 

effekter. Alternativ 1 skulle inte innebära några betydande förändringar 

gentemot i dag, alternativ 2 skulle innebära att delar av utbildningen kunde 

genomföras som i dag medan andra skulle kräva nya sätt att bedriva utbildning 

och framförallt ett ökat sammarbete med lokala timanställda lärare. Alternativ 

3 skulle innebära att MSB intog en beställande och kvalitetssäkrande roll vad 

gäller utbildning för räddningsinsats och alternativ 4 att MSB:s roll främst blev 

stödjande och normgivande.   

Ekonomiskt sett innebär dagens sätt att tillhandahålla utbildning mindre 

kostnadsökningar för MSB på kort sikt, men större kostnadsökningar på längre 

sikt. Alternativ 1 och 2 innebär kostadsbesparingar på kort sikt medan 

alternativ 3 innebär ökningar på kort sikt. För alternativ 4 är de kortsiktiga 

ekonomiska effekterna beroende av hur statens ersättning till kommunerna för 

att genomföra utbildningen utformas. På längre sikt innebär dagens system 

samt alternativ 1, 2 och 3 kostnadsökningar, förutsatt att två 

verksamhetsställen behålls. För alternativ 4 är kostnadsutvecklingen på lång 

sikt beroende på hur statens stöd till kommunerna utformas. Med ett 

verksamhetsställe som grund medför samtliga alternativ kostnadsbesparingar 

på längre sikt. Det skulle dock även innebära avvecklingskostnader. I rapporten 

redogörs också för generella möjligheter och utmaningar med att bedriva 

utbildning med endast ett verksamhetsställe som grund.  

För vart och ett av de fyra alternativen redogörs för effekterna av om 

finansiering av utbildning från anslag 2:7 ökar respektive minskar med 20 

mnkr. Vidare lämnas förslag till hur en ökning respektive en minskning av 

anslaget bör hanteras. 

 

Slutligen lämnas i rapporten ett antal förslag vad gäller organisation, 

ansvarsförhållanden, arbetssätt, kompetensförsörjning och namnfrågor.   

 

I bilagor redovisas förslag till författningsändringar, synpunkter från 

kommunerna på utbildningar i skydd mot olyckor, en något utförligare 

historisk tillbackablick inom utbildningsområdet samt en mer detaljerad 

beskrivning av utbildningsverksamhetens nuvarande organisation. 
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Sammanfattning av 

utredningens arbete samt 

läsanvisningar  

Utredningens arbete  

Chefen för Avdelningen för utveckling av beredskap (UB) vid MSB beslutade 

under 2014 att tillsätta en utredning som skulle föreslå organisatoriska, 

författningsmässiga och ekonomiska lösningar för MSB:s framtida 

utbildningsverksamhet inom ramen för myndighetens uppdrag och utifrån 

målgruppernas förväntningar. Direktiv för utredningen beslutades i januari 

2015. Med denna rapport slutredovisas uppdraget. 

På uppdrag av generaldirektören för MSB har utredningen tidigare levererat en 

delredovisning. Detta skedde den 31 mars 2015 i rapporten Alternativ för en 

hållbar utbildningsverksamhet (MSB dnr 2014-5917). Redovisningen innehöll 

bl.a. en övergripande analys om hur MSB:s utbildningsverksamhet kan 

bedrivas vid endast ett verksamhetsställe, ekonomiska konsekvenser av att 

lägga ner verksamhet vid Revinge respektive Sandö och överföra verksamhet 

den andra orten samt hur en process för ett fortsatt arbete med att anpassa 

myndighetens utbildningsverksamhet till förändrade förutsättningar. Efter 

delredovisningen gav generaldirektören kompletteringsuppdrag som har 

beaktats i det fortsatta arbetet. Detta beskrivs i sista stycket.  

Arbetet har bedrivits i projektform. Möten med projektets styrgrupp har skett 

varje månad. Löpande avstämningar har vidare skett med cheferna för Enheten 

för utbildningssamordning (USAM) och verksamhetsställena i Revinge och 

Sandö. Dialog har skett bl.a. med företrädare för Räddningstjänstrådet, rådets 

utbildningsutskott, länsstyrelser samt Räddningstjänsternas glesbygdsklubb. 

Kontakter har tagits med representanter för kommunerna och tre hearingar 

har genomförts i Umeå, Stockholm och Revinge där företrädare för kommuner 

och länsstyrelser deltog. Rapporten har beretts internt inom UB och MSB.  

Efter att delredovisningen lämnats den 31 mars, gav generaldirektören i 

uppdrag att i det fortsatta utredningsarbetet särskilt beakta ett antal frågor. 

Den första var hur efterfrågan på de utbildningar som MSB bör tillhandahålla 

bedöms utvecklas. Detta har redovisats i kapitel fem. En annan fråga var vad 

förslag till förändringar leder till i konsekvenser av bl.a. kurslängd och 

kostnader. Detta har redovisats i kapitel tio. Frågan om förutsättningar för att 

bedriva framförallt utbildning för deltidsanställda brandmän regionalt i större 

utsträckning har redovisats i kapitel sju och tio samt i alternativen i kapitel 11. 

En analys av hur MSB:s utbildningsverksamhet kan möta behovet av 

uppdragsfinansiering över förvaltningsanslag, avgiftsfinansiering eller 

tjänsteexport har redovisats i kapitel nio. Slutligen har frågan om det baserat 

på utredningens övriga analyser är möjligt att bedriva verksamheten vid ett 

eller två verksamhetsställen redovisats i kapitel elva och tolv. 
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Läsanvisningar  

Rapporten består av 13 kapitel och ett antal bilagor.  

I kapitel 1-4 finns utredningens inledningskapitel  

- I kapitel 1 beskrivs utredningens uppdrag, avgränsningar, 

genomförande av utredningen och hur projektet har varit organiserat.   

- I kapitel 2 finns en beskrivning av den historiska utvecklingen som 

utbildningar inom skydd mot olyckor har genomgått   

- I kapitel 3 beskrivs det författningsmässiga som MSB har i dag kopplat 

till skydd mot olyckor  

- I kapitel 4 beskrivs MSB utbildningsverksamhet inom skydd mot 

olyckor såsom den ser ut i dag. Detta fördjupas i bilaga 4. 

 

I kapitel 5-9 finns utredningens kartläggningar, förutsättningsbeskrivningar 

och analyser   

- I kapitel 5 kartläggs och analyseras efterfrågan på de utbildningar som 

MSB bedriver inom skydd mot olyckor.   

- I kapitel 6 analyseras vilka utvecklingsbehov som finns vad gäller 

utbildningar inom skydd mot olyckor.    

- I kapitel 7 beskrivs förutsättningarna för att tillhandahålla 

grundutbildning. Fokus ligger på att beskriva förutsättningarna för att 

bedriva Utbildning för räddningsinsats.  

- I kapitel 8 beskrivs förutsättningar för att tillhandahålla 

vidareutbildning och fortbildning inom skydd mot olyckor.   

- I kapitel 9 redovisas en ekonomisk känslighetsanalys.  

 

Utredningens förslag finns i kapitel 10-13.   

- I kapitel 10 lämnar utredningen övergripande förslag som syftar till att 

utbildning bättre ska kunna bidra till att öka förmågan att hantera 

olyckor och andra händelser. Förslagen rör grundutbildning, 

vidareutbildning och fortbildning samt ett antal mer övergripande 

förslag.  

- Kapitel 11 innehåller fyra alternativ till hur MSB:s samlade 

utbildningsuppdrag inom skydd mot olyckor kan tillhandahållas på ett 

långsiktigt, effektivt och hållbart sätt. Alternativen jämförs med 

varandra och med hur utbildning tillhandahålls i dag.  
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- I kapitel 12 redogörs för effekterna av finansiering av utbildning från 

anslag 2:7 ökar respektive minskar med 20 mnkr. 

- I kapitel 13 beskrivs behov av förändring av organisationsstruktur och 

ansvarsförhållanden.  

 

Utredningens rapport innehåller fyra bilagor  
- I bilaga 1 anges utredningens författningsförslag.  

 
- I bilaga 2 finns en beskrivning av de åsikter som personal i kommuner 

på olika sätt har lämnat till utredningen under arbetet. 

 
- I bilaga 3 finns en fördjupad historisk beskrivning av hur 

utbildningsverksamheten inom skydd mot olyckor har utvecklats.  

 
- I bilaga 4 finns en fördjupad beskrivning av hur 

utbildningsverksamheten inom MSB är organiserad i dag.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Att personal som arbetar inom skydd mot olyckor har rätt kompetens är 

avgörande för verksamheten. För kommunerna vilar ansvaret för att säkerställa 

detta på dem själva. MSB bedriver dock ett omfattande arbete för att stödja 

kommunerna och för detta används olika verktyg där ett av de viktigaste är 

utbildning.   

Innehåll och utformning av utbildningar inom skydd mot olyckor har 

genomgått förändringar genom åren, liksom sättet de tillhandahålls på. Dagens 

utbildningssystem togs fram av Statens Räddningsverk och har modifierats och 

uppdaterats efter hand. Utbildningen inom skydd mot olyckor måste vara i takt 

med tiden och för detta bedriver MSB ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete.  

Härutöver krävs att utbildningssystemet som sådant ses över med vissa 

mellanrum. Mot denna bakgrund fattade chefen för Avdelningen för utveckling 

av beredskap (UB) under 2014 beslut om att tillsätta en utredning för att se 

över utbildningsverksamheten och föreslå organisatoriska, författningsmässiga 

och ekonomiska lösningar för MSB:s  framtida utbildningsverksamhet inom 

ramen för myndighetens uppdrag och utifrån målgruppens förväntningar.  

 

1.2 Bakgrund 

Utbildningsverksamheten är ett strategiskt instrument för att åstadkomma 

förmåga hos aktörerna inom samhällsskydd och beredskap. Den omfattar ett 

stort antal kurser och utbildningar och berör årligen ett stort antal studerande. 

Cirka en fjärdedel av de anställda inom MSB är sysselsatta inom denna 

verksamhet. Den största delen av utbildningsverksamheten är reglerad och 

inriktad mot skydd mot olyckor.   

Enligt förordning (2008:1102) med instruktion för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap ska myndigheten se till att utbildningar kommer 

till stånd inom myndighetens ansvarsområde. Myndigheten ska enligt sin 

instruktion bl.a. se till att utbildning inom krisberedskapsområdet 

tillhandahålls. Myndigheten har även ett särskilt ansvar för att tillhandahålla 

vissa utbildningar inom området skydd mot olyckor. Dessa är reglerade i 

förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Myndigheten har 

också uppgifter inom utbildningsområdet som är reglerade i totalförsvarets 

folkrättsförordning (1990:12).  
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1.2.1 Utveckling inom området  

Utbildningsverksamheten har varit föremål för flera utredningar genom åren 

där några inneburit stora och genomgripande förändringar. Exempel är 

införande av utbildningssystemet skydd mot olyckor 2003.  

I samband med att MSB inrättades i januari 2009 gjorde regeringen 

bedömningen att behovet av utbildningar kunde tillgodoses genom att anlita 

olika utbildningsaktörer och genom två räddningsskolor med statligt 

huvudmannaskap. Regeringen beslutade om den nya myndighetens budget. 

MSB:s bildande medförde satt fyra räddningsskolor blev två 

verksamhetsställen. Anslagsnivån minskades2. 

Under 2014 vidtogs åtgärder i kursutbudet för att skapa ekonomisk balans för 

2015. Vidare genomfördes en kunskapsinventering som syftade till att skapa 

förståelse för de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för 

utbildningsverksamheten.   

 

1.2.2 Behovet av en översyn  

Det behövs en översyn av hur MSB ska bedriva utbildningsverksamheten inom 

skydd mot olyckor på ett hållbart sätt. Under 2014 påbörjades därför en 

översyn av utbildningsverksamheten inom UB och i januari 2015 fattade chefen 

UB beslut om direktiv för utredningen.  

Den utredning som nu redovisas innehåller en genomgripande analys av MSB:s 

författningsstyrda utbildningsverksamhet inom skydd mot olyckor och syftar 

till att lämna förlag till en hållbar kvalitetssäkrad utbildning med flexibla 

lösningar som syftar till att tillgodose samhällets krav och behov samt 

målgruppernas efterfrågan på ett för staten ekonomiskt hållbart sätt. 

 

1.3 Uppdragsbeskrivning 

Enligt utredningsdirektiven ska: 

en utredare föreslå organisatoriska, författningsmässiga och 

ekonomiska lösningar i syfte att ge MSB:s utbildningsverksamhet 

förutsättningar att utvecklas i förhållande till det uppdrag som 

åligger myndigheten och de förväntningar som finns hos 

myndighetens målgrupper för utbildning. 

Vidare ska utredaren bl.a.  

Kartlägga  

 myndighetens författningsmässiga utbildningsuppdrag,  

                                                           
2 Enlig rapport Alternativ för en hållbar utbildningsverksamhet, redovisning av 
GD-uppdrag den 30 mars 2015 med diarienummer 2014-5917 
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 författningsmässiga förutsättningar och möjligheter för utbildningens 

tillhandahållande ur ett målgruppsperspektiv, utbildningsbehov inom 

skydd mot olyckor fördelat på grund- och vidarutbildningar,  

 förutsättningar för samverkan med kommunala 

räddningstjänstorganisationer eller andra aktörer i frågor om 

myndighetsutövning för, av 1 § förordning (2003:477) om utbildning i 

skydd mot olyckor, reglerad utbildning samt Utbildning för 

räddningsinsats.  

 

Analysera  

 samhällets behov och efterfrågan på utbildning inom myndighetens 

uppdrag inom området skydd mot olyckor,  

 utvecklingsbehov av de författningsreglerade utbildningarna särskilt, 

efterfrågan med hänsyn tagen till variationer i utbildningslängder och 

genomförandeorter,  

 efterfrågan med hänsyn tagen till variationer i utbildningslängder och 

genomförandeorter,  

 kompetensprofiler för att myndigheten ska kunna genomföra 

kvalitetssäkrade utbildningar med varierande utbildningsvolymer samt 

efterfrågan med hänsyn tagen till variationer i utbildningslängder och 

genomförandeorter,  

 Utredaren ska även analysera och värdera synpunkter från kommunala 

räddningstjänstorganisationer. 

Föreslå  

 hur det analyserade utbildningsbehovet kan tillmötesgås, med 

utgångspunkt i det uppdrag som ankommer myndigheten,  

 hur utbildningsverksamheten bör organiseras på mest ändamålsenliga 

sätt,  

 eventuella ändringar i eller kompletteringar av författningar,  

 hur utbildning kan utformas och tillhandahållas på ett sätt som ger 

ökade förutsättningar att hantera händelser som lagen (2003:778) om 

skydd mot olyckor föreskriver,  

 Utredningen ska utgå från gällande författning, men föreslå ändringar 

eller kompletteringar där så bedöms nödvändigt. 

Redovisa  

 kostnadsberäkningar och konsekvensbedömningar med anledning av 

de förslag som utredningen ställer,  

 hur rättssäkerhet, inklusive antagning, examination och 

kvalitetssäkring kan säkerställas i de förslag som redovisas,  
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 hur kompetensförsörjningen ska hanteras utifrån variationer i 

utbildningsvolymer.  

Utredningen ska i sina förslag utgå från nuvarande ekonomiska nivåer, samt 

från vad en ökning respektive en minskning på 20 mnkr skulle betyda för 

utredningens förslag.  

 

1.4 Tolkning, avgränsningar och 

utgångspunkter för uppdraget 

Utifrån direktivet har utredningen tolkat att uppdraget är avgränsat till 

myndighetens författningsstyrda uppdrag och att det är avgränsat från att 

behandla sådana förändringar i utbildningsverksamheten som kan hanteras 

genom myndighetens ordinarie utvecklingsarbete. Utredningen har vidare 

avgränsat arbetet till området skydd mot olyckor. Krisberedskap och civilt 

försvar behandlas endast om det finns kopplingar till utbildning inom skydd 

mot olyckor. 

I kapitel sex har utredningen konstaterat att såväl studerande som 

representanter för kommuner är sig nöjda med den tvååriga utbildningen i 

skydd mot olyckor (SMO). Vidare att de utvecklingsområden som finns för 

denna utbildning kan hanteras genom kontinuerligt kvalitets- och 

utvecklingsarbete. I kapitel tio lämnar utredningen vissa förslag om att 

kompletteringsutbildningar i tillsyn och förebyggande verksamhet kan 

genomföras parallellt med utbildningen. I konsekvensbeskrivningarna anges 

vilka effekter som utredningens förslag kan få på utbildningen i skydd mot 

olyckor. I övrigt lämnar inte utredningen några förslag om utbildningen i skydd 

mot olyckor. På sikt kan utbildningen behöva ses över, men för närvarande 

anser utredningen att den till innehåll fyller sitt syfte.  

I fråga om grundutbildning till skorstensfejare och utbildningen till 

skorstensfejartekniker är bedömningen att det för båda utbildningarna råder 

balans mellan antalet utbildningsplatser och det behov som föreligger på såväl 

kort som lång sikt samt att de utvecklingsområden som finns för 

utbildningarna kan hanteras genom kontinuerligt kvalitets- och 

utvecklingsarbete. Därför berörs inte heller dessa utbildningar i denna rapport. 

Utvecklingen inom det civila försvaret och de utbildningsinsatser som kan bli 

aktuella inom det området har bedömts ligga utanför utredningens möjligheter 

att bedöma. Utredningen vill dock peka på att en ambitionshöjning inom 

området som inte kombineras med ytterligare resurser till MSB, kan påverka 

myndighetens möjligheter att tillhandahålla utbildning inom skydd mot 

olyckor.   

I utredningen har inte heller hänsyn tagits till hur hantering av den pågående 

flyktingsituationen, där MSB och MSB:s utbildningsverksamhet är involverade, 

kan påverka utbildningsverksamheten. Det har bedömts ligga utanför 

utredningens möjligheter att göra denna typ av bedömningar. 
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1.5 Projektorganisation  

Uppdraget har utförts i projektform. Projektbeställare och projektägare för 

projektet har varit avdelningschef Cecilia Looström. 

Till projektledare utsågs enhetschef Anna Walldén. Projektgruppen har i övrigt 

bestått av Lars Ekberg, Rolf Nordengren, Lars-Erik Englund, Stina Wegberg 

och Lena Hallebäck från UB:s ledningsstöd, Per Hulling från Enheten för 

utbildningssamordning som har representerat utbildningsverksamheten samt 

Helena Nässlander från Enheten för räddningstjänst. I juli lämnade Stina 

Wegberg projektgruppen och istället anlitades konsulten Anders Ellqvist.  

I september 2015 utsågs Petter Nelin till biträdande projektledare och samma 

månad utsågs tidigare räddningschefen Tommy Forsberg till medlem i 

projektgruppen. I november 2015 utsågs Lars-Gunnar Strandberg som 

representant från räddningstjänstenheten. Anna Trulsson från rättsenheten 

har varit knuten till utredningen som sakkunnig.  

Projektets styrgrupp har bestått av avdelningschefen Cecilia Looström, 

biträdande avdelningschef Jan Wisén, chefen för verksamhetsställe Sandö, 

AnnKristin Elfvendal, chefen för verksamhetsställe Revinge, Lena Gartmark, 

chefen för Enheten för räddningstjänst, Mats Berglund samt chefen för 

Enheten för utbildningssamordning, Anders Axelsson.  

Referensgrupp har varit UB:s ledningsgrupp och Räddningstjänstrådet samt 

det utbildningsutskott som är knutet till rådet.  

 

1.6 Redovisning av uppdrag från MSB:s 

generaldirektör  

Mot bakgrund av att MSB under 2015 fick minskat förvaltningsanslag3 gav 

MSB:s generaldirektör UB i uppdrag att påskynda vissa delar av den pågående 

utbildningsöversynen inom UB. Uppdraget redovisades den 31 mars 2015. De 

delar som redovisades var:  

 en övergripande analys av om MSB:s utbildningsverksamhet kan 

bedrivas med enbart en egen utbildningsanläggning, 

 ekonomiska konsekvenser, inklusive avvecklings- och 

omställningskostnader, av att lägga ner verksamhet vid Revinge 

respektive Sandö och överföra verksamhet till den andra orten,  

 hur en process för ett fortsatt arbete med att anpassa myndighetens 

utbildningsverksamhet till förändrade förutsättningar skulle kunna se 

ut. 

Uppdraget redovisades i rapporten Alternativ för en hållbar 

utbildningsverksamhet (MSB dnr 2014-5917). I rapporten konstateras bl.a. att 

                                                           
3 Minskningen innebar att MSB ska spara 20 miljoner kronor 2015 och drygt 35 

miljoner kronor från 2016. 
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det är en utmaning att bedriva utbildningsverksamhet vid två 

verksamhetställen utifrån behovet av balans mellan uppdrag och tillgänglig 

budget. För att få balans i ekonomin måste verksamhetställena utnyttjas i 

högre grad samtidigt. Detta samtidigt som ökad närhet till utbildning för 

deltidsanställd personal inom räddningstjänsten efterfrågas av kommunerna. I 

rapporten konstateras att störst kostnadsbesparing erhålls om all utbildning 

förläggs på ett verksamhetsställe. Konsekvenserna för att avveckla ett 

verksamhetsställe redovisades också liksom hur en process för ett fortsatt 

arbete med att anpassa MSB:s utbildningsverksamhet till förändrade 

förutsättningar skulle kunna se ut. I rapporten beskrevs också ekonomiska 

konsekvenser för de olika alternativen baserat på fakta och utan värderingar av 

verksamhetsställenas styrkor respektive svagheter.   

Efter att rapporten redovisats gav generaldirektören i uppdrag att i det fortsatta 

utredningsarbetet särskilt beakta ett antal aspekter. Dessa var: 

 hur efterfrågan på de utbildningar som MSB bör tillhandahålla bedöms 

utvecklas, 

 vad förslag till förändringar leder till i konsekvenser av bl.a. kurslängd 

och kostnader, 

 förutsättningar för att bedriva framförallt utbildning för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap regionalt i större utsträckning, 

 att redovisa en analys av hur MSB:s utbildningsverksamhet kan möta 

behovet av uppdragsfinansiering över förvaltningsanslag, 

avgiftsfinansiering eller tjänsteexport,  

 om det baserat på utredningens övriga analyser är möjligt att bedriva 

verksamheten vid ett eller två verksamhetsställen.  

Genomförande av uppdraget 

Uppdraget har genomförts genom återkommande projektmöten. Möte med 

projektets styrgrupp har hållits på månadsbasis. Avstämning med projektägare 

har skett var annan vecka. Under utredningen har även löpande avstämningar 

skett med cheferna för utbildningssamordningen och verksamhetsställena i 

Revinge och Sandö. Möten har även hållits bl.a. med företrädare för 

länsstyrelser samt med Räddningstjänsternas glesbygdsklubb.  

Under november höll utredningen tre hearingar i Umeå, Stockholm och 

Revinge där företrädare för kommunal räddningstjänst och för länsstyrelser 

deltog 

Utredningens rapport har beretts inom avdelningen UB och inom MSB. 

 

 

 



18 

 

 

1.7 Termer och begrepp  

 

1.7.1 Utbildningsområdet 

Grundutbildning:  

Grundutbildning är sådan utbildning syftar till yrkesverksamhet och som inte 

förutsätter annan utbildningsbakgrund än gymnasial. Grundutbildning erbjuds 

som sammanhållna utbildningsprogram. 

Vidareutbildning:  

Vidareutbildning är sådan utbildning som syftar till yrkesverksamhet och som 

förutsätter tidigare godkänd grundutbildning. För fristående kurser krävs 

också anställning inom kommunal räddningstjänst. Vidareutbildning erbjuds 

som sammanhållna utbildningsprogram samt som fristående kurser. 

Fortbildning: 

Fortbildning är sådan utbildning som riktar sig till kommunal räddningstjänst 

och syftar till att ge fördjupade eller breddade kunskaper, färdigheter eller 

kompetenser inom ett avgränsat ämnesområde. Exempel på fortbildning är 

Rökdykarledare, Instruktörskurs för motorsågshantering inom 

räddningstjänsten, Tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor m.m. 

 

1.7.2 Övrigt 

Olika sätt att organisera räddningstjänsten i kommunerna 

Av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor framgår att en kommun ska 

ansvara för räddningstjänsten inom kommunen om inte räddningstjänsten 

omfattar s.k. statlig räddningstjänst och är ett ansvar för staten. Av 3 kap. 12 § 

framgår att en kommun får träffa avtal med en annan kommun om att det 

uppgifter som kommunen har enligt lagen helt eller delvis ska utföras av den 

andra kommunen och att genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla 

tjänster åt en annan kommun. Detta innebär inte att kommunens ansvar kan 

överlåtas utan avser endast själva utförandet. Tredje stycket i 3 kap. 12 § i lagen 

innehåller en upplysning om att en kommun har rätt att komma överens med 

en eller flera andra kommuner om att ha en gemensam organisation för de 

uppgifter som följer av lagen. Eftersom en stor del av uppgifterna enligt lagen 

innehåller myndighetsutövning är de aktuella formerna för gemensam 

räddningstjänst antingen gemensam nämnd enligt 3 kap. 3 a § kommunallagen 

(1991:900) eller kommunalförbund enligt 3 kap. 20 § samma lag. För de 

uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen kan kommunen alltså ha 

en egen organisation eller ha en gemensam organisation med en eller flera 

andra kommuner. I denna rapport används därför inte begrepp som beskriver 

t.ex. den kommunala förvaltningen, kommunal räddningstjänst eller 

kommunalförbund för räddningstjänst. Genomgående, med några få undantag 

där det ansetts nödvändigt med förtydliganden, används när organisationer för 

räddningstjänst beskrivs i rapporten, begreppet kommunerna. 
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Synpunkter som lämnats från kommunerna. 

Utredningen har som framgått under arbetet haft dialoger med 

Räddningstjänstrådet och dess utbildningsutskott. Vidare har ett tjugotal 

representanter för kommunerna intervjuats samt har tre hearingar genomförs. 

Kommunerna har vid dessa kontakter lämnat synpunkter till utredningen. När 

referens i rapporten sker till sådana synpunkter beskrivs det med synpunkter 

som lämnats från kommunerna. I bilaga 3 redovisas en sammanställning av de 

synpunkter som lämnats vid olika tillfällen.  

SMO-utbildning, Utbildningen i skydd mot olyckor  

I 1 § förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor anges att MSB 

ska tillhandahålla utbildning fram till examen i säkerhets- och 

räddningsarbete. Den tvååriga utbildning som MSB tillhandahåller och som 

leder fram till denna examen, kallas vanligen SMO-utbildning eller 

Utbildningen i skydd mot olyckor. Utredningen har valt att använda dessa 

begrepp för att beskriva utbildningen. 

Räddningstjänstpersonal och räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB-

personal. I rapporten används huvudsakligen begreppet 

räddningstjänstpersonal och med det avses personal som arbetar med brand- 

och säkerhetsarbete och är anställda inom kommunala organisationer för 

räddningstjänst (personer som har detta som huvudsakligt arbete, benämns 

ofta heltidsbrandman). I de fall personalen har en annan huvudarbetsgivare 

och verkar i rollen som ofta benämns deltidsbrandman används i denna 

rapport begreppet räddningstjänstpersonal i beredskap i enlighet med det 

avtal mellan Sveriges kommun och landsting och Brandmännens riksförbund 

som reglerar anställningsförhållandet för denna personalkategori. 

Räddningstjänstpersonal i beredskap förkortas ibland RiB-personal. 
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2. Historisk utveckling av 

utbildning för kommunal 

räddningstjänstpersonal 

I detta kapitel redovisas hur utbildningen för kommunernas personal inom 

räddningstjänsten utvecklats över tid. En mera utförlig beskrivning av 

utvecklingen finns i bilaga 3. 

Utbildningar som genomfördes fram till 1986 hade sin bakgrund från 1960-

talet. I 1986 års räddningstjänstlag (1986:1102) infördes bestämmelser om att 

såväl hel- som deltidsanställda brandmän skulle genomgå utbildning. Vidare 

skulle det bl.a. finnas utbildningslinjer som ledde fram till brandmansexamen, 

brandförmansexamen heltid, brandmästarexamen samt brandförmansexamen 

deltid. 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft 2004. I den finns 

inga detaljerade bestämmelser om utbildning med undantag för personal som 

ska leda räddningsinsatser och personal som ska utföra brandskyddskontroll. 

Med lagen som grund infördes i början av 2003 och i sin helhet från 2004 ett 

nytt utbildningssystem där utbildningen för hel- och deltidsanställda ska vara 

likvärdig i fråga om räddningsinsatser och grundläggande räddningsledning. 

Utöver grundutbildningar innehåller systemet vidareutbildningar som bl.a. ska 

ge möjligheter att anpassa kompetens och utbildning till kommuners olika 

behov och förutsättningar. Utbildningssystemet ska stödja den målstyrning 

som lagen om skydd mot olyckor innehåller.  

Tiden före 1986 

Utbildningar som genomfördes fram till dess att Statens räddningsverk (SRV) 

bildades innebar att heltidsanställda brandmän genomgick en 

introduktionsutbildning av varierande längd vid eget brandförsvar och efter 

minst ett års anställning fanns möjlighet att genomgå en åtta veckor lång 

utbildning vid Statens brandskola, senare Statens brandnämnd. Även om det 

saknades krav gick merparten av de heltidsanställda brandmännen 

utbildningen. Efter sex års tjänstgöring var en brandman behörig att genomgå 

brandförmansutbildning. Examen från den gav tillträde till 

brandmästarutbildning.   

Deltidsanställda brandmän fick introduktionsutbildning vid eget brandförsvar 

på någon vecka. Några krav på mer utbildning fanns inte, däremot fanns 

tillgång till viss fortbildning. Befälsutbildning för deltidsanställda omfattade tre 

veckor. Det fanns också en kurs i förebyggande brandförsvar för 

deltidsanställda, brandbefälskurs B och en brandbefälskurs A som var avsedd 

för chefsbefattningar. 

 

 



21 

 

 

Räddningsverket bildas - 1986  

Samtidigt som Räddningsverket bildades trädde räddningstjänstlagen 

(1986:1102) ikraft. I förordningen (1986:1107) till lagen fanns föreskrifter att 

heltidsanställda brandmän skulle avlägga brandmansexamen inom två år. 

Deltidanställda brandmän skulle genomgå grundutbildning vid räddningskår 

och, inom två år den civilförsvarsutbildning som Räddningsverket bestämde. 

Räddningsverket skulle vidare anordna utbildningslinjer som ledde till 

brandmansexamen, brandförmansexamen heltid och brandmästarexamen, 

samt bl.a. utbildning för brandförmän och brandmästare i förebyggande 

åtgärder mot brand och utbildning i förvaltningskunskap för brandmästare. Till 

utbildningarna fanns behörighetskrav. För utbildning av deltidsanställda befäl 

fanns en utbildningslinje för brandförmansexamen deltid. Krav på behörighet 

till denna var bl.a. tre års tjänstgöring i räddningsstyrka. 

Ny lagstiftning om skydd mot olyckor och nytt utbildningssystem- 2003  

I propositionen Reformerad räddningstjänstlagstiftning (prop. 2002/03:119, 

sid 80f) gjorde regeringen bl.a. bedömningen att kommunernas behov av 

kompetens varierar, bl.a. på grund av storlek, befolkningstäthet och aktuell 

industriell verksamhet. Möjligheterna att rekrytera personal skiljer sig åt och 

kompetensbehov kan, på grund av förändringar i den lokala riskbilden, variera 

över tiden. Att det nya systemet var mer flexibelt ansågs därför viktigt och mot 

den bakgrunden borde regleringen av personalens kompetens i huvudsak 

begränsas till generella krav. Genom ett sådant system ansåg regeringen att det 

gavs förutsättningar för en kontinuerlig anpassning av kraven på kompetens 

hos personalen till nya förhållanden och till olika kommuners skilda behov. 

I propositionen delade regeringen också vad som hade framförts av 

Räddningstjänstlagutredningen i betänkandet Reformerad 

räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10) om att det bör finnas en likvärdig 

grundkompetens i hela landet för att genomföra räddningsinsatser både för 

hel- och deltidsanställd personal. Regeringen delade även utredningens 

bedömning om att kommuner vars riskbild motiverar heltidsanställd 

räddningstjänstpersonal så bör denna ha en bred och hög grundläggande 

kompetens. Om riskbilden i en kommun motiverar en högre generell 

kompetens t.ex. i räddningsledning eller tillsyn, ska utbildningssystemet 

genom vidareutbildning ge möjlighet till påbyggnad av grundkompetensen. 

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2003. Ett syfte med lagen är att 

kommunerna ska ta ett större ansvar för räddningstjänsten och 

kompetenskraven i lagen är utformade i linje med det. Kommunen ska se till 

att det finns kompetens och erfarenhet så att allmänheten tillförsäkras 

tillfredställande säkerhetsnivå. Lagen och den tillhörande förordningen 

innehåller begränsat med kompetenskrav. Ett undantag är som framgått 

räddningsledare, där det anges att behörig som räddningsledare är den som 

har genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och 
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beredskap (MSB). MSB har meddelat föreskrifter4 om vilken utbildning som 

krävs för behörighet.  

Räddningsverket redovisade år 2000 rapporten Förändrad utbildning av den 

kommunala räddningstjänstens personal, även kallad RUFF-utredningen. 

Rapporten låg till grund för de förslag till författningsreglering av kompetens 

som redovisades i betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning. Mot 

bakgrund av detta redovisade sedan Räddningsverket 2001 ett 

regeringsuppdrag om ett nytt utbildningssystem i rapporten Utbildning för 

skydd mot olyckor. Rapporten innehöll bl.a. förslag om en tvåårig 

eftergymnasial studiemedelsberättigande grundutbildning till brandman med 

inriktning mot säkerhet och skydd mot olyckor, en ny grundutbildning för 

deltidspersonal, samt vidareutbildning med möjligheter att anpassa kompetens 

och utbildning till kommuners olika behov och förutsättningar.  

Det nya utbildningssystemet utgick från syftena bakom den nya lagstiftningen, 

dvs. att systemet skulle vara flexibelt för att kunna möta skiftande behov i 

kommunerna. De två grundutbildningarna Skydd mot olyckor och Utbildning 

för räddningsinsats syftar till en över landet likvärdig och grundläggande 

kompetens. Utbildningen i skydd mot olyckor, som ger examen i säkerhets- och 

räddningsarbete, infördes från höstterminen 2003 medan den nya 

utbildningen för deltidsanställda och vidareutbildningar infördes 2004. 

Vidareutbildningarna innehåller tre kurser i räddningsledning, 

Räddningsledare A samt Räddningsledning kurs B och C och två kurser i tillsyn 

och annan olycksförebyggande verksamhet, A och B. Vidare infördes två kurser 

i systematiskt säkerhetsarbete (SSA) samt sammanhållna 

vidareutbildningsprogram. De sammanhållna programmen är 

studiemedelsberättigande och avsikten är att enskilda utan krav på anställning 

i en kommun, ska kunna söka och genomgå dessa. Utbildningen inom 

sotningsverksamheten förändrades också och studiemedelsberättigande kurser 

för skorstensfejare och skorstensfejartekniker infördes.  

Tankarna bakom det nya utbildningssystemet är att MSB erbjuder 

grundutbildning för hel- och deltidsanställda och att kommunerna sedan med 

utgångspunkt i de risker som finns och andra omständigheter se till att 

personalens kompetens byggs på med de vidareutbildningar som staten 

tillhandahåller och med fortbildning. Vidareutbildningar ger en kompetensnivå 

som bedömts svara mot de mest förekommande behov som kommunerna har. 

Kommunerna kan med nuvarande utbildningssystem vidareutbilda personalen 

efter de behov som finns för att möta olika risker.  

Myndigheten för samhällskydd och beredskap - 2009 

I samband med att MSB inrättades i januari 2009 gjorde regeringen i 

propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull (prop. 2007/08:92) 

bedömningen att utbildningen inom skydd mot olyckor behövde utvecklas och 

en beställar-utförarmodell användas för att täcka det framtida 

                                                           
4 SRVFS 2004:9 Statens räddningsverks föreskrifter om behörighet att vara 
räddningsledare i kommunal räddningstjänst 
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utbildningsbehovet. Regeringen bedömde att behovet av utbildningar kunde 

tillgodoses genom att anlita olika utbildningsaktörer och genom två 

räddningsskolor med statligt huvudmannaskap. Regeringens bedömning var 

att staten bör ansvara för och finansiera studiemedelsberättigande utbildning 

samt utbildning där det finns reglerade utbildningskrav. Regeringen beslutade 

om den nya myndighetens budget. MSB:s bildande medförde satt fyra 

räddningsskolor blev två verksamhetsställen.  Anslagsnivån minskades5, liksom 

utbildningsvolymen som drogs ner med elva procent. Detta innebar en 

produktionsökning med 36 procent i Revinge och 48 procent i Sandö, 

motsvarande 20 000 utbildningsdagar per verksamhetsställe och år. 

Uppföljning av reformen skydd mot olyckor 

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet genomförde 2009 en uppföljning av 

reformen skydd mot olyckor (Ds 2009:47).  

Den allmänna bedömningen var att nuvarande utbildningssystem fungerat väl 

och att den öppna kompetensreglering som infördes i LSO hade visat sig 

fungera tillfredsställande. Bedömningen var att det inte fanns behov av 

grundläggande förändringar i utbildningssystemet. Ett konstaterande som 

gjordes i skrivelsen var dock att många kommuner inte helt anpassat sig till de 

nya förutsättningarna och förändrade krav på att själva analysera framtida 

behov av kompetensutvecklig och ta ställning i dessa frågor.  

I skrivelsen framhölls vikten av ett tydligt kompetens- och utbildningssystem 

för skydd mot olyckor. För heltidsbrandmän är det angeläget att det finns en 

likvärdig grundläggande yrkesutbildning som ger en bred anställningsbarhet 

och möjligheter till fortsatt utveckling och yrkeskarriär. Slutsatsen var att den 

tvååriga grundutbildning för skydd mot olyckor bör behållas i lämpliga former. 

I skrivelsen konstaterades att utbildningen av deltidsbrandmän i stort kunnat 

tillgodose efterfrågan från kommunerna, även om variationer över åren har 

medfört vissa problem. Frånsett den kompetensreglerade utbildningen för 

räddningsledare hade dock den statligt finansierade vidareutbildningen inte 

nått de volymer som bedömts motsvara behoven i kommunerna. 

Kommunernas efterfrågan hade minskat och detta gällde främst 

vidareutbildning som inte är räddningstjänstnära.  

Inom ramen för uppföljningen genomfördes hearingar och från dessa redovisas 

i skrivelsen bl.a. att det framkommit att svårigheterna att rekrytera 

deltidsbrandmän innebär att nya lösningar måste prövas. Ett exempel var att 

utbildning av deltidsbrandmän borde kunna genomföras med olika ambition. 

Några hade också framfört att utbildningen till räddningsledare för 

deltidsanställda var för omfattande och dyrbar för kommunerna i förhållande 

till uppgifterna och att det borde finnas alternativ som är anpassade till 

deltidsstyrkor i bl.a. glesbygd. 

                                                           
5 Enlig trapport Alternativ för en hållbar utbildningsverksamhet, redovisning av 
GD-uppdrag den 30 mars 2015 med diarienummer 2014-5917 
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3. MSB:s författningsmässiga 

utbildningsuppdrag 

3.1 Övergripande 

Utbildning inom samhällsskydd och beredskap ska bidra till att stärka 

aktörernas förmåga och MSB:s utbildningsuppdrag bör därför ses utifrån de 

övergripande regleringar som finns inom området. 

Kommunernas uppgifter inom samhällsskydd och beredskap regleras 

huvudsakligen i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).  

Bestämmelserna i LSO och LEH ska tillämpas oberoende av varandra. Om 

kriterierna enligt LSO för att en kommun ska göra en räddningsinsatsinsats är 

uppfyllda ska en insats göras. Samtidigt kan en ordförande i en 

krisledningsnämnd, enligt bestämmelserna i LEH, bedöma att förutsättningar 

föreligger för att aktivera denna nämnd för att överta visst beslutsfattande från 

andra nämnder. En sådan bedömning kan också göras i en annan situation som 

inte samtidigt innebär krav på att en räddningsinsats ska göras. Varje situation 

ska prövas självständigt mot kriterierna i respektive lag. En skillnad är alltså att 

om kriterierna för att göra en räddningsinsats är uppfyllda råder en skyldighet 

att genomföra insatsen, medan en övergång till verksamheten i 

krisledningsnämnden är en möjlighet som kan utnyttjas under de 

förutsättningar som anges i LEH och kommunen väljer själv när systemet ska 

aktiveras. LEH kompletterar kommunallagens bestämmelser om arbetsformer 

och beslutsfattande i kommuner och landsting. Bestämmelserna om 

räddningstjänst i LSO och bestämmelserna om extraordinära händelser i LEH 

har således olika syften och vad gäller den operativa verksamheten kan det 

knappast sägas att det finns några bestämmelser som överlappar varandra. 

För statliga myndigheter under regeringen gäller bl.a. förordningen (2006:942) 

om krisberedskap och höjd beredskap (KBF). Flera av de grundläggande krav 

som åläggs statliga myndigheter liknar de som anges för kommuner och 

landsting i LEH, bl.a. att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser. Förordningen 

innehåller även andra krav och pekar också ut vissa myndigheter som särskilt 

ansvariga inom krisberedskapen. 

 

3.1.1 Bestämmelser om kompetensförsörjning  

I LEH och KBF finns bestämmelser om utbildning och övning medan det i LSO 

finns bestämmelser om kompetens. Enligt LEH ska kommuner och landsting 

bl.a. ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning 

och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 

extraordinära händelser i fredstid. Enligt KBF ska varje myndighet ansvara för 
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att personalen vid myndigheten får den utbildning och övning som behövs för 

att den ska kunna lösa sina uppgifter i samband med krissituationer. Bland 

annat ska en planlagd utbildningsverksamhet genomföras vid myndigheterna. 

 

3.1.2 Särskilt om utbildning för uppgifter inom skydd mot 

olyckor 

Som framgått i kapitel två är regleringen av kompetens för kommunernas 

personal inom räddningstjänsten med två undantag begränsad till generella 

krav. I två fall finns särskilda behörighetskrav. För räddningsledare och för den 

som ska utföra brandskyddskontroll finns kompetenskrav i förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor. 

Mot denna bakgrund anges i 2 kap. 14 § LSO att den personal som för 

kommunens räkning har att utföra förebyggande verksamhet, att planera, leda 

genomföra och följa upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn ska genom 

utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs. Innebörden är att 

kommunen ska se till att det finns sådan kompetens och erfarenhet i den 

organisation som kommunen har att allmänheten kan tillförsäkras en 

tillfredställande säkerhetsnivå med hänsyn till den lokala riskbilden. 

Staten, genom MSB, svarar som också framgått för grundläggande utbildning, 

dels genom Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) som bl.a. ger kompetens att 

arbeta som räddningstjänstpersonal, dels genom Utbildningen för 

räddningsinsats som är avsedd att ge kompetens att arbeta som 

Räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Syftet är att det ska finnas en likvärdig grundnivå för utbildningar som ger 

grundläggande kompetens att genomföra räddningsinsatser och att utöva 

räddningsledning. Allt efter risker och andra omständigheter kan kommunerna 

sedan se till att personalens kompetens byggs på. Det kan ske genom de 

vidareutbildningar som MSB tillhandahåller. Utöver grund- och 

vidareutbildning krävs för arbete i olika roller inom räddningstjänsten ett 

livslångt lärande inom yrket. Det sker genom övningsverksamhet i egna 

kommunen, fortbildning genom extern aktör eller på annat sätt. Särskilda 

risker i en kommun kan också kräva särskilda utbildningsinsatser. Det kan t.ex. 

vara i kommuner där det finns s.k. farlig verksamhet. Här kan det vara fråga 

om att kommunerna behöver kompetensutveckla sin personal ytterligare och 

det kan ske genom egna utbildningsinsatser, genom att köpa utbildning på 

öppna marknaden eller genom fortbildningar som anordnas av MSB. 

I förordningen om skydd mot olyckor regleras behörighet för räddningsledare i 

kommunal räddningstjänst samt behörighet för den som ska utföra 

brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO. Behörig är i båda fallen den som 

genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap eller hos dess föregångare. Enligt MSB:s föreskrifter (SRVFS 

2004:9) är den som har genomgått Statens räddningsverks vidareutbildning i 

Räddningsledare kurs A med godkänt resultat, eller har avlagt 

brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) och har 

genomgått Statens räddningsverks påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 
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brandingenjörer med godkänt resultat behörig att vara räddningsledare i 

kommunal räddningstjänst. I MSB:s föreskrifter (MSBFS 2014:6) om 

rengöring (sotning) och brandskyddskontroll regleras att behörig att utföra 

brandskyddskontroll är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker 

enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. 

Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för 

skorstensfejare, genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt 

mästarexamen för skorstensfejare. 

 

3.2 MSB:s utbildningsuppdrag  

Enligt förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, ska MSB se till att utbildning och övningar 

kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde, dvs. skydd mot olyckor, 

krisberedskap och civilt försvar. 

Regeringen har i förordningen om utbildning i skydd mot olyckor uppdragit åt 

MSB att svara för viss kompetensutbildning av kommunernas personal inom 

skydd mot olyckor. I förordningen med instruktion för MSB regleras för vilka 

utbildningar myndigheten får, respektive inte får, ta ut avgift. 

 

3.2.1 Författningsmässiga uppdrag 

De utbildningsuppdrag som myndigheten har styrs av instruktionen för 

myndigheten, förordningen om utbildning i skydd mot olyckor och 

Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12).  

Enligt 1 § i förordningen med instruktion för myndigheten som reglerar 

verksamhetsområde ska myndigheten se till att utbildning och övningar 

kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde. 

Av instruktionens bestämmelser om förberedande arbete framgår att 

myndigheten ska se till att utbildning inom krisberedskapsområdet 

tillhandahålls. Vidare framgår bl.a. att myndigheten vid behov ska stödja 

Regeringskansliet i utbildnings- och övningsverksamheten inom 

krisberedskapsområdet. 

Under avsnittet om avgifter i instruktionen framgår att avgifter får tas ut för 

utbildningar som myndigheten bedriver och att myndigheten får besluta om 

avgifternas storlek. Undantaget är dock att avgifter inte får tas ut för sådana 

utbildningar som anges i 1 § förordningen om utbildning i skydd mot olyckor, 

utbildningar som anpassats för Räddningstjänstpersonal i beredskap eller 

utbildning som ger behörighet att vara räddningsledare.  

De utbildningar som myndigheten ska bedriva enligt 1 § förordningen om 

utbildning i skydd mot olyckor är: 

1. utbildningar som leder fram till examen i säkerhets- och 

räddningsarbete samt examen som skorstensfejare, 
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2. vidareutbildning som leder fram till examen som 

skorstensfejartekniker, 

3. sammanhållna vidareutbildningsprogram inom områdena 

räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande åtgärder samt 

systematiskt säkerhetsarbete och 

4. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. 

Av förordningen framgår att myndigheten ska besluta om utbildningsplaner, 

kursplaner och betyg för de utbildningar som bedrivs enligt förordningen. 

Detta innebär att utbildningar utan författningsstöd endast i undantagsfall och 

med särskilda skäl bör finansieras med anslagsmedel.  

De sammanhållna vidareutbildningsprogrammen ska genomföras utan avgift 

för de studerande. Även enskilda kurser inom vidareutbildningsprogrammen 

har inom myndigheten bedömts att de ska vara avgiftsfria. Att de inte ges som 

sammanhållna vidareutbildningsprogram utan som enstaka kurser har 

bedömts sakna betydelse. Det väsentliga skälet är att utbildningsområdena, 

räddningstjänst och tillsyn, redan från början undantogs från avgift. 

Totalförsvarets folkrättsförordning gäller för myndigheter under regeringen 

och i denna finns föreskrifter om utbildning i 20 §. Av bestämmelserna framgår 

att Försvarsmakten och de myndigheter som har ett ansvar enligt 18 § KBF (de 

bevakningsansvariga myndigheterna) ska se till att personalen inom 

verksamhetsområdet får en tillfredsställande utbildning och information om 

folkrättens regler i krig och under neutralitet. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap ska erbjuda de bevakningsansvariga myndigheterna 

grundläggande utbildning i folkrättens regler i krig och under neutralitet samt 

samordna utbildningen inom totalförsvarets civila del. 

Sammanfattningsvis anger den reglering som finns för myndighetens 

utbildningsverksamhet, med några undantag, inte vilka specifika utbildningar 

som myndigheten ska bedriva. Det regleras heller inte i vilken omfattning som 

utbildning ska bedrivas. Generellt har MSB uppdraget att se till att utbildning 

kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde. Det innebär att MSB, i 

de fall nödvändiga utbildningar inte redan finns, mot avgift kan genomföra 

utbildningar i egen regi eller genom uppdrag till andra utbildningsaktörer.  

En osäkerhetsfaktor är vilket behov av utbildning inom det civila försvaret som 

finns de närmast åren. Myndigheten har i uppdrag att se till att utbildning 

kommer till stånd inom området samt att samordna utbildningen inom 

området. Inom denna utredning har gjorts en bedömning om att den typ av 

utbildning som kan bli aktuell i första hand blir teoretisk och inte kommer att 

kräva särskilda utbildningsanordningar i form av övningsfält och liknande. Det 

bör dock poängteras att detta är en bedömning som utredningen gör givet den 

planering som finns för området i dag.   
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4. MSB:s nuvarande 

utbildningsverksamhet 

I detta kapitel beskrivs den utbildningsverksamhet som MSB bedriver inom 

skydd mot olyckor.  

Utbildningsverksamheten inom MSB består av två verksamhetställen, Sandö 

och Revinge och Enheten för utbildningssamordning (USAM). Verksamheten 

har cirka 225 årsarbetare och omsätter cirka 205 mnkr per år på 

förvaltningsanslaget. Den totala omsättningen för hela 

utbildningsverksamheten, inklusive avgiftsfinansierad utbildning och kost och 

logi uppgår till cirka 270 mnkr. 

Enligt kursutbudsplanen för 20156 planeras anslagsfinansierade utbildningar 

enligt tabell 4.1. och 4.2. Här avses utbildningar som budgeteras vid Revinge, 

Sandö och USAM. Därutöver beräknas cirka 1 700 personer utbildas med en 

omfattning på omkring 7000-8000 utbildningsdagar med finansiering från 

avgifter eller med anslag som budgeteras vid annan avdelning eller enhet enligt 

rutin för interna uppdrag.7  

Utbildningar

Revinge Sandö

Extern

aktör Totalt Revinge Sandö

Extern

aktör Totalt

2-årig SMO 30 400 35 200 65 600 12 14 26

Räddningsinsats 5 600 7 840 5 880 19 320 5 7 7 19

Räddningsledning 7 560 3 600 11 160 9 5 14

Tillsyn/olycksförebyggande 3 120 3 120 3 3

Brandingenjörer (RUB) 7 000 7 000 1 1

Skorstensfejarutbildningar 8 400 8 400 3 3

Övriga kurser 162 252 2 200 2 614 2 3 6 11

Totalt 53 842 55 292 8 080 117 214 32 32 13 77

Fotnot: Antal kurser för 2-årig SMO avser antal terminer

Antal utbildningsdagar Antal kurser

Tabell 4.1 Planerad anslagsfinansierad utbildning 2015 

 

Utbildningar

Revinge Sandö

Extern

aktör Totalt

2-årig SMO 204 228 432

Räddningsinsats 160 224 168 552

Räddningsledning 216 120 336

Tillsyn/olycksförebyggande 88 88

Brandingenjörer (RUB) 35 35

Skorstensfejarutbildningar 84 84

Övriga kurser 259 99 175 533

Totalt 962 755 343 2 060

Antal studerande

 

Tabell 4.2 Planerat antal studerande på anslagsfinansierad utbildning 2015 

                                                           
6 Bilaga 6 till UB:s verksamhetsplan för 2015 
7 Rutin Hantering av interna uppdrag 2010-08-30, dnr 2009-5832. 
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Övriga kurser hos externa aktörer avser i huvudsak utbildningar i 

krisberedskap som genomförs av Försvarshögskolan (FHS).  

 

4.1 Utbildningar som MSB tillhandahåller  

I detta avsnitt beskrivs översiktligt de grund- och vidareutbildningar som MSB 

tillhandahåller. Kurs- och utbildningsplaner finns att tillgå på myndighetens 

hemsida www.msb.se. 

 

4.1.1 Grundutbildningar 

 

4.1.1.1. Utbildning i skydd mot olyckor (SMO), 80 studiepoäng 

Utbildning i Skydd mot olyckor (SMO), är en tvåårig eftergymnasial utbildning 

som riktar sig till den som vill bli räddningstjänstpersonal och arbeta med 

räddning och säkerhet. Godkänd utbildning ger examen i säkerhets- och 

räddningsarbete enligt förordningen om utbildning i skydd mot olyckor. 

Utbildningen ska ge de förutsättningar i form av kunskap, färdighet och 

kompetens som behövs för arbetet. Väsentligt är ett före, under och efter 

perspektiv såväl vid olyckor som vid kriser och fokus är på kommunal 

verksamhet.  

För att erhålla examen i säkerhets- och räddningsarbete ska den studerande 

bl.a. förstå betydelsen av att sätta medborgaren i fokus och att arbeta utifrån 

medborgarens behov. Studenten ska också visa förståelse för behov av 

systematiskt säkerhetsarbete samt ha kunskaper om metoder och verktyg som 

bidrar till olycksförebyggande och skadebegränsande arbete.  

Övrigt som krävs av studenten är bl.a. att ha kunskap om och förståelse för hur 

individer, grupper och samhälle påverkas och agerar vid olyckor och kriser 

beroende på t.ex. kulturell och social bakgrund, ålder och kön. Studenten ska 

förstå betydelsen av samverkan m.m. i arbetet med samhällets säkerhet. Det 

krävs också kunskap om bl.a. genusteori och om att förhålla sig normkritisk i 

såväl situationer som diskussioner. Vidare krävs kunskap om olika 

säkerhetsaktörer och författningar som påverkar kommunens arbete med 

skydd mot olyckor.  

När det gäller färdighet krävs bl.a. förmåga att använda metoder och tekniker 

för att kunna agera i räddningstjänst i såväl vanligt förekommande olyckor som 

vid kriser och höjd beredskap. Det krävs också bl.a. förmåga att dra egna 

slutsatser om risker vid räddningsinsatser och att kunna bidra i samarbete och 

problemlösning.  

Ifråga om kompetens ska studenten visa den kompetens som behövs för 

självständigt ställningstagande och medvetet agerande som grundar sig på 

vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och medvetna etiska och moraliska 

värderingar. Studenten ska vidare bl.a. visa kompetens för att planera, 

genomföra och följa upp utbildning och informationsinsatser mot en särskild 

http://www.msb.se/
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målgrupp. Studenten ska också ha den kompetens som krävs vid prehospitalt 

omhändertagande samt för bl.a. att söka, granska, värdera och bearbeta 

information.  

Utbildningens innehåll  

Utbildningen innehåller utöver skolbunden tid 17 studiepoäng 

arbetsplatsförlagd handledarledd tid - LIA (lärande i arbete) samt 6 

studiepoäng fördjupningsarbete. Varje termin innehåller 20 studiepoäng. 

Utbildningen betonar processorienterat lärande där ett aktivt och 

undersökande arbetssätt främjas. Olika kurser planeras så att de utgör en 

helhet som utvecklar den studerandes kompetens. Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.   

Termin 1 innehåller kurserna Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och 

räddningsarbete och kursen Olyckans skeden där den senare innehåller fyra 

delkurser; Grundläggande risk- och olycksteori, Den lilla olyckan, 

Grundläggande brandkunskap och Enklare fördjupningsarbete. Termin 2 

omfattar kurserna Risker med farliga ämnen, Säkerhetsarbete på ett 

systematiskt och säkert sätt samt Kommunalt säkerhetsarbete.  

Innehållet i termin 3 omfattar kursen Skadeplatsen samt Lärande i arbete 

(LIA). Lärande i arbete genomförs vid kommunal räddningstjänst och någon 

annan plats utifrån yrkesrollen t.ex. inom kommunalt säkerhetsarbete. Den 

sista terminen innehåller kurserna Den stora olyckan, Det robusta samhället 

samt Fördjupningsarbete. Under fördjupningsarbetet ska den studerande på 

ett självständigt sätt utveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter, 

inom ett för yrkesrollen relevant område utifrån en strukturerad metod.  

4.1.1.2. Utbildning för räddningsinsats, 9 studiepoäng 

Utbildningen ska ge kompetens för att arbeta som Räddningstjänstpersonal i 

beredskap i räddningsinsatser vid vanligt förekommande olyckor, t.ex. brand i 

byggnader och trafikolycka. Utbildningen ska också ge kompetens att 

medverka i större räddningsinsatser och vid kriser. Efter godkänd utbildning 

får den studerande ett utbildningsbevis. 

Mål för utbildningen är bl.a. att den ska ge möjligheter för den som genomgått 

utbildningen att inom sin huvudsysselsättning kunna bidra i det förebyggande 

och skadebegränsande arbetet. Utbildningen ska också ge förståelse för hur 

räddningstjänsten bidrar till kommunens olycksförebyggande och 

skadebegränsande arbete.  

Utbildningen ska ge kunskaper för att agera vid räddningsinsatser vid vanligt 

förekommande olyckor samt ge kännedom om vilken roll 

räddningstjänstpersonal i beredskap har vid större räddningsinsatser och 

kriser. I målen för utbildningen ingår att den studerande ska kunna vidta 

lämpliga åtgärder i prehospitalt akut omhändertagande. Utbildningen ska 

också ge förutsättningar att kunna bidra till uppföljning av räddningsinsatser 

samt kunskaper och förståelse om människors olikheter samt möjligheter att 

verka för etnisk mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män. 
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Kurser i Utbildning för räddningsinsats 

Utbildning för Räddningsinsats är indelad i två kurser; Preparandkurs för 

räddningsinsats (två studiepoäng) och Grundkurs för räddningsinsats (sju 

studiepoäng).  

Kommunen ansvarar för att preparandkursen genomförs. Preparandkursen ska 

ge kunskaper om den egna räddningstjänstens verksamhet med tyngdpunkt på 

lagstiftning, organisation, materiel och skyddsutrustning. I preparandkursen 

behandlas även rökdykning, metoder och system för brandsläckning, 

brandförlopp samt första hjälpen. Kursen ska ge de förutsättningar som krävs 

för att kunna tillgodogöra sig Grundkurs för räddningsinsats. Räddningschefen 

eller den som denne utsett och som ansvarat för preparandkursen, intygar att 

den studerande har uppnått kursplanens mål enligt av MSB fastställt formulär. 

Grundkurs för räddningsinsats behandlar brandförlopp, brandskydd, brand i 

byggnad och brand utomhus, rökdykning, trafikolycka, person- och 

djurlivräddning, olycka med farliga ämnen, prehospitalt akut 

omhändertagande, arbetarskydd, miljöpåverkan samt kriser. Kursen 

genomförs både på skola och genom distansundervisning. Den skolbundna 

utbildningen omfattar fem veckor och distansutbildningen två veckors 

heltidsstudier som genomförs på kvartsfart under åtta veckor. Kommunikation 

med handledare och övriga studerande under distansutbildningen sker i 

huvudsak via internet.  

 

4.1.2 Vidareutbildningar 

Komplicerade eller stora räddningsinsatser ställer krav på enskilda 

medarbetares kompetens men det ställer framförallt krav på en kvalificerad och 

kompetent ledning av insatserna. Utöver grundutbildningen Räddningsledare 

A finns därför vidareutbildningar i kurserna Räddningsledning B respektive 

Räddningsledning C. 

Behörig att antas till kurser inom vidareutbildning är den som har anställning 

inom en kommun, har avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från 

Utbildning i skydd mot olyckor eller genomgått Utbildning för räddningsinsats 

med betyget Godkänd eller har annan av arbetsgivaren, kommunen, bedömd 

lämplig utbildningsbakgrund, kompletterad med utbildning och erfarenhet 

inom området räddningstjänst. För vissa kurser krävs grundläggande 

behörighet enligt regler som gäller för högskolestudier. Kravet på anställning i 

en kommun gäller inte för de sammanhållna vidareutbildningsprogrammen. 

 

4.1.3 Vidareutbildning inom räddningstjänst 

 

4.1.3.1. Räddningsledare A, 6 studiepoäng 

Utbildningen Räddningsledare A ger behörighet att utses som räddningsledare 

i kommunal räddningstjänst.  
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Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i rollen som räddningsledare 

för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med de vanligast 

förekommande räddningsinsatserna, samt i ett inledningsskede även vid mer 

komplexa räddningsinsatser. Kursen tar sikte på lägre ledningsnivåer där en 

mindre del av kommunens organisation för räddningstjänst deltar. Exempel på 

insatser är bilbrand, trafikolycka, lägenhetsbrand samt mindre 

kemikalieolyckor och dess miljöpåverkan. Utbildningen ska också vara en 

grund för ett fortsatt lärande i yrkesrollen.  

Fokus i utbildningen är ledning av verksamheten på en skadeplats Utifrån 

situationer och behov som kan uppstå på en skadeplats får den studerande lära 

sig samordna och samverka, vidta korrekta åtgärder samt disponera och 

använda befintliga resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Olika 

metoder och tekniker studeras och prövas, bl.a. med avseende på 

kommunikation samt stabs- och beslutsstöd. I kursen belyses problem och 

teorier om ledningssystem, beslutsfattande, ledarskap, ledarstil och 

stresshantering.  

Lagen om skydd mot olyckor studeras med särskild tonvikt på räddningstjänst, 

räddningsledarens skyldigheter och befogenheter. Vidare behandlas 

räddningsledarens skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160), 

miljöbalken (1998:808), förvaltningslagen (1986:223). Informationshantering 

belyses också i kursen. 

4.1.3.2. Räddningsledning B, 9 studiepoäng 

Kursen syftar till att ge kunskaper i rollen som räddningsledare och 

arbetsledare för att kunna förbereda och leda arbetet vid komplexa 

räddningsinsatser. Insatser som avses är där hela eller större delen av 

kommunens organisation för räddningstjänst är engagerad. Exempel är 

trafikolyckor som omfattar flera eller större fordon, industribränder samt 

kemikalieolyckor. Utbildningen ska ge förutsättningar att kunna medverka i 

kommunens hela organisation vid ledning av olyckor och kriser och att 

samverka med andra myndigheter. 

Kursen ger bredare och djupare kunskaper än A-kursen. Detta gäller bl. a. i 

fråga om beslut, beslutsfattande och beslutstöd. Stabens funktion, uppbyggnad 

och arbetsrutiner vid olika typer av räddningsinsatser studeras samt behandlas 

andra myndigheters ledningssystem vid räddningsinsatser. 

I kursen ingår bl.a. byggnadstekniskt brandskydd. I fråga om lagstiftning 

behandlas lagen om skydd mot olyckor och lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap (LEH) med tonvikt på samordning, samarbete och andra 

myndigheters uppgifter. I kursen ges också fördjupade kunskaper om bl.a. 

kemikalier, arbetarskydd samt oljeutsläpp i marin miljö, liksom även om de 

taktiska principerna vid kemolycka. Delar av kursen kan erbjudas på distans. 
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4.1.3.3. Räddningsledning C, 5 studiepoäng 

Kursen har genomförts vid några tillfällen, dock inte under de senaste fem 

åren. Kursen redovisas då den ingår i det samlade kursutbudet för utbildning i 

skydd mot olyckor. 

Kursen är fem veckor och syftar till att ge kunskaper i rollen som 

räddningsledare och arbetsledare för att kunna förbereda och leda komplexa 

räddningsinsatser som kräver stor lednings- och samverkanskapacitet. Den 

avser räddningsinsatser med flera ledningsnivåer och då en eller flera 

kommuner på olika sätt är engagerade, i samverkan med andra myndigheter, 

organisationer eller andra aktörer. Exempel på insatser är större kemolyckor, 

olyckor med stort skadeutfall och naturkatastrofer.  

Behovet av samordning studeras särskilt i kursen som också behandlar 

nationella och internationella myndigheter och organisationer som kan agera 

vid komplexa insatser och kriser, samt deras ansvar och verksamhet.  

I kursen fördjupas kunskaperna bl.a. om LEH liksom kunskaper om nationella 

och internationella avtal. Förmågan att utarbeta strategier i samverkan med 

specialister och experter, liksom att effektivt kunna utnyttja tillgängliga 

resurser, behandlas. Särskild tonvikt läggs på att utveckla förmågan att etablera 

ett utbyggt ledningsstöd och att utnyttja tillgängliga former av beslutsstöd.  

Områden som organisationslära, stresshantering, beslutsfattande under stress, 

miljöpåverkan och strategisk insatsledning studeras i kursen.  

 

4.1.4 Vidareutbildning tillsyn och olycksförebyggande 

åtgärder 

 

4.1.4.1. Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A,  

6 studiepoäng 

Kursen är fördelad på skolbunden undervisning och distansstudier. Den vänder 

sig främst till dem som avser att arbeta med tillsynsverksamhet inom skydd 

mot olyckor i en kommun.  

Kursen ska ge förutsättningar att utveckla kunskaper om tillsynsverksamheten 

enligt LSO och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Genomgången kurs ska ge förutsättningar att kunna utföra kommunal tillsyn 

vid objekt där riskerna för skador på liv, egendom och miljö är begränsade och 

där behov av riskbedömningar med utgångspunkt i beräkningar inte föreligger. 

Ett särskilt fokus är tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt LSO. Efter 

kursen ska deltagaren kunna ge enklare råd och information inom det 

olycksförebyggande området. 
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4.1.4.2. Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B,  

10 studiepoäng 

Delar av kursen kan erbjudas på distans. För att genomgå kursen krävs, utöver 

anställning i en kommun, grundläggande behörighet enligt regler som gäller för 

högskolestudier.  

Utbildningen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att kunna planera 

kommunens tillsynsverksamhet enligt LSO och LBE samt att kunna utföra 

tillsyn på objekt utförda med förenklad dimensionering. Utbildningen ska 

också ge förutsättningar att kunna använda sakkunnigutlåtanden för att utföra 

tillsyn där skyddet mot olyckor är utformat med analytisk dimensionering eller 

baserat på riskanalyser. Genomgången utbildning ska ge förutsättningar att 

kunna hantera förekommande ärenden inom en kommun på det 

olycksförebyggande området. Utbildningen ger bl.a. kunskaper att identifiera 

sådana erfarenheter som erhållits i tillsynsarbetet som kan vara underlag för 

utveckling av kommunens operativa räddningstjänst. 

 

4.1.5 Systematiskt säkerhetsarbete 

Vidareutbildning inom systematiskt säkerhetsarbete innehåller två kurser, A 

och B. Utbildningarna tillhandahålls inte för närvarande men ingår i de 

vidareutbildningsprogram som MSB ska anordna enligt förordningen om 

utbildning i skydd mot olyckor.  

 

4.1.5.1. Kurs A Metoder för samhällsinriktat säkerhetsarbete,  

10 studiepoäng 

Utbildningen syftar till att utifrån ett helhetsperspektiv ge fördjupade 

kunskaper om kommunalt säkerhetsarbete och metoder och tekniker för att 

arbeta med handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Utöver 

anställning i en kommun är förkunskapskrav allmän högskolebehörighet.  

I kursen ingår bl.a. metoder och modeller för systematiskt säkerhetsarbete. 

Vidare studeras grundläggande begrepp som bl.a. säkerhetskulturer, skydd mot 

olyckor, internt skydd, folkhälsoarbete, riskhantering samt helhetssyn på 

säkerhet med medborgarfokus. I kursen behandlas utrednings- och 

utvärderingsmetodik, grunderna i projektledning samt genomförs och tolkas 

enklare riskanalyser. 

I målen för kursen ingår bl.a. att kunna genomföra enklare riskanalyser med 

fokus på kommunnivå och analysera olika metoder för riskanalyser och 

reflektera över deras användningsområden. Den studerande ska också bl.a. 

kunna söka och välja relevanta uppgifter om skade- och olycksutvecklingen och 

deras orsaker från olika informationskällor.  



35 

 

 

4.1.5.2. Kurs B Strategier för samhällsinriktat säkerhetsarbete, 

10 studiepoäng 

Kursen syftar till att ge kunskaper för att initiera, leda och utveckla arbetet med 

handlingsprogram enligt LSO samt kunskaper för att initiera, leda och 

stimulera till ett tvärsektoriellt säkerhetsarbete i kommunen.  

I målen för kursen ingår att efter genomgången utbildning ska den studerande 

bl.a. kunna utarbeta en strategi och process för hur ett kommunalt 

handlingsprogram enligt LSO kan tas fram, presenteras, kommuniceras och 

utvärderas. Vidare bl.a. att kunna motivera och argumentera för en helhetssyn 

på systematiskt säkerhetsarbete och vikten av samverkan och 

nätverksbyggande inom kommunen samt att kunna genomföra 

omvärldsanalyser. 

 

4.1.6 Sammanhållna vidareutbildningsprogram 

Sammanhållna vidareutbildningsprogram infördes i samband med att det nya 

utbildningssystemet infördes. Tanken var att de som gått Utbildning i skydd 

mot olyckor skulle kunna bygga på sin utbildning utan att ha anställning i en 

kommun. De studerande skulle bekosta sin utbildning själva och sedan vara 

attraktiva för en arbetsgivare. Eftersom utbildningarna är 

studiemedelsberättigande kräver det att de har viss längd och Räddningsverket 

beslutade om sammanhållna vidareutbildningsprogram, A och B, inom 

områden räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande samt systematiskt 

säkerhetsarbete.  

Behörighetskraven reglerades i föreskrift (SRVFS 2006:2, senare SRVFS 

2008:5) om behörighetskrav för antagning till utbildning enligt förordningen 

(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.  

Syftet med programmen var att ge fördjupad kompetens inom områdena 

räddningsledning, tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet samt 

metoder för systematiskt säkerhetsarbete respektive strategier för 

samhällsinriktat säkerhetsarbete. För kurserna finns såväl allmänna mål som 

utbildningsspecifika mål som i stort överensstämde med de mål som anges för 

respektive kurs inom respektive område. 

Räddningsverkets föreskrifter om behörighetskrav för antagning till utbildning 

enligt förordningen om skydd mot olyckor (SRVFS 2008:5) upphörde att gälla 

1 oktober 2014 och ersattes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter om behörighetskrav för antagning till utbildning i skydd mot 

olyckor (MSBFS 2014:4). I denna föreskrift finns inga behörighetskrav för 

vidareutbildningsprogram. 

 

4.1.7 Fortbildningar  

MSB tillhandahåller ett antal fortbildningar inom området skydd mot olyckor. 

Dessa tas fram för att svara mot identifierade behov och kan skifta över tid. En 

sammanställning av de fortbildningar som tillhandahålls för närvarande finns 
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på MSB:s hemsida. I sammanhanget är det viktigt att framhålla att MSB är 

långt ifrån den enda som tillhandahåller fortbildning. Det finns flera andra och 

en stor del av den fortbildning som genomförs inom skydd mot olyckor 

genomförs i kommunernas egen regi.  

 

4.2 Utbildningsverksamhetens organisation  

I detta avsnitt beskrivs kortfattat utbildningsverksamhetens organisation och 

översiktliga arbetsuppgifter. En mera detaljerad redovisning med befattningar 

finns redovisad i bilaga 4. 

Utbildningsverksamheten består av Enheten för utbildningssamordning 

(USAM) och verksamhetställena Sandö och Revinge. Organisationsdelarna har 

olika roller men utgör tillsammans MSB:s utbildningsverksamhet och arbetar 

utifrån en gemensam process. Utbildningsprocessen består i stort av följande 

delar: 

 planera och förbereda för att genomföra och beställa utbildning, 

 marknadsföra och erbjuda utbildningar, 

 anta till utbildning, 

 genomföra utbildning, 

 följa upp utbildningsverksamheten, samt 

 förbättra utbildningen. 

 

Utbildningsverksamheten består organisatoriskt av tio enheter, var och en med 

egen profil och eget verksamhetsområde. Sex (blå) enheter har samordnings- 

och produktionsuppdrag och fyra (gröna) har stöduppgifter. 

 

Revinge SandöUSAM

GRUND (Re)

VIDU (Re)

SAMV (Re)

USTÖD (Re)

TEKN (Re)

GRUND (Sö)

SAMV (Sö)

INTERNAT (Sö)

TEKN (Sö)

 

Bild 4.1 Principiell organisation och samverkan inom utbildningsverksamheten 
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4.2.1 Verksamhetstället Sandö 

Sandö är organiserat i fyra enheter och ett verksamhetsstöd med sammanlagt 

cirka 98 tjänster och leds av en verksamhetschef som till sitt stöd har en 

chefsgrupp (ledningsgrupp). 

 

 

Verksamhetschef

 

      

Verksamhetsstöd

13 p

 

Grund- och 

vidareutbildning

34 p

Samverkan och 

övrig utbildning

18 p

Teknik/service

16 p

Internat/restaurang

16 p

 

Bild 4.2 Organisationsskiss över Sandö 

 

4.2.2 Verksamhetstället Revinge 

Revinge är organiserat i fem enheter med sammanlagt cirka 106 tjänster och 

leds av en verksamhetschef som till sitt stöd har en chefsgrupp.  

 

 

Verksamhetschef

 

      

Samverkansutbildning

13 p

 

Grundutbildning

31 p

Vidareutbildning

26 p

Teknik/service

30 p

Utbildningsstöd

5 p

 

Bild 4.3 Organisationsskiss över Revinge 

Förutom linjeorganisationen finns ett antal tvärgående grupper som skär 

igenom linjeorganisationen för att operativt hantera olika arbetsuppgifter eller 

processer på ett enkelt och effektivt sätt. Exempel på grupper är 

ämnesutvecklingsgrupper, arbetslag per utbildningsområde, 

administrationsarbetslag, ledningsgrupp, chefsgrupp och utvecklingsgrupp.  

 

4.2.3 Enheten för utbildningssamordning (USAM) 

Enheten ansvarar enligt arbetsordningen för att samordna, inrikta, utveckla, 

beställa, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningsinsatser. I detta ingår att 
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kartlägga och bedöma målgruppernas behov av utbildning inom samhällsskydd 

och beredskap. Enheten ska löpande utveckla beställarrollen och ha god 

kunskap om kursutbud inom området. I enhetens ansvar ingår även antagning 

och urval till utbildningar. Enheten ska vidare säkerställa att det finns en 

process för att resultat och erfarenheter från forskning, övningar, 

observatörsinsatser, händelser och underlag från övriga delar av myndigheten 

omhändertas i utbildningsverksamheten. 

Enheten ska vid behov stödja övriga enheter och verksamheter i 

utvecklingsarbete och med leverans av tjänster och ska medverka i 

avdelningens samlade analysarbete. I enhetens uppdrag ingår även att inom 

sitt område bidra till internationell samverkan och samverkan inom ramen för 

EU-samarbetet. 

Enheten är placerad i Karlstad, består av 21 personer och leds av en enhetschef. 

Det finns två verksamhetsansvariga för kursutveckling respektive 

administration, strategi och planering.  

 

4.2.4 Kopplingar mot Avdelningen för samordning och insats 

(SI) - Enheten för operativ personal (SI-OP) 

Avdelningen för samordning och insats har det övergripande ansvaret för 

utbildning och förberedelser av MSB.s operativa personal. Som en del av 

utbildningsuppdraget ingår att ansvara för utbildning av operativ 

insatspersonal. USAM får uppdraget efter beställning från SI-OP, som inom SI 

ansvarar för att identifiera utbildningsbehov, målgrupp och finansierar genom 

att delegera budget. Beställningen innehåller syfte, budget, inriktning, samt 

eventuellt särskilda önskemål om var utbildningen ska förläggas. Utbildningar 

genomförs på Sandö, Revinge eller på annan ort t.ex. Karlstad eller 

Kristinehamn, alternativt genom extern upphandling i annat land eller i FN:s 

eller EU:s regi.  

I uppgiften för enheten ingår att driva, medverka och samarbeta i 

utvecklingsarbetet för att säkerställa kvalitet på kurserna. Vidare att kursplan 

tas fram eller revideras samt att varje kurs utvärderas i förhållande till uppsatta 

mål. För uppgiften har 3,5 årsarbetare avdelats. 

 

4.3 Kompetensförsörjning vid varierande 

utbildningsvolymer  

I utredningsuppdraget ingår enligt direktivet att redovisa hur 

kompetensförsörjning kan hanteras utifrån variationer i utbildningsvolymer. 

Under detta kapitel redovisas hur verksamhetsställena för närvarande 

principiellt hanterar resurser med fast respektive tillfälligt anställd personal.  
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Bild 4.4 Principer för kompetensförsörjning av lärarresurser 

Basen och utgångspunkten för kompetensförsörjning är den fasta 

lärarpersonalen. Utbildningsverksamheten omfattar flera ämnesområden 

vilket gör att fast anställda lärare med specialprofil behövs för att säkra 

ämneskunskapen (kvalitet, progression, rättssäkerhet) i vart och ett av 

områdena. För att bevara och utveckla kunskap inom specialområden och 

pedagogik finns en individuell utvecklingsplan för alla lärare. Vid minskning 

eller ökning av lärarbehov hanteras volymförändringarna i olika steg:  

1. första steget är att personal på andra enheter används, i vissa fall görs 

ändringar i schema för att få tillgång till den kompetens som behövs,  

2. steg två är utfyllnad eller bortplockning av timlärare, konsulter och i 

vissa fall lån av resurser från kommunerna, samt 

3. i steg tre kan, deltagande och medverkan i projekt och personlig 

utveckling (PU) användas som reglerande aktivitet för att få tillgång till 

undervisande personal.  

Vid minskade volymer regleras försörjningen på omvänt sätt, men då används 

instrument som pensionsavgångar, tjänstledigheter, föräldraledighet samt i 

sista hand omställning.  

Antalet timlärartjänster i Revinge på årsbasis uppgår till cirka tre tjänster. 

Utifrån en tillgänglig tid på 1400 timmar per lärare har Revinge ett behov av 

cirka 52 tjänster som dimensioneringsgrund. Sandö har på motsvarande sätt 

redovisat cirka fyra tjänster som upprätthålls med timlärare.  

 

4.4 Tjänsteöversikter för lärare vid 

verksamhetställena 

Enligt direktivet till utredningen ingår att göra en analys av kompetensprofiler 

för att myndigheten ska kunna genomföra kvalitetssäkrade utbildningar med 

varierande utbildningsvolymer. Vidare ska en redovisning göras av 

tjänsteöversikter för lärare som utgår från långsiktigt hållbar undervisning, där 

lärartiden är fördelad på tjänstens olika delar, dvs. genomförande, förberedelse- 

och efterarbetstid samt tid för kompetensutveckling. I detta avsnitt redovisas en 

sammanställning av nuläget på Sandö och Revinge.  
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4.4.1 Översikter för långsiktig hållbar undervisning 

För att förstå omfattningen av en lärartjänsts olika delar behöver begreppen 

genomförande, förberedelse-och efterarbetstid tydligare definieras och 

värderas.  

Genomförande är den del av tjänsten som är undervisning. En lärares roll i en 

undervisningssituation kan variera mellan att vara föreläsare, handledare, 

processledare, examinator eller instruktör. Den gemensamma nämnaren är att 

de ska bidra till en studerandes lärarande och aktivt delta i en studerandes 

lärandeprocess genom reflektion och återkoppling.  

Behovet av förberedelser och efterarbete för olika roller varierar beroende på 

utbildningens innehåll. En undervisningssituation med ständigt 

återkommande praktiska kursmoment och praktiska examinationer kräver 

mindre tid i förberedelser och efterarbete än en situation där läraren förväntas 

inhämtat aktuella rön och forskning och där examinationsformen har karaktär 

av skriftliga uppgifter och prov som ska rättas och återkopplas. 

När en lärares uppdrag ska tjänstefördelas bör därför olika hänsyn tas. Enligt 

den modell som används idag finns en schablon på fördelningen mellan 

genomförande (undervisning) och för- och efterarbete. Av de 1400 timmar 

(heltid) ska fördelningen mellan undervisning och för- och efterarbete vara 

cirka 60/40. 

Tjänstefördelas en lärare med stor andel praktisk undervisning kan 

fördelningen vara 80/20 och för en lärare med övervägande teoretisk 

undervisning med stort behov av för- och efterarbete kan en fördelning på 

50/50 motiveras. Även en enskild lärarens erfarenhet och rådande 

förutsättningar kan påverka fördelning mellan undervisning och för- och 

efterarbete och det tar enhetschefen hänsyn till i sitt uppdrag att leda och 

fördela arbetet.  

För att sätta ovanstående resonemang i ett annat sammanhang kan jämföras 

med hur många timmar som lärare i andra skolformer undervisar. På 

högskolor har lärarna en avsevärt lägre undervisningsskyldighet och på en 

gymnasieskola en något lägre. Dessa lärarkategorier förväntas ha en formell 

ämnesutbildning samt pedagogisk utbildning, vilka är möjliga att tillgå i det 

formella utbildningssystemet. Denna förväntan kan inte verksamhetsställen ha 

vid rekrytering av lärare då flera ämnesområden inte finns representerade i det 

formella utbildningssystemet, exempelvis vid lärosätenas lärarutbildningar. 

Lärare på verksamhetställena förväntas, utöver att undervisa också att delta i 

och bidra till utveckling av tvärvetenskapliga ämnen och nya kursmoment. 

Detta sker genom omvärldsbevakning och utnyttjande av egna och andras 

kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Detta utökade uppdrag för lärarna 

bör därför beaktas.  

Omfattningen av kurser, kurslängd och hur verksamhetställena använder 

lärarnas kompetens varierar mellan utbildningsenheterna. Enheten för 

samverkansutbildning har ett mer kortsiktigt planeringsperspektiv med kortare 

kurser (1-10 dagars kurslängd). Detta beror på att beställarens behov avgör vad 

som ska levereras.  
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Undervisning i korta kurser är begränsad. Därför är det svårt att på samma sätt 

diskutera före-, under- och efterarbete i förhållande till undervisningstid. Tiden 

motsvaras mera av administrativa, logistiska och kundstödjande 

arbetsuppgifter. 

4.4.2 Pedagogisk grundutbildning 

Idag saknas en sammanhållen pedagogisk grundutbildning för lärarna i MSB:s 

utbildningsverksamhet. De lärare som anställs i verksamheten har 

yrkesbakgrund och lär sig lärarrollen och det pedagogiska arbetet själva och 

genom andra. För att ha en långsiktig kvalitetssäkrad utbildningsverksamhet 

finns anledning att överväga om det ska finnas pedagogiska grundkrav för alla 

lärare. De som inte har det vid anställning kan ges möjlighet att komplettera 

med detta. Beroende på omfattningen kan det övervägas om den ska 

arrangeras i egen regi eller från en extern resurs.  

 

4.5 Ekonomisk översikt 

Verksamheten vid Revinge, Sandö och USAM har en omsättning (2014) på 

cirka 270 mnkr, varav cirka 230 mnkr (85 %) finansieras med anslag och 38 

mnkr (14 %) med avgifter. Av de 230 mnkr som finansieras med anslag 

kommer delar från avdelningen SI (se 4.2.4).  Det utrymme som UB har för att 

bedriva anslagsfinansierad utbildning beskrivs under 7.2.1.3 

I tabell 4.2 redovisas det ekonomiska utfallet för 2014 uppdelat på 

finansieringsformer. 

 

Intäkter (finansiering) Revinge % Sandö % USAM % Totalt %

Verksamhetsanslag UB 81,4 72% 73,7 71% 50,4 100% 205,5 77%

Intäkter enl AF §4 2,0 2% 4,5 4% 0,0 0% 6,5 2%

Uppdragsutbildning 2,6 2% 0,8 1% 0,0 0% 3,4 1%

Internat (externa intäkter) 11,1 10% 7,9 8% 0,0 0% 19,0 7%

Tjänsteexport 8,7 8% 0,0 0% 0,0 0% 8,7 3%

Interna uppdrag 8,5 7% 15,7 15% 0,0 0% 24,2 9%

Summa intäkter 114,3 102,6 50,4 267,3

Kostnader

Personal 62,4 55% 55,2 53% 13,7 30% 131,3 50%

Lokaler 17,5 15% 18,1 18% 0,0 0% 35,6 14%

Resor 2,4 2% 3,0 3% 0,5 1% 5,9 2%

Varor 11,7 10% 10,2 10% 0,2 0% 22,1 8%

Köpta tjänster 8,2 7% 7,9 8% 30,9 67% 47,0 18%

Avskrivningar o räntor 7,8 7% 6,4 6% 0,0 0% 14,2 5%

Övriga kostnader 3,5 3% 2,4 2% 1,1 2% 7,0 3%

Summa kostnader 113,5 103,2 46,4 263,1

Transfereringar 1,1 1,5 3,7 6,3

Interna transaktioner -1,0 -0,2 0,3 -0,9 

S:a kostn, transf o interna trans 113,6 104,5 50,4 268,5

Fotnot: Af §4 enl. avgiftsförordningen, intäkter under anslag. I kostnaderna för varor i Revinge på 11,7 mnkr ingår ca 2,5 

mnkr för inköp av engångskaraktär kopplat till tjänsteexporten.

Tabell 4.2 Utfall 2014 för Revinge, Sandö och utbildningssamordningen 
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Under 2014 genomfördes omkring 90 % av de anslagsfinansierade 

utbildningarna (utbildningsdagar) av MSB:s verksamhetsställen i Revinge och 

Sandö, varav drygt 30 % genomfördes på distans och cirka 20 % som Lärande i 

Arbete (LIA). Oavsett hur utbildningarna genomförs, platsbundet eller på 

distans, är resursbehoven ungefär samma. För distansutbildning minskar 

behovet av lokaler, men kräver istället ökade IT-lösningar. Behov av personal, 

materiel och övningsfält är samma för båda utbildningsformerna.  

För att anpassa utbildningsverksamhetens tillgängliga budget för 2015 har 

besparingsåtgärder vidtagits på kort sikt: 

 antagningar till Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) minskades från 

sju till sex klasser med vardera 28 platser. Den sammanlagda volymen 

kunde upprätthållas genom att storleken på klasserna ökades, 

 upphandlade kurser i Utbildning för räddningsinsats minskades från 13 

till åtta kurser samtidigt som kurserna vid verksamhetsställen ökades 

med sex kurser, samt 

 i syfte att prioritera resurserna mot författningsstyrda utbildningar 

övergick några kurser från att vara anslagsfinansierade till att 

finansieras genom avgifter.  

Förändringarna för 2015 är inte tillräckliga i ett längre perspektiv. 

Förväntningarna från kommunerna är ökad decentralisering av framförallt 

Utbildning för räddningsinsats. Om utbildningsverksamhetens budgetram är 

oförändrat, eller minskas ytterligare, måste fler åtgärder övervägas om 

utbildningsverksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande volymer.  

 

4.5.1 Ekonomisk redovisningsmodell vid 

verksamhetsställena 

Verksamheten vid Revinge och Sandö finansieras i huvudsak genom följande: 

 anslagstilldelning enligt UB:s verksamhetsplan, 

 avgifter för internat, uppdragsutbildningar, tjänsteexport m.m., samt 

 myndighetsinterna uppdrag som i huvudsak finansieras med anslag 

(oftast anslag 2:7) 

En stor del av kostnaderna vid verksamhetsställena är på kort sikt fasta och 

därigenom gemensamma för all verksamhet. Det innebär att en rättvisande 

kostnadsfördelning måste göras av de gemensamma kostnaderna. De 

gemensamma kostnaderna avser utbildningsstöd (gemensamma resurser) och 

verksamhetsstöd.  

Fördelningsmekanismen av de gemensamma kostnaderna kan på ett förenklat 

sätt förklaras med bild 4.5.  
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Bild 4.5 Omfördelning av gemensamma kostnader 

Utgångspunkten är att de gemensamma kostnaderna i stort är oförändrade vid 

ökning eller minskning av utbildningsvolymerna. Om t.ex. avgiftsfinansierad 

utbildning ökar innebär det att omfördelning måste ske så att den 

verksamheten belastas med en högre andel av de gemensamma kostnaderna 

och övrig verksamhet en minskad andel. Anslagsbehovet för 

utbildningsverksamheten minskar således, men detta fungerar endast då det 

finns en överkapacitet vid verksamhetsställena. I annat fall kan det innebära att 

de gemensamma kostnaderna ökar i form av investeringar, inköp av 

utbildningsmateriel, nyanställningar m.m. vilket innebär ökade kostnader för 

all verksamhet som utnyttjar resurserna.  

 

4.5.1.1. Utbildningsstöd (gemensamma resurser) 

Redovisningsmässigt avser utbildningsstöd dels kostnader för gemensamma 

resurser som t.ex. lokaler, fordon, utbildningsanordningar, utbildningsmateriel 

m.m. och dels kostnader för lärarresurser inklusive pedagogik- och 

ämnesutveckling. Fördelning sker utifrån årets beräknade resursutnyttjande. 

Det innebär att kurser som innehåller mycket praktiska moment på övningsfält 

får ett högre viktningstal vid fördelning av utbildningsservice, fordon och 

utbildningsanordningar m.m. jämfört med de mer teoretiska kurserna. 

Fördelning av lärarresurser sker genom tidredovisning eller motsvarande8. 

Utbildningsstödets ekonomiska omfattning exklusive lärarresurser är cirka 35 

mnkr vid respektive verksamhetsställe. 

Eftersom verksamheterna är olika resurskrävande måste någon form av 

viktning ske för att åstadkomma en så rättvisande redovisning som möjligt. 

Annars skulle interndebitering kunna användas som fördelningsmodell, men 

det skulle medföra alltför betungande och kostsamma administrativa rutiner. 

Därför finns en gemensam viktningsmodell framtagen för verksamhetsställena 

                                                           
8 Underlag tas från schemaläggningsprogrammet TimeEdit. 
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som är enkel och bedöms ge en tillräckligt rättvisande redovisning av 

kostnadsfördelningen. En mer ingående beskrivning av fördelningsmodellen 

finns beskriven i PM9 samt beslut av cUB10. Inför planeringen av 2016 ska 

riktlinjerna ses över och revideras bl.a. med anledning av att MSB:s objektsplan 

har förändrats.  

Översiktligt fördelas de gemensamma kostnaderna enligt bild 4.6. 

 

 

Bild 4.6 Fördelningsmodell av gemensamma kostnader 

 

4.5.1.2. Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd avser kostnader som är gemensamma för alla 

verksamheter/finansiärer vid Revinge respektive Sandö och ska betraktas som 

overheadkostnad (OH). Fördelning sker med den ekonomiska omfattningen 

som bas (kostnader exklusive transfereringar samt kost och logi för Utbildning 

för räddningsinsats). Fördelning får inte göras till interna uppdrag som 

finansieras med anslag 2:7. Omfattningen vid respektive verksamhetsställe är 

cirka 11-12 mnkr per år. 

                                                           
9 PM Riktlinjer avseende fördelning av gemensamma kostnader vid MSB Revinge 

och MSB Sandö 2009-12-04, dnr 2009-14081. 
10 Beslut 2009-12-17, dnr 2009-14081. 
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5. Utbildningsbehov inom 

området skydd mot olyckor 

I detta kapitel belyses samhällets utbildningsbehov i förhållande till det 

utbildningsuppdrag som MSB har. För att förstå samhällets utbildningsbehov, 

måste också en beskrivning göras av efterfrågan och skillnaden på efterfrågan 

och behov. 

Utbildningsbehovet identifieras som beskrivs i avsnitten 5.1 och 5.2 i detta 

kapitel. Efterfrågan identifieras genom söktryck. Det motsvarar det antal som 

söker en viss kurs eller utbildning. För grund- och vidareutbildning gäller att 

utbildning söks under två omgångar, för vårens kurstillfällen görs ansökan 

hösten året före och för höstens kurstillfällen lämnas ansökan våren samma år. 

Behov och efterfrågan kan vara olika saker. Det behov som samhället har av att 

ett visst antal personer går en viss utbildning motsvaras inte alltid av det antal 

som söker till denna utbildning. 

 

5.1 Hur utbildningsbehov inom skydd mot 

olyckor identifieras  

Samhällets utbildningsbehov inom området skydd mot olyckor måste 

analyseras på ett systematiskt sätt som skapar jämförbarhet över tid och som 

ger förutsättningar för verksamhetens strategiska inriktning. För att säkerställa 

identifieringen och analys av behov måste det finnas etablerade processer och 

rutiner samt måste de metoder som används ha tillräcklig underbyggnad. 

Arbete inom utbildningsverksamheten utgår ifrån processen för utbildning 

inom MSB:s förberedande process. Utbildningsprocessen innehåller flera steg, 

där planering av verksamheten är central i detta sammanhang. Planering av 

verksamheten består här av två relevanta delprocesser; strategisk planering av 

utbildningsverksamheten och kursutbudsplanering. 

 

Bild 5.1 Översikt av delprocess för strategisk planering av 
utbildningsverksamheten. 
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Strategisk planering syftar till att kartlägga, analysera och omsätta samhällets 

utbildningsbehov inom myndighetens uppdrag till verksamhet. Planeringen 

sker i flera steg där utbildningsbehov identifieras genom bl.a. enkäter, 

intervjuer, strategiska diskussioner och observationer. Behovet analyseras och 

värderas i förhållande till MSB:s uppdrag och av MSB prioriterade områden. 

Detta leder till en strategisk plan och är ett kontinuerligt, dynamiskt arbete 

som sker löpande även om det finns tidpunkter för när den strategiska planen 

ska fastställas. Planen fastställs i november varje år för nästkommande 

femårsperiod i ett rullande system. Verksamhetsplanering ingår i delprocessen.  

 

Bild 5.2 Översikt av delprocess för kursutbudsplanering 

Delprocessen för kursutbudsplanering syftar till att strukturera och skapa 

underlag för inriktningsbeslut, förslag till kursutbud och kursfördelning för de 

kommande åren med angivna volymer för MSB:s öppna kursutbud på kort sikt, 

ett år, samt prognos för efterföljande två år. 

Grund för arbetet är inriktningar för MSB och inriktningar för Avdelningen för 

utveckling av beredskap (UB), utbildningsverksamhetens strategiska plan och 

verksamhetsplan samt en kartläggning av utbildningsbehov. 

 

5.2 Behov av utbildning 

 

5.2.1 Behovsinventering inom skydd mot olyckor 

Som beskrivits, sker det inom kursutbudsplaneringen även en kartläggning av 

utbildningsbehov. Denna syftar till att kartlägga och analysera volymer för att 

dimensionera utbildningskapaciteten. Grunden är tidigare analys om 

kompetensbehov i den strategiska planeringen. Kartläggningen av 

utbildningsvolymer sker enbart inom området skydd mot olyckor. Skälet är att 

det för övriga områden, krisberedskap och civilt försvar, är metodologiskt 

svårare att genomföra en sådan kartläggning.  

Kartläggningen sker genom en enkät till kommunerna. Enkäten innehåller 

frågor om räddningstjänstorganisationens utbildningsbehov. Huvudsakligen 

ställs kvantitativa frågor men också kompletterande och förståelsefördjupande 
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frågor. Frågorna tas fram utifrån etablerade teorier och metoder. 

Undersökningen bedöms ha hög validititet, dvs. den mäter relevant område.  

Svarsfrekvensen för enkätundersökningar är hög, cirka 95-99 procent och 

samtliga medelstora och stora kommuner svarar. Det ger ett väl underbyggt 

underlag för analys av de behov som bedömas föreligga.  

I sammanhanget är det viktigt att bedöma behovet av grundutbildning för 

heltidsanställd personal. Det har kommunen själv inte hela förutsättningen att 

bedöma. För att bedöma behovet av Utbildning i skydd mot olyckor måste flera 

faktorer vägas in. Här sammanvägs data från genomförda 

alumnundersökningar med resultatet från den årliga enkäten om 

utbildningsbehov där det bl.a. framgår genomförda rekryteringar och bedömda 

rekryteringsbehov. 

 

5.2.2 Behovsanalys av utbildningsbehov inom skydd mot 

olyckor 

Enkätundersökningen som redovisats ovan är ett ingångsvärde som ligger till 

grund för den behovsanalys som görs och som syftar till att bedöma behoven 

och väga av dessa mot andra aspekter. I analysen ingår att ställa behoven i 

relation till förväntad efterfrågan med utgångspunkt från tidigare erfarenheter 

och annat underlag. Här är viktigt att skilja på behov och efterfrågan. Vad 

kompetensbehovet är och vilka personer som kan eller vill utbildas är olika 

saker. I sammanhanget är det också betydelsefullt att värdera kartläggningens 

reliabilitet, dvs. tillförlitlighet. 

Behovet av skorstensfejare, skorstensfejartekniker och platser till 

påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer analyseras med 

utgångspunkt från alumnuppföljningar och söktryck. 

I behovsanalysen beaktas också geografiska skillnader av utbildningsbehov. 

Dessa kan variera mellan olika år och är viktigt att beakta. 

Utöver dagens behovsanalyser behöver den strategiska dialogen med 

räddningstjänstrådet utvecklas. 

 

5.3 Kursutbudsplanering 

Kursutbudsplanering anger vilka kurser ska genomföras, hur många 

kurstillfällen, på vilken plats och vem som ska genomföra kurser. 

I april varje år tas ett inriktningsbeslut för kursutbudsplaneringen kommande 

år med prognos för de därefter kommande två åren. Detta ger en rullande 

treårig plan. Kursutbudsplanen för året fastställs i januari eller februari i 

samband med att verksamhetsplan fastställs. 

Kursutbudsplanen omfattar samtliga MSB:s öppna kurser inom skydd mot 

olyckor och krisberedskap. Planen innehåller kurser som finansieras med 

anslag och kurser som finansieras med avgift. För närvarande genomförs inga 
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kurser inom civilt försvar. Kursutbudsplanen omfattar inte kursutbud för 

MSB:s insatspersonal, uppdragsutbildning eller tjänsteexport 

5.4 Behov av grundutbildning 

 

5.4.1 Utbildning i skydd mot olyckor  

Behov för utbildningen i skydd mot olyckor, utgår från enkätundersökningen 

och genomförd alumnundersökning. Behovet utgår också från ett antagande 

om en genomströmning om 85 procent11 samt att 10 procent12 av de 

utexaminerade aktivt söker sig till annan sysselsättning än kommunal 

räddningstjänst. 

 
Examen 

2014 
Söktryck 

2014 
Platser 
2015 

Behov 
2016 

Behov 
2017 

Behov 
2018 

Utbildning i 
skydd mot 
olyckor 

165 2527 168 250 250 250 

 
Tabell 5.1 Utbildningsbehov Utbildning i skydd mot olyckor. 

För närvarande och för år 2015 utbildas väsentligt färre studerande från 

Utbildning i skydd mot olyckor än vad kommunernas behov bedöms vara. 

Bedömt behov är cirka 250 att jämföra med 168 antagna. Arbetsmarknaden för 

en utexaminerad innefattar huvudsakligen anställning som 

räddningstjänstpersonal på heltid eller motsvarande inom en kommun. År 

2014 var antalet heltidsanställd räddningstjänstpersonal cirka 5 000 personer. 

Även om omsättningen av personal inom området är låg, motsvarar ändå inte 

nuvarande utbildningsvolymer det bedömda behovet. 

 

Diagram 5.1 Differens mellan antalet erbjudna platser och analyserat behov. 

Behovet av utexaminerade från Utbildning i skydd mot olyckor inom andra 

områden än kommunal verksamhet bedöms vara begränsat och omfattar några 

                                                           
11 Baseras på medelvärde för perioden 2005-2014, samt med antagande om 

bibehållande av nuvarande kravnivåer. 
12 Oberoende av utbildning finns det alltid en del som aktivt kommer söka annan 

sysselsättning än vad som utbildningen syftar till. Andelen om 10 procent är ett 

uppskattat värde. 
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procent av de utexaminerade. Tanken med utbildningen i skydd mot olyckor 

var från början att arbetsmarknaden inte skulle vara begränsad till kommuner. 

Merparten utexaminerade väljer dock arbete inom kommunal räddningstjänst. 

Eftersom inte tillräckligt många utbildas för att täcka kommunernas behov ger 

det en arbetsmarknad med valmöjligheter mellan olika kommuner. Det kan 

också påpekas att jämfört med för tio-tolv år sedan, finns det i dag fler 

utbildningar som erbjuder olika typer av säkerhetsutbildningar.  

 

5.4.2 Utbildning för räddningsinsats  

Utbildningsbehov för utbildning för räddningsinsats baseras på 

enkätundersökningen och uppskattad omsättning inom gruppen. Efterfrågan, 

eller söktrycket, bedöms vara lägre än vad behovet uppskattas till. Efterfrågan 

av utbildningen är beroende av den plats på vilken utbildningen genomförs13 

och därför är planeringen av antalet utbildningsplatser beroende av var 

utbildningen kan genomföras. 

 
Examen 

2014 
Söktryck 

2014 
Platser 
2015 

Behov 
2016 

Behov 
2017 

Behov 
2018 

Utbildning för 
räddningsinsats 

521 684 576 850 850 850 

 
Tabell 5.2 Utbildningsbehov för Utbildning för räddningsinsats 

Efterfrågan minskade betydligt mellan åren 2013 och 2014, sannolikt till följd 

av den minskning som skedde av ersättning som utgår till kommunerna från 

MSB. För åren 2004-2014 har den genomsnittliga efterfrågan varit 811 

personer och genomsnittligt antal utbildade personer 506. För åren 2014 och 

2015 har efterfrågan minskat i jämförelse med tidigare år, från 821 till 665 per 

år. 

 

Diagram 5.2 Differens mellan antalet erbjudna platser och analyserat behov. 

Det finns en tydlig differens mellan bedömt utbildningsbehov och erbjudna 

platser, även om det råder osäkerheter för åren 2017-2018. 

                                                           
13 Redovisas bl.a. i Försvarshögskolans utredning av Grundkurs för 

räddningsinsats, Geografisk lokalisering och längd på utbildning, FHS beteckning 

Ö 340/2015. 
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5.4.3 Grundutbildning till skorstensfejare  

Utbildningsbehov för grundutbildning till skorstensfejare baseras på 

erfarenhetsvärden i form av söktryck, andel personer som får arbete över tid 

och från 2015 på genomförd alumnundersökning. Alumnundersökningen 

omfattar perioden 2006-2015, och visar att cirka 83 procent av de 

utexaminerade har arbete. Undersökningen visar att det är mindre del kvinnor 

än män som arbetar inom för utbildningen relevant område, 50 respektive 80 

procent. 

 
Examen 

2014 
Söktryck 

2014 
Platser 
2015 

Behov 
2016 

Behov 
2017 

Behov 
2018 

Utbildning till 
skorstensfejare 

49 342 56 56 56 56 

 
Tabell 5.3 Utbildningsbehov för Grundutbildning till skorstensfejare 

Det bedöms råda en balans mellan utbildningsplatser och det behov som 

föreligger på både kort och lång sikt. 

 

5.4.4 Analys av utbildningsbehov och framtida efterfrågan 

inom grundutbildning 

Eftersom MSB är ansvarig för att tillhandahålla utbildningen i skydd mot 

olyckor och är enda genomföraren är det en uppgift att se till att antalet 

examinerade och innehållet i utbildningen i allt väsentligt överensstämmer 

med de behov som kommunerna har.  

Det finns en skillnad mellan antal utbildningsplatser och behov. En varaktig 

skillnad14 kan innebära rekryteringssvårigheter, särskilt för kommuner som 

redan idag upplever att de har svårigheter att rekrytera heltidsanställd 

räddningstjänstpersonal. Att utöka antalet utbildningsplatser bedöms kunna 

ske utan andra effekter än ökade kostnader. 

Också för antalet utbildningsplatser för utbildning för räddningsinsats finns en 

skillnad mellan kommunernas behov och antalet platser. En komplicerande 

faktor är att här finns skillnad över tid mellan bedömt behov, efterfrågan och 

antal antagna. En utökning av utbildningsplatser kommer sannolikt inte ge en 

tillräcklig ökning av efterfrågan då det är beroende av var utbildningsplatserna 

erbjuds. En nyligen genomförd utredning påvisar sambandet mellan var 

utbildningen genomförs, arbetsgivarens, såväl kommunen som 

huvudarbetsgivare, samt den enskildes förutsättningar för deltagande.15 

Erfarenheter från antagningsprocessen förstärker detta ytterligare. Att utöka 

antalet utbildningsplatser kan därför bli verkningslös om inte utbildningen 

genomförs på flera platser. 

                                                           
14 differensen har uppstått först från 2013 och framåt, dessförinnan fanns en 

överensstämmelse och för vissa år ett överskott av utbildningsplatser 
15Levy-Nilsson, Sofia, (2015), Utredning av Grundkurs för räddningsinsats, FHS Ö 

340/2015. 
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5.5 Behov av vidareutbildning  

 

5.5.1 Räddningsledare och räddningsledning 

För närvarande genomförs kurserna Räddningsledare A och Räddningsledning 

B. När utbildningssystemet infördes 2003 ingick även Räddningsledning C. 

Kursen genomfördes senast 2008, och har därefter i praktiken utgått. För 2014 

genomfördes dock en behovsinventering då det fanns frågetecken om behov 

och kursens relevans. Då redovisades ett utbildningsbehov på cirka 60 platser 

per år. 

 Examen
2014 

Söktryck 
2014 

Platser 
2015 

Behov 
2016 

Behov 
2017 

Behov 
2018 

Räddningsledare A 246 448 264 359 320 320 

Räddnings-  
ledning B 

69 103 72 138 120 120 

 
Tabell 5.4 Utbildningsbehov för Räddningsledare A och Räddningsledning B. 

Tabellen visar att det, vad avser efterfrågan och behov 2016-2018, finns en viss 

differens i förhållande till antalet utbildningsplatser för Räddningsledare A. För 

Räddningsledning B förefaller det vara balans men samtidigt kan behovet av 

utbildningsplatser öka eftersom det finns ett antal i kommunerna med 

motsvarande kompetens i den ålderskategori som ger möjlighet till pension. 

 

Diagram 5.3 Differens mellan antalet erbjudna platser och analyserat behov. 

För Räddningsledning C finns det ett behov som behöver beaktas.  

 
Examen 

2014 
Söktryck 

2014 
Platser 
2015 

Behov 
2016 

Behov 
2017 

Behov 
2018 

Räddnings-
ledning C 

0 0 0 65 65 57 

 

Tabell 5.5 Utbildningsbehov för Räddningsledning C. 
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5.5.2 Diskussion om utbildningsbehov och framtida 

efterfrågan inom vidareutbildning räddningsledare och 

räddningsledning 

Under perioden 1999-2002 var antalet utbildade brandförmän anställda på 

deltid i genomsnitt 232 per år. Antalet utbildade heltidsanställda brandförmän 

var under samma period 126 per år och antalet som tog brandmästarexamen 

var 81 per år. Om brandförmanskurs deltid och brandförmansexamen 

betraktas som lägre räddningsledarutbildningar och brandmästarexamen som 

högre utbildning kan konstateras att 358 personer årligen genomgick en lägre 

räddningsledarutbildning och 81 genomgick en högre. De som genomgick 

brandmästarutbildningen hade genomgått brandförmansutbildningen tidigare 

och det innebär att tillskottet av utbildade räddningsledare var 358 personer 

per år. 

Åren 2005-2008 gick i genomsnitt 438 personer årligen någon av kurserna 

räddningsledare A och räddningsledning B och C. Detta kan jämföras med 

motsvarande utbildningsnivåer perioden 1999-2004 som var 439 per år.  

Under år 2013 genomgick 224 personer kursen räddningsledare A och 59 

personer kursen räddningsledning B. Tillskottet av utbildade räddningsledare 

var 165. Motsvarande som genomgått utbildningen 2014 är 246 respektive 69 

personer och här är tillskottet 177.  

För innevarande år, 2015, är planeringen 264 studerande i kursen 

räddningsledare A och 72 studerande i räddningsledning B. Enligt en enkät till 

kommunerna är behovet för 2016, 359 platser för räddningsledare A och 138 

platser för räddningsledning B. För 2017 och 2018 är det bedömda behovet för 

räddningsledare A, 320 platser och för räddningsledning B, 120 platser vilket 

innebär ett tillskott av nyutbildade räddningsledare på 200. Om det jämförs 

med antalet utbildade under perioden 1999-2002 har alltså behovet av 

nyutbildade räddningsledare minskat med i storleksordningen 150 per år. 

Här ska noteras att det nu finns andra sätt att organisera räddningsinsatser i 

kommunerna. I tidigare författningar på området framgick att en 

räddningsstyrka ska bestå av brandmän anställda på heltid eller deltid och att i 

en räddningsstyrka ska ingå befäl. Vidare fanns bestämmelser om att den 

kommunala räddningstjänstplanen bl.a. skulle innehålla uppgifter om det 

lägsta antalet personal och befäl som ständigt skulle finnas för första 

utryckning. Räddningstjänstplanen skulle även innehålla uppgifter om den 

lägsta kompetens som krävdes för att vara befäl i räddningskåren. Dessa 

bestämmelser har som framgått tagits bort. Ett nationellt mål i lagen om skydd 

mot olyckor är att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att 

räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 

effektivt sätt. Det uppnår kommunerna på olika sätt. Ett sätt att organisera 

verksamheten är att räddningsledaren, åtminstone inledningsvis, finns på 

distans medan arbetet på skadeplatsen leds av en arbetsledare. Skälen till att 

organisera verksamheten på detta sätt är flera, bl.a. menar en del kommuner 

att på mindre orter är antalet larm så få att en räddningsledare inte kan få den 

erfarenhet som det är nödvändigt för en räddningsledare. 
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När det gäller utbildning i Räddningsledning C ska påpekas att kommunerna 

tydligt framfört att det finns behov av en kurs i räddningsledning på en nivå 

högre än nuvarande B-kurs. 

 

5.5.3 Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer  

Utbildningsbehov för påbyggnadsutbildning för brandingenjörer baseras på 

erfarenhetsvärden som söktryck, andel personer som får arbete över tid och 

från 2015 på genomförd alumnundersökning. Alumnundersökningen omfattar 

perioden 1996-2014, och visar att cirka 97 procent av de utexaminerade från 

utbildningen har arbete. Av dessa arbetar 57 procent inom kommunal 

räddningstjänst där en något högre andel är kvinnor medan 22 procent arbetar 

inom privat sektor. Övriga arbetar inom annan relevant kommunal eller statlig 

verksamhet.  

 
Examen 

2014 
Söktryck 

2014 

Platser 
2015 

Behov 
2016 

Behov 
2017 

Behov 
2018 

Påbyggnads-
utbildning RUB. 

25  35 35 35 35 

 
Tabell 5.6 Utbildningsbehov för Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 
brandingenjörer. 

Antalet utbildningsplatser förefaller vara i balans med söktryck. Det finns dock 

anledning att notera att söktrycket är lågt, vilket troligtvis är beroende av de 

goda arbetsmarknadsförhållanden som råder för utbildade brandingenjörer. 

 

5.5.4 Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet 

MSB genomför kurserna tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A 

och B. Utbildningsbehovet baseras på enkätundersökning till kommunerna.  

 

 
Examen 

2014 
Söktryck 

2014 
Platser 
2015 

Behov 
2016 

Behov 
2017 

Behov 
2018 

Tillsyn A 56 69 64 125 94 80 

Tillsyn B 11 13 24 73 74 50 

 
Tabell 5.7 Utbildningsbehov för Tillsyn och annan olycksförebyggande 
verksamhet A och B. 

Senaste åren har det varit ett lågt antal sökande till båda kurserna, vilket också 

innebar att en kurs ställdes in 2014. Efterfrågan och antalet utbildningsplatser 

förefaller i övrigt överensstämma. 
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Diagram 5.4 Differens mellan antalet erbjudna platser och analyserat behov. 

Innan det nya utbildningssystemet infördes 2003 fanns utbildningarna 

förebyggande åtgärder mot brand för brandförmän, förebyggande 1, och 

förebyggande åtgärder mot brand för brandmästare, förebyggande 2. Även om 

innehållet i kurserna utvecklats kan förebyggande 1 jämföras med nuvarande 

kurs, Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A förebyggande 2 med 

B-kursen. I det tidigare systemet var genomgången förebyggande 1 

förutsättning för att antas till brandmästarutbildningen.  

Under perioden 1999-2002 genomgick årligen cirka 120 studerande 

utbildningen i förebyggande åtgärder mot brand för brandförmän och cirka 40 

utbildningen i förebyggande åtgärder mot brand för brandmästare. Totalt gick 

alltså årligen cirka 160 studerande i de båda kurserna. I det nuvarande 

systemet genomgick under perioden 2005-2009 cirka 135 personer per år 

någon av kurserna A eller B. Därefter har en märkbar minskning skett. Under 

perioden 2010-2014 har årligen drygt 75 personer gått någon av kurserna. Ett 

drygt femtiotal har årligen gått kursen Tillsyn A och i storleksordning 25 per år 

har gått kursen Tillsyn B. Jämfört med tiden vid millennieskiftet är det närmast 

en minskning med hälften av antalet studerande. För 2015 bedöms att antalet 

studerande vid båda kurserna kommer att vara 88, dvs. en marginell ökning av 

antalet studerande. 

Under 2016 visar en enkätundersökning på ett behov av 125 studerande för A-

utbildningen och ett behov av 73 platser på B-utbildningen. Bedömt behov för 

2017 är 94 platser för Tillsyn A och 74 för utbildningen i Tillsyn B. Detta 

innebär en ökning som är i nivå med nivån före 2009.  

 

5.5.5 Vidareutbildning inom systematiskt säkerhetsarbete 

LSO innehåller för kommunerna i huvudsak bestämmelser om räddningstjänst 

och förebyggande åtgärder mot brand. I den uppföljning av reformen skydd 

mot olyckor som redovisades i en departementsskrivelse (Ds 2009:47) framgår 

att när det gäller skyddet mot andra olyckor än bränder är intentionerna i lagen 

om skydd mot olyckor en tydlig uppmaning till kommunerna att främja 

samverkan med olika aktörer och ta initiativ till ett samarbete inom det olycks- 

och skadeförebyggande arbetet inom kommunen. Av förarbetena till lagen 

framgår att det är upp till varje kommun att bestämma ambitionerna i ett 

sådant förebyggande arbete. Intentionerna i lagen är dock stärkta förebyggande 

insatser och en bättre samverkan och samordning mellan olika aktörer  
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Lagen om skydd mot olyckor går alltså inte mycket längre än den tidigare 

lagstiftningen när det gäller förebyggande arbete mot andra olyckor än brand, 

även om intentioner i den riktningen finns. Sådana intentioner har också getts 

andra uttryck än lagstiftning t.ex. i form av en ny breddad Utbildning i skydd 

mot olyckor som grund för rekrytering till räddningstjänstpersonal på heltid 

och den särskilda vidareutbildningen i systematiskt säkerhetsarbete.  

Kurserna i systematiskt säkerhetsarbete var ett sätt att möta ett väntat behov. 

Intresset för utbildningarna har dock varit litet. Kurserna har under perioden 

2004-2007 sammanlagt haft 58 studerande, 2004 var det 13 deltagare, därefter 

2005 och 2006 cirka 20 deltagare per år och 2007 genomgick sju studerande 

utbildningen. 

Synpunkter som lämnats från kommunerna visar en blandad bild av behovet av 

kurserna. Många känner inte till dem eller dess innehåll. Visst intresse för 

någon form av utbildningen inom systematiskt säkerhetsarbete finns, men få 

av de som har uttryckt ett behov anser att de nuvarande kurserna är lösningen.  

 

5.5.6 Vidareutbildning till skorstensfejartekniker 

Utbildningsbehov för vidareutbildning till skorstensfejartekniker baseras på 

erfarenhetsvärden i form av söktryck och andel som får arbete över tid.  

 Examen 
2014 

Söktryck 
2014 

Platser 
2015 

Behov 
2016 

Behov 
2017 

Behov 
2018 

Utbildning till 
skorstensfejare 

29 34 28 28 28 28 

 
Tabell 5.8 Utbildningsbehov för Vidareutbildning till skorstensfejartekniker. 

Det bedöms råda en balans mellan utbildningsplatser och det behov som 

föreligger på både kort och lång sikt. 

 

5.5.7 Sammanhållna vidareutbildningsprogram 

Som en del i utbildningssystemet skydd mot olyckor mot ingår sammanhållna 

vidareutbildningsprogrammen inom områdena räddningstjänst, tillsyn och 

olycksförebyggande åtgärder samt systematiskt säkerhetsarbete. Syftet med de 

sammanhållna vidareutbildningsprogrammen var att studerande som 

genomgått Utbildning i skydd mot olyckor, utan att vara anställd i en kommun 

och med finansiering genom studiemedel skulle kunna vidareutbilda sig. 

Intresset för detta har dock hittills inte funnits.  

 

5.5.8 Analys av utbildningsbehov och framtida efterfrågan 

Representanter för kommunerna har framfört att det finns farhågor om att ett 

utbildningsbehov uppstår i samband med väntade pensionsavgångar. 

Bakgrunden är den flexibla pensionsålder mellan 58 och 65 år som flertalet 

sysselsatta i kommunal räddningstjänst har. I en genomförd undersökning har 
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frågor om detta ställts. Utgångspunkten har varit att det särskilt berör 

utbildningsbehov för Räddningsledare A och Räddningsledning B. 

Undersökningen visar dock att pensionsavgångar inte förväntas ha en 

avgörande betydelse för dimensionering av utbildningsvolymer. Antalet 

personer i intervallet är 100-200 personer. Det skulle kunna innebära två till 

fem extra kurser för Räddningsledare A och en till tre extra kurser 

Räddningsledning B per år jämfört med volymer för 2014. Sannolikt är den 

lägre delen i intervallen mest relevant, men det finns osäkerheter i underlagen 

som kan påverka behoven. 

I övrigt bedöms det råda balans mellan antalet utbildningsplatser och behov i 

allt väsentligt. Det finns dock skäl att utveckla underlag för bedömning när det 

gäller vidareutbildning till skorstensfejartekniker och påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer. 

Sedan 2007 har det inte erbjudits kurser i systematiskt säkerhetsarbete. Det 

finns behov av utbildningsinsatser inom området men ambitionsnivån med två 

kurser om vardera tio studieveckor kan efteråt konstateras varit alltför hög. För 

sammanhållna vidareutbildningsprogram är bedömningen att efterfrågan i 

princip saknas. 

 

5.6 Behov av fortbildning 

Fortbildning inom skydd mot olyckor har en låg volym. Frågan om fortbildning 

har diskuterats med kommunerna. Det har framkommit att kommunerna 

genomför en hel del fortbildning dels genom att delta i utbildningar som andra 

än MSB genomför t.ex. ledarskapsutbildningar, dels genom att anordna 

fortbildning i egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Merparten av 

kommunerna har dock redovisat att de genomgått fortbildning hos MSB. 

Frågan om fortbildning är inte alldeles enkel. Den fortbildning som MSB bör 

bedriva inom området skydd mot olyckor bör vara fortbildning som inte 

erbjuds av andra och där förutsättningarna är sådana att det är MSB som bör 

bedriva utbildningen. Exempel som nämnts från kommunerna var att MSB bör 

kunna anordna fortbildning t.ex. när det kommer nya författningskrav som 

omfattar den kommunala räddningstjänsten. 

Kommunerna har varit positiva till den fortbildning som identifieras i MSB:s 

projekt Effektiva räddningsinsatser. I projektet har konstaterats att 

kommunerna har behov av fortbildning främst genom att MSB tillhandahåller 

utbildningsmaterial och instruktörsutbildning.   

Kommunerna har också redovisat synpunkter på att MSB bör utveckla och 

genomföra seminarer om aktuella ämnen. Dessa skulle då inte bara 

genomföras vid verksamhetsställena utan också regionalt på lämpliga platser. 

Exempel på teman som redovisas var Att förebygga radhusbränder, Lärande 

från olyckor, "Best practise” vid insatser, Arbetsmiljö vid insatser, och Att 

förebygga bostadsbränder. Motivet till att MSB bör genomföra denna typ av 

seminarier är att enskilda kommuner har svårt att själva arrangera denna typ 

av seminarer på lokal och regional nivå. 
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Sannolikt kommer MSB:s andel av fortbildning att fortsatt vara låg. Att 

tillhandahålla utbildningsmaterial och instruktörsutbildning inom utvalda 

ämnesområden bör vara en uppgift för utbildningsverksamheten. Vidare kan 

det vara en uppgift för utbildningsverksamheten att i samverkan med berörda 

avdelningar och enheter vid myndigheten genomföra seminarer inom aktuella 

områden, t.ex. information om nya metoder inom räddningstjänsten och 

liknande. 
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6. Utvecklingsbehov av 

författningsreglerade 

utbildningar 

6.1 Underlag 

Inom MBS:s  utbildningsprocess finns en särskild rutin för uppföljning av 

utbildning. Allt kvalitetsarbete sker utifrån ett fastställt system för 

kvalitetssäkring av utbildningar. I detta fastställs bl.a. grunden för 

kvalitetsarbete och de metoder som används för mätning och datainsamling. 

Definition av kvalitetet är att: 

 den studerande når upp till de mål som styrdokument, t.ex. 

utbildningsplaner och kursplaner föreskriver,  

 mål och syften som fastställs för utbildningsplaner och kursplaner 

motsvarar de krav och behov som finns hos aktörerna inom 

samhällsskydd och beredskap,  

 utbildningar utvecklas kontinuerligt på ett systematiskt sätt enligt 

fastställda rutiner, samt 

 all utveckling utgår från aktuell forskning och utveckling samt 

beprövade erfarenheter av genomförda aktiviteter inom samhällsskydd 

och beredskap.  

För att värdera och utveckla kvaliteten behövs underlag som ger tillräcklig 

grund i förhållande till definitionen av kvalitet. Datainsamling måste ha hög 

tillförlitlighet (reliabilitet) och mätsäkerhet (validitet) och det kräver 

kontinuerlig utveckling. 

Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten, genomförde utvärderingar, 

dock utifrån andra grunder och inte med samma systematik som nu tillämpas. 

Sedan MSB bildades genomförs utvärdering utifrån tre generella steg; under 

kurs (kontinuerligt och formativt), efter kurs, (målrelaterad utvärdering), samt 

en tid efter genomförd kurs, då syftesrelaterad utvärdering genomförs. De två 

senare stegen genomförs utifrån fastställda ramverk medan det första steget 

kan variera beroende på kurs. Varje kurs utvärderas också genom en 

genomförandeutvärdering, där kursansvarig besvarar ett antal frågor om 

kursens kvalitet.  

Utöver kontinuerliga utvärderingar genomförs särskilda belysningar som kan 

vara tematiska och de har ofta utgångspunkt i undervisningsämnen, eller också 

är de påkallade av andra anledningar. Syftet är att komplettera dataunderlaget 

för analys och förbättringsarbete. Här kan nämnas en utvärdering som 

genomfördes 2010 av Umeå universitet (dnr 2010-9858-1) och en utvärdering 

av kursen Utbildning för räddningsinsats som genomfördes 2013 av 

Försvarshögskolan (FHS). Vidare kan nämnas det underlag som togs fram 2011 
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för beslut om utvecklingsinriktning för utbildning för brandingenjörer (Uhr, 

Håkansson & Becker). Tematiska belysningar har också skett inom 

brandundervisning i form av värdering av vetenskaplig grund och utveckling av 

bedömning av praktisk kunskap, byggnadstekniskt brandskydd i 

utbildningarna samt utveckling av formativ bedömning. 

 

6.2 Analys av utvecklingsbehov för 

grundutbildningar 

 

6.2.1 Examinering 

I interrevisionens rapport från granskning16 av utbildningsverksamheten, finns 

en rekommendation, för att säkerställa enhetligt och rättssäkert system för 

examinering. Rekommendationen är angiven med hög prioritet. 

UB bör utarbeta tydliga och transparenta regler för vilka krav som ska 

ställas på examinatorn, hur examinationen ska gå till och vilka 

kunskapsnivåer som krävs för att studerande ska bli godkänd samt hur 

detta ska följas upp. Detta gäller främst för studiemedelsberättigande 

och författningsreglerade utbildningar samt för utbildningen i 

Räddningsinsats.  

Enheten för utbildningssamordning (USAM) har arbetet med att rätta till de 

konstaterade bristerna. För Utbildning i skydd mot olyckor samt vissa 

vidareutbildningar är bristerna som påpekats av MSB:s internrevision 

åtgärdade. Återstående arbete med Utbildning för räddningsinsats, kurserna 

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A respektive B samt 

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer kommer att 

åtgärdas som en del i linjearbetet under 2016. 

 

6.2.2 Utbildning i skydd mot olyckor, 80 studiepoäng 

Antalet studerande har varierat över åren. Utbildningen genomförs vid 

verksamhetsställena i Revinge och Sandö som platsbunden och 

distansutbildning.  

Varje termin utvärderas genom såväl målrelaterad utvärdering som 

genomförandeutvärdering. Utbildningen ingick i den utvärdering av 

utbildningssystemet skydd mot olyckor som genomfördes 2010. Det har också 

genomförts alumnuppföljningar 2012 och 2014 som tillsammans med underlag 

i utvärderingen från 2010 omfattar samtliga utexaminerade från utbildningen. 

Den genomgenomsnittliga svarsfrekvensen var cirka 65 procent. Generellt kan 

konstateras att cirka 80 procent av de studerande är nöjda i hög eller mycket 

                                                           
16 Utbildning En utbildningsverksamhet flera verksamhetsställen, dnr 2013-2699 
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hög grad under och efter utbildningen. En stor del, cirka 65 procent, får arbete 

inom kommunal räddningstjänst.  

Från utvärderingar som genomförts kan ett antal iakttagelser göras om vilka 

utvecklingsbehov som de svarande anser finns.  

Möjlighet till specialiseringar  

Återkommande har framförts att utbildningen är lång och bred och det har 

lämnats förslag om att utbildningen kan specialiseras i inriktning mot 

räddningstjänstverksamhet respektive förebyggande verksamhet. 

Högre krav och högre tempo 

Återkommande har framförts att kraven på de studerande i delar bör öka och 

att därmed innehållet i utbildningen kan utökas. På samma sätt har framförts 

att tempot kan öka i delar av utbildningen. 

Mer praktik 

Det finns önskemål om att utbildningen ska innehålla mer inslag av praktik och 

praktisk tillämpning. Det exemplifieras inom flera områden, t.ex. 

verktygshantering, bemötande av suicidnära personer, losstagning samt 

prehospitalt akut omhändertagande. 

Akademisering av utbildningen 

Önskemål och förslag har framförts om att utbildningen helt eller delvis kan 

inordnas i högre utbildning och meritera för högskolepoäng. 

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A  

Såväl studerande som representanter från kommuner har gett uttryck för 

behov och önskemål om att kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande 

verksamhet A erbjuds som komplement under Utbildning i skydd mot olyckor.  

Ändra antagningsförfarandet 

I olika sammanhang och av olika skäl har framkommit önskemål om ändrad 

antagning, t.ex. lämplighetstester, breddad rekrytering med ökad mångfald och 

jämställdhet genom olika meriteringsförfaranden samt om högre krav på fysisk 

lämplighet för arbetet som räddningstjänstpersonal. 

 

6.2.2.1. Sammanfattande bedömning 

Sedan 2011 har det bedrivits ett relativt omfattande och systematiskt 

utvecklingsarbete av Utbildning i skydd mot olyckor. Från att tidigare ha 

utvecklats kontinuerligt och lokalt i Revinge och Sandö är utvecklingen numera 

samordnad med stöd av Enheten för utbildningssamordning (USAM). Det 

kvalitetsarbete som genomförs utgår från vetenskapligt underbyggda teorier 

och metoder inom områdena kvalitetsutveckling och skol- och 

utbildningsutveckling som är erkända inom utbildningsvetenskap i vid mening. 

Bedömningen är att utbildningen i allt väsentligt ger de kunskaper, färdigheter 
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och den kompetens som krävs för i första hand kommunalt säkerhets- och 

räddningsarbete. 

De utvecklingsområden som finns kan hanteras genom kontinuerligt kvalitets- 

och utvecklingsarbete. Dock bör övervägas om kursen Tillsyn och annan 

olycksförebyggande verksamhet A kan anpassas till och erbjudas parallellt med 

utbildningen. Detta är också önskemål som kommunerna lämnat till 

utredningen. 

Antagningen till utbildningen är en utmaning som kontinuerligt bör värderas. 

Bl.a. åskådliggörs det genom det redovisade regeringsuppdraget 

Lämplighetstester vid antagning till utbildning i skydd mot olyckor (dnr 2013-

5429). För närvarande finns dock inte underlag i form av bättre underbyggda 

alternativ eller komplement för antagning till utbildningen. 

Kommunerna har till utredningen redovisat att samtliga anställer uteslutande 

utbildade från Utbildning i skydd mot olyckor som heltidsanställd 

räddningstjänstpersonal. Flera kommunrepresentanter efterfrågar mer av 

grundläggande färdigheter för praktiska arbetsmoment som en 

räddningstjänstpersonal måste klara och efterlyser högre krav för 

godkännande. Några har föreslagit att tester av praktiskt handlag bör 

genomföras vid antagning. En allmän uppfattning från kommunerna är att 

behovet av utbildade kommer att öka de närmaste åren och det tyder på att 

antalet utbildningsplatser bör ökas. 

 

6.2.3 Utbildning för räddningsinsats, 9 studiepoäng 

Varje genomförd kurs utvärderas genom såväl målrelaterad utvärdering som 

genomförandeutvärdering. 

Försvarshögskolan (FHS) har, som framgått, 2013 genomfört en fördjupad 

utvärdering av utbildningen som redovisade utbildningens måluppfyllelse samt 

målrelevans. Ett övergripande problem som redovisades var tillgänglighet för 

studerande till utbildningen och differensen mellan behov och efterfrågan. 

Försvarshögskolan (FHS) har också 2015-10-31 i en rapport (dnr Ö 340/2015) 

redovisat att räddningschefer och Räddningstjänstpersonal i beredskap som 

genomgått utbildningen som helhet är nöjda med utbildningen men att det 

finns förbättringsmöjligheter. Utbildningen är lagom lång för merparten men 

den geografiska lokaliseringen är ett problem. Avståndet mellan hemorten, 

arbetsorten och utbildningsorten är ofta långt och medför höga kostnader 

samtidigt som det försvårar rekryteringen och möjligheten för nyrekryterade 

att gå utbildningen. En rekommendation i rapporten är att utbildningen bör 

genomföras lokalt eller regionalt. En annan rekommendation är att anpassa 

den geografiska lokaliseringen för småbarnsföräldrar och skapa fler 

utbilningsplatser.  

Från utvärderingar kan ett antal iakttagelser göras:  
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Ojämn nivå - preparandutbildning  

Preparandutbildningens innehåll och mål anges av MSB som också 

tillhandahåller stöd för att genomföra utbildningen, bl.a. kursplan. Kommunen 

ansvarar för att genomföra utbildningen och intygar att den studerande har de 

kunskaper som behövs. Undervisande personal har återkommande iakttaget en 

ojämn nivå på förkunskaper som kan innebära brister i säkerheten vid 

utbildningen. Orsaken till den ojämna nivån bedöms vara att kommunerna har 

olika förutsättningar att genomföra preparandutbildningen. 

Studieovana 

Återkommande iakttas att det finns en viss studieovana hos de studerande. Det 

blir tydligt bl.a. under distansdelen. I denna ingår teoretiska moment, t.ex. 

prehospitalt akut omhändertagande och systematiskt brandskyddsarbete. I 

sammanhanget betonas dock det positiva i att utbildningen ger kunskaper i 

systematiskt brandskyddsarbetet då det innebär ett mervärde för arbete i den 

ordinarie anställningen och för huvudarbetsgivaren. 

Utveckla brandsläckningsmetoder och styrkedimensionering 

Det finns önskemål om att utbildningen använder mer av olika 

brandsläckningsmetoder och variationer i styrkedimensionering för att bättre 

återspegla den variation som finns i kommunerna. Det uttrycks också att det är 

för stort fokus på rökdykning.  

Suicid 

Det finns önskemål om att utveckla både kunskaper om suicid och om metoder 

för hantering av suicidnära personer. En etablerad metod är akut 

omhändertagande av suicidal person (AOSP) som bl.a. utvecklats och används 

av flera kommuner. Önskemål har också framförts om kunskaper i stöd till 

anhöriga. 

Utökade kunskaper och färdigheter inom räddning 

Det har uttryckts önskemål om att utöka räddning till att innefatta 

tungräddning, dvs. insatsmetodik vid kommunikationsolyckor där tåg, buss 

eller lastbil är inblandade. 

Disparata synpunkter inom farliga ämnen 

Vissa kommuner har uttryckt önskemål om att ämnet bör utvecklas medan 

flera studerande både har svårigheter med momenten och bedömer att 

målrelevansen är lägre jämfört med övriga områden inom utbildningen.  

Utvecklad riskmedvetenhet 

Det finns önskemål om att kunskaper om och beteenden vid risker utvecklas. 

Som exempel nämns taksäkerhet, cancerogena ämnen och socioekonomiska 

faktors betydelse eller samband med räddningsinsatser. 

Kort om organisation vid räddningsinsats 

I enkäter uppger 84 % av representanter för kommunerna, som är ansvariga för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap, att de använder både invändig släckning 



63 

 

 

och alternativa metoder. Tolv procent använder enbart invändig släckning där 

rökdykning ingår och fyra procent använder enbart alternativa släckmetoder 

som till exempel skärsläckare.  

Flera övningar under grundkursen bygger på att en insats genomförs med en 

styrka som består av ett befäl och fyra Räddningstjänstpersonal i beredskap, 

dvs. en organisation som benämns 1+4. Bland platscheferna svarar 70 procent 

att de är organiserade enligt den principen medan 24 procent anger att insatser 

genomförs med ett befäl och två Räddningstjänstpersonal i beredskap (1+2). 

Organisation vid larm skiljer sig åt och det gäller också för tätorter inom en och 

samma kommun. Ett fåtal har angett att de har insatsorganisation som är 

större än 1+4. Alla som har tillfrågats i samband med utvärderingen, 

representanter för kommuner och studerande, har framfört att det är av vikt att 

utbildningen förmedlar en flexibel syn på insatsorganisation och att det 

avspeglas i övningar.  

Under innevarande år har ett arbete inletts för att precisera och bearbeta 

behoven av utveckling. Arbetet ska resultera i utvecklingsinriktning.  

6.2.3.1. Sammanfattande bedömning 

Det finns skäl att överväga förlängning av utbildningen. Det bedöms dock inte 

rimligt med hänsyn till de problem som finns med att rekrytera 

Räddningstjänstpersonal i beredskap och de önskemål som kommunerna 

redovisar om bl.a. tillgänglighet till utbildningen. Behov av att öka innehåll i 

kursen måste därför vägas mot vad som kan ges mindre utrymme. 

Det kan finnas skäl att se över den s.k. preparanddelen för att ge bättre 

förutsättningar för att säkerställa den studerandes kunskaper och färdigheter 

inför den platsbundna delen av utbildningen. Det finns också anledning att 

överväga differentierade utbildningsformer, med möjlighet till olika alternativ, 

t.ex. blockindelade kurser och olika studietakter. I kapitel tio lämnas förslag om 

utveckling av utbildningen.  

Kommunerna har till utredningen lämnat synpunkter på förändringar. Ökad 

geografisk närhet till utbildning och att kursen indelas i block där de 

studerande kan välja efter behov är synpunkter som varit tongivande.  

 

6.3 Analys av utvecklingsbehov för 

vidareutbildningar 

 

6.3.1 Räddningsledare A, 6 studiepoäng 

Kursen genomförs av verksamhetsställena Revinge och Sandö som 

platsbunden utbildning och som distansutbildning. Varje kurs utvärderas 

genom en målrelaterad utvärdering och en genomförandeutvärdering. 

Räddningsledare A ingick som del i utvärderingen av utbildningssystemet 

skydd mot olyckor 2010. Övergripande kan vid en sammanvägd bedömning 

konstateras att såväl studerande som representanter för kommunerna i mycket 
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stor utsträckning är nöjda med utbildningen. Utan att det är helt är styrkt, kan 

noteras att det återkommande har funnits önskemål om utökat antal kurser. 

Från utvärderingar kan ett antal iakttagelser göras;  

Förlängd utbildning 

En återkommande synpunkt är att kursen är för kort i förhållande till det 

ansvar som följer av uppgiften som räddningsledare och de kompetensbehov 

som följer av detta. Det har också lämnats synpunkter om att det är 

anmärkningsvärt att Räddningsledning B är mer omfattande än 

Räddningsledare A som ger behörighet att vara räddningsledare. 

Mer praktisk tillämpning 

En återkommande synpunkt är att det finns behov av att mer möjligheter till 

praktisk tillämpning, särskilt när det gäller insatsövningar. 

Utökad ledarskapsutbildning 

Från studerande har framförts önskemål om en mer fördjupad 

ledarskapsutbildning, med motiveringen att det är en särskild utbildning inom 

ledarskap som krävs i rollen som räddningsledare. 

För ojämna förkunskaper 

Det finns en stor spridning av förkunskaper hos studerande beroende på 

tidigare utbildning och erfarenheter. Denna spridning kan innebära att de 

inledande avsnitten av kursen som innefattar bl.a. brandkunskaper, juridik och 

farliga ämnen måste utgå från en grundläggande nivå. 

Ökade krav vid examination 

Det förekommer synpunkter om att kraven vid examination kan ökas. Det 

uttrycks att det är för enkelt att klara examinationer. Ett kontinuerligt arbete 

med att utveckla examination, bedömning och undervisning pågår. Kortfattat 

kan dock examinationskraven beskrivas som en följd av de lärandemål som den 

studerande ska nå, varken svårare eller enklare. Bedömning och utförande av 

examination är ett komplext område, där forskning pågår och utvecklas 

kontinuerligt och där praktisk kunskap har varit ett eftersatt kunskapsfält. 

6.3.1.1. Sammanfattande bedömning 

Från studerande och undervisande personal finns en generell efterfrågan att 

förlänga utbildningen. Exempel på områden som önskas förstärkas är bl.a. 

räddningsjuridik, insatsmetodik, taktik och ledarskap samt att hantera mer 

komplexa händelser. Detta bör dock ses mot bakgrunden att utbildningen 

Räddningsledare A är en grundläggande utbildning inom vidareutbildningen i 

räddningsledning. Utbildningen ska ge en grund för uppgiften som 

räddningsledare vid enkla insatser och i inledningen av mer komplicerade 

insatser. Utbildningen ger behörighet att vara räddningsledare enligt 

bestämmelserna i 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

För mindre kommuner med t.ex. enbart Räddningstjänstpersonal i beredskap 

där samverkan finns med en större organisation kan utbildningen vara 

tillräcklig. I andra fall kan finnas skäl att utbildningen kompletteras med 
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kurser i räddningsledning. Det finns också problem med att få 

Räddningstjänstpersonal i beredskap att genomgå utbildningen och en 

förlängning av utbildningen skulle förmodligen medföra att dessa svårigheter 

ökar. 

Även om kursen Räddningsledare A ger behörighet att med stöd av lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) fatta ett antal viktiga beslut med en 

relativt kort utbildning som grund bör erinras om att enligt bestämmelserna i 3 

kap. 16 § lagen är räddningschefen räddningsledare men får utse någon annan 

som är behörig att vara räddningsledare. Det är alltså räddningschefens ansvar 

att den som utses har den kompetens och erfarenhet som behövs för uppgiften.  

En utökad Räddningsledare A skulle ge förutsättningar för att utjämna den 

spridning i förkunskaper som finns och ge möjligheter till utökade 

tillämpningar och fördjupningar inom vissa områden. Som framgått medför en 

utökning av kursen, utöver utökade kostnader, sannolikt försämrade 

förutsättningar för deltagande. Ett sätt att möta problemen kan vara att utreda 

förutsättningarna för en annan struktur för ledningsutbildning för 

räddningstjänst.  

Kommunerna har till utredningen redovisat en varierad beskrivning när det 

gäller behov och innehåll i utbildningen. Det kan bero på att förutsättningar är 

olika i kommunerna. Det har efterlysts ett behov av utbildningar för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap som ska tjänstgöra som styrkeledare och 

arbetsledare utan att vara räddningsledare. En ofta uttalad uppfattning är att 

det kan finnas skäl att se över vidareutbildningarna inom räddningsledning för 

att bättre anpassa dem till kommunernas behov. 

 

6.3.2 Räddningsledning B, 9 studiepoäng 

Kursen genomförs av verksamhetsstället i Revinge som platsbunden utbildning 

och som distansutbildning. Under 2015 genomfördes dock en kurs i Sandö. 

Varje kurstillfälle utvärderas genom en målrelaterad utvärdering och en 

genomförandeutvärdering. Kursen ingick som del i utvärderingen av 

utbildningssystemet skydd mot olyckor 2010. Vid en sammanvägd bedömning 

är såväl studerande som kommunerna i mycket stor utsträckning nöjda med 

utbildningen. 

Från utvärderingar kan ett antal iakttagelser göras:  

Mer praktisk tillämpning 

Det finns ett generellt önskemål om mer praktisk tillämpning, t.ex. i form av 

samövningar från studerande.  

Ökad effektivitet 

Det har framkommit synpunkter på att tiden under kursen kan disponeras mer 

effektivt. Dessa synpunkter har minskat och det bedöms vara en effekt av 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Mer förvaltningskunskap 



66 

 

 

Det förekommer önskemål om fördjupade kunskaper i förvaltningskunskap. 

Detta önskemål förekommer också inom andra kurser. 

Ökade krav vid examinationer 

Det förekommer synpunkter om att kraven vid examinationer kan öka. 

6.3.2.1. Sammanfattande bedömning 

Som framgått kan det finnas skäl att utreda förutsättningarna för en annan 

struktur för ledningsutbildning för räddningstjänst. I övrigt bedöms 

utvecklingsområdena för kursen vara av mindre karaktär och kan hanteras via 

kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete.  

En övervägande del av kommunerna menar att utbildningarna i 

räddningsledning bör ses över med utgångspunkt från olika ledningsroller. 

Bland annat har förslag lämnats om att utbildningen bör anpassas till 

begreppen uppgiftsledning, insatsledning och systemledning. Några har 

framhållit att det bör ingå mer av byggnadsteknik och byggnadstekniskt 

brandskydd i utbildningarna. 

 

6.3.3 Räddningsledning C, 5 studiepoäng 

Räddningsledning C har inte genomförts sedan 2008. Det finns därför en 

erfarenhetsbrist från genomförande. Om kursen ska finnas kvar finns skäl att 

överväga en ny design av kursen. 

Det har vid olika tillfällen och sammanhang framförts intresse och behov av en 

avancerad ledningsutbildning för räddningstjänst. Enligt en genomförd 

enkätundersökning bedöms att för närvarande finns utbildningsbehov 

motsvarande 60 personer per år på denna nivå. 

 

6.3.4 Sammanfattande bedömning av utvecklingsbehov för 

vidareutbildningar inom räddningsledare – 

räddningsledning 

Innan det nya utbildningssystemet infördes 2003 fanns utbildningar till 

brandförman deltid, brandförman heltid och brandmästare. Härutöver fanns 

bl.a. en högre räddningstjänstkurs som samlade deltagare från kommunal och 

statlig räddningstjänst och med dessa samverkande aktörer, t.ex. från SOS 

Alarm AB och kärnkraftverken. Syftet med kursen var att utveckla samverkan 

inom räddningstjänsten och med samverkande aktörer.  

Nuvarande vidareutbildningar inom räddningsledare och räddningsledning är 

utformade som en systematisk utbildningstrappa som ska motsvara behov 

inom räddningsledning. Systemet är framtaget med LSO som grund, där 

kommunerna har frihet och ansvar att själva bedöma vilken vidareutbildning 

personalen behöver. Utöver att betrakta Räddningsledare A och 

Räddningsledning B och C som separata kurser, är det därför viktigt att se dem 

som delar i ett tänkt system. Detta perspektiv är också viktigt att utgå ifrån när 

utvecklingsbehov diskuteras.  
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Kommunernas förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser är till stor 

del avhängigt av förmågan att leda räddningsinsatser. Varje 

räddningstjänstpersonal behärskar normalt tekniker och verktyg för arbetet vid 

en räddningsinsats. Räddningsledning kräver förmåga att göra taktiska val, 

förmåga att fatta beslut och att använda beslutstöd. En räddningsledare 

behöver även ha förmåga att kunna bygga upp en stab samt bl.a. förmåga och 

kunskaper att effektivt utnyttja tillgängliga resurser. Utöver själva 

räddningsledarkompetensen krävs också förmåga till ledning på olika nivåer. 

Behoven kan skifta men det viktiga är att kommunerna identifierar behoven 

och att MSB kan möta dessa.     

När det gäller innehållet i nuvarande utbildningar pekar inget på att det skulle 

vara fel. Förbättringar i enskilda kurser bedöms också i stor utsträckning 

kunna göras inom ramen för ordinarie utvecklingsarbete. Däremot kan det 

finnas ett behov av att pröva om det behövs en ny övergripande struktur för 

vidareutbildningssystemet för räddningsledning. Dagens system och kurser har 

funnits under relativt lång tid. Kommunernas arbetssätt och behov inom 

räddningstjänsten förändras och utbildningen behöver följa utvecklingen.  

Kommunerna har till utredningen tydligt framfört att det finns ett behov av 

utbildning inom räddningsledning utöver B-kursen. De har bl.a. menat att 

kommunernas kompetens inom räddningsledning bör vara på en hög nivå och 

att inte minst kommunernas roll inom krisberedskapen talar för det. Annat 

som framkommit är att är en modell för att organisera räddningsinsatser 

innebär att räddningsledaren, åtminstone inledningsvis, befinner sig på distans 

medan arbetet på skadeplatsen leds av en arbetsledare. Det har pekats på 

behov av en utbildning för arbetsledare vid räddningsinsatser.   

Annat som diskuterats är certifieringssystem för räddningsledare. Vägen fram 

till sådana system torde dock inte vara vare sig enkel eller kort. Möjligen skulle 

initiativ till sådana system kunna tas på frivillig väg. Tvingande system torde 

kräva författningsändringar. 

 

6.3.5 Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A,  

6 studiepoäng 

Utbildningen genomförs av Revinge som distansutbildning med s.k. närträffar 

dvs. att kursdeltagarna träffas regelbundet. Varje kurstillfälle utvärderas 

genom en målrelaterad utvärdering och en genomförandeutvärdering. Kursen 

ingick som del i utvärdering av utbildningssystemet skydd mot olyckor 2010. 

Övergripande kan vid en sammanvägd bedömning konstateras att såväl 

studerande som kommunerna i stor utsträckning är nöjda med utbildningen. 

Från utvärderingar kan ett antal iakttagelser göras;  

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Återkommande lämnas synpunkter om behov av utökat innehåll gällande LBE.  

Mer praktisk tillämpning 
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Det finns generellt önskemål om mer praktisk tillämpning av tillsyn samt om 

mer inslag av studiebesök och praktikanknytning från de studerande.  

Utveckla användande av pedagogiska metoder 

Återkommande finns synpunkter som berör undervisningsformer som bör 

beaktas. Det gäller bland annat ovanan hos de studerande att studera på 

distans. Det gäller också användande av problembaserat lärande (PBL) som 

metod, vilket kan kompletteras och utvecklas med andra metoder. 

6.3.5.1. Sammanfattande bedömning 

Bedömningen är att kursen i allt väsentligt tillgodoser det behov som finns och 

att det behov av utveckling som finns kan hanteras via kontinuerligt kvalitets- 

och utvecklingsarbete. 

Även om det framförs behov av mer om LBE, bedöms detta tills vidare 

tillgodoses genom den särskilda kurs för tillsyn och tillstånd enligt LBE som 

MSB tillhandahåller. De synpunkter som framförs om behov av mera om LBE 

bör ses i ljuset av att kommunerna har fått utökade uppgifter enligt lagen. 

Tillsynsuppgifterna kan tyckas vara näraliggande de uppgifter som utförs enligt 

LSO, men skiljer sig dock åt. Syftet med LBE är att hindra, förebygga och 

begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan 

uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva 

varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. På 

marknaden finns ett utbud av kurser om brandfarliga och explosiva varor. MSB 

genomför kurser, men även andra utbildningsanordnare har utbud av kurser 

inom området. I sammanhanget bör nämnas att kommunerna har rätt att ta 

avgift för tillsyn enligt såväl LSO som LBE. Diskussioner om innehållet i kursen 

bör föras med Avdelningen för utveckling av samhällsskydd. I sammanhanget 

kan också konstateras att det finns ett löpande behov av att MSB är tydliga med 

och kommunicerar syftet med myndighetens utbildningar.  

Ett behov som bör övervägas, och som inte kan tillgodoses endast genom det 

löpande förbättringsarbetet är behovet av en kompletterande kurs Tillsyn och 

annan olycksförebyggande verksamhet A som möjlighet att genomgå parallellt 

med Utbildning i skydd mot olyckor. Detta skulle kunna bredda de studerandes 

kunskaper och färdigheter inom området samt stärka efterfrågan av 

utexaminerade. Förslag om detta lämnas i kapitel tio. 

 

6.3.6 Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B, 

10 studiepoäng 

Kursen genomförs av verksamhetsstället i Revinge på distans med s.k. 

närträffar. Varje kurstillfälle utvärderas genom en målrelaterad utvärdering 

och en genomförandeutvärdering. Kursen ingick som del i utvärderingen av 

utbildningssystemet skydd mot olyckor 2010. Övergripande kan vid en 

sammanvägd bedömning konstateras att såväl studerande som kommunerna i 

stor utsträckning är nöjda med utbildningen.  

Från utvärderingar kan ett antal iakttagelser göras:  
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Mer praktisk tillämpning 

Det finns ett generellt önskemål om mer praktisk tillämpning av tillsyn och mer 

inslag av studiebesök och praktikanknytning från de studerande.  

Mer inslag av komplexa objekt 

Det finns synpunkter om att kursen bör ha en tydligare orientering mot tillsyn 

vid komplexa objekt.  

6.3.6.1. Sammanfattande bedömning 

Bedömningen är att kursen i allt väsentligt tillgodoser de behov som finns och 

att behov av utveckling kan hanteras via kontinuerligt kvalitets- och 

utvecklingsarbete. 

 

6.3.7 Sammanfattande bedömning - vidareutbildningar för 

tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet 

Det finns behov av utbildning i tillsyns- och annan olycksförebyggande 

verksamhet. Inte minst den satsning som MSB genomfört under senare år med 

den s.k. Tillsynshandboken visar på det. Boken och information på hemsidan 

har kompletterats med informationsinsatser på flera platser över landet.  

Kommunerna har redovisats att innehållet i kurserna motsvarar behoven och 

att utbildning sker efter de behov kommunerna har och efter vad som är angivit 

i handlingsprogram. Flera har framfört att A-kursen bör ingå i Utbildning i 

skydd mot olyckor. Någon kommun har redovisat att antalet utbildningsplatser 

är för litet och att behovet av att kompetensutveckla personal inte motsvaras av 

tillgängliga utbildningsplatser.  

 

6.3.8 Vidareutbildning, systematiskt säkerhetsarbete 

Utbildningarna i systematiskt säkerhetsarbete har inte genomförts sedan 2007 

och det verkar inte finnas någon efterfrågan av kurserna. Det bör därför 

övervägas om kurserna bör dras in även i formell mening. 

Här bör övervägas behovet av denna utbildning. Om det finns behov bör längd 

och innehåll i kurserna övervägas. En annan fråga att överväga är om det är 

MSB som ska ha kapacitet och kompetens att genomföra denna typ av 

utbildningar. Noteras ska också att stöd till det kommunernas säkerhetsarbete 

ges i det vanliga linjearbetet inom MSB från Avdelningen för utveckling av 

samhällsskydd. 

Merparten av kommunerna har uttryckt att utbildningen är dåligt känd och att 

eventuella behov inte har analyserats. Flera har pekat på ett alltmer breddat 

uppdrag mot trygghet och säkerhet i kommunerna varför det kan finnas skäl att 

belysa behov av utbildning och behov av förändringar i kursinnehåll och 

upplägg. Flera har framfört att syftet med kurserna är bra men formerna för 

genomförande samt innehåll bör utvecklas om kurserna ska finnas kvar. 
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6.3.9 Sammanhållna vidareutbildningsprogram 

Enligt 1 § i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor ska det 

finnas sammanhållna vidareutbildningsprogram inom områdena 

räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande åtgärder samt systematiskt 

säkerhetsarbete. MSB ska enligt förordningen om utbildning i skydd mot 

olyckor besluta om utbildningsplaner, kursplaner och betyg för utbildningarna 

samt får MSB enligt 2 § förordningen meddela föreskrifter om krav på 

behörighet för antagning till utbildningarna. 

En utbildningsplan för vidareutbildningsprogram A fastställdes av styrelsen för 

dåvarande Centrum för risk- och säkerhetsutbildning i början av 2006. Ingen 

studerande har genomgått vidareutbildningsprogram. Om det funnits intresse 

från någon att genomgå vidareutbildningsprogram är inte känt.  Slutsatsen 

måste bli att då ingen studerande genomgått något vidareutbildningsprogram 

torde det inte finnas något intresse för sådana program. Några behörighetskrav 

för antagning till utbildningen finns för övrigt inte numera. 

Kommunerna har det, då det inte finns någon erfarenhet att relatera till, inte 

redovisat någon bestämd uppfattning om kurserna. Med något enstaka 

undantag har dock redovisats att programmen troligtvis kan tas bort. 

 

6.3.10 Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 

brandingenjörer, 40 studiepoäng 

Utbildningen genomförs vid verksamhetsstället i Revinge och har 35 platser 

per år. Varje kurstillfälle utvärderas genom en målrelaterad utvärdering och en 

genomförandeutvärdering. Utbildningen har också analyserats särskilt 2011. 

Utbildningen består av fyra kurser av varierande längd som läses parallellt. En 

av kurserna, Ledarskap och ledning av utvecklingsarbete beställs av Malmö 

högskola och ger 15 högskolepoäng. Övriga kurser genomförs av Revinge. 

Från utvärderingar som genomförts kan ett antal iakttagelser göras: 

Mer praktisk tillämpning av tillsyn 

Det framkommer önskemål om mer praktisk tillämpning av tillsyn  

Närmare koppling mellan ledarskap och ledning av utvecklingsarbete och 

övriga utbildningen 

Det förekommer synpunkter om att kursens koppling till utbildningen i övrigt 

bör stärkas. Då kursen genomförs av Malmö högskola kan kopplingen behöva 

utvecklas. 

Akademisera utbildningen 

Av underlaget till utvecklingsinriktning (Uhr, Håkansson & Becker) 

framkommer att det finns skäl att närmare knyta utbildningen till högre 

utbildning och överväga att helt inordna utbildningen inom ramen för högre 

utbildning. 
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6.3.10.1. Sammanfattande bedömning 

I stort bedöms utbildningen hålla hög kvalitet och vara av strategisk betydelse. 

Samtidigt finns det en utmaning i att behålla och öka efterfrågan av kursen. 

Minskad efterfrågan bedöms bero på att utbildade brandingenjörer har andra 

yrkesmöjligheter utanför kommunerna. 

Det bör övervägas om utbildningen ska inordnas inom ramen för högskolan 

och om förutsättningarna för det bör utredas. 
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7. Förutsättningar för att 

tillhandahålla 

grundutbildning i framtiden 

7.1 Utgångspunkter och förutsättningar 

 

7.1.1 Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) 

Utbildning i Skydd mot olyckor har nyligen varit föremål för en omfattande 

genomgång och revidering och bedöms i stort uppfylla kraven på innehåll och 

genomförande. Förändringar av utbildningen kan hanteras i den normala 

verksamheten. Förutsättningarna för att bedriva utbildningen på det sätt som 

MSB är ålagda att göra bedöms vara goda och beskrivs inte ytterligare här.  

 

7.1.2 Utbildning för räddningsinsats 

En utgångspunkt är att belysa förutsättningarna för att tillhandahålla 

utbildning närmare aktörerna. Inom grundutbildning gäller det Utbildning för 

räddningsinsats. Utredningen ska också bedöma möjligheten att bedriva 

verksamhet vid ett eller två verksamhetsställen, utifrån tillgänglig ekonomi och 

hållbarhet i ett längre perspektiv. Av dessa skäl har utredningen valt att i detta 

kapitel pröva vilka förutsättningar som finns för att tillhandahålla 

Utbildningen för räddningsinsats på olika sätt.  

Utbildning för räddningsinsats är en grundutbildning för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Den beskrivs under kapitel 4.1.1.2. 

Utbildningen inleds med en inledande preparanddel som genomförs av 

kommunerna. Därefter följer två platsförlagda kurstillfällen på två respektive 

tre veckor. Mellan de platsförlagda delarna finns en distansdel på två veckor. 

Sammanlagt är utbildningen nio veckor.   

En förutsättning att beakta är att kommunerna generellt sett har betydande 

problem att rekrytera och behålla Räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Omsättningen har över tiden ökat och uppgår i vissa fall till i storleksordningen 

tio procent per år. Sociala faktorer och huvudarbetsgivarens inställning anges 

som de viktigaste faktorerna vid rekryteringstillfället. När en nyanställd ska gå 

den platsbundna utbildningen tillkommer ytterligare faktorer som påverkar, 

såsom huvudarbetsgivarens inställning och möjligheter att undvara personen 

och möjligheten att åka hem till familj eller ordinarie arbete under 

utbildningen. Det gör att avståndet till utbildningsorten påverkar möjligheten 

att gå utbildningen. Förutom avståndet till utbildningen är också den 

kommunala ekonomin en faktor som påverkar deltagande i utbildningen.  
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Bild 7.1 Platser där Utbildningen för Räddningsinsats genomfördes 2014 (den 
vänstra) respektive 2015 

 

7.1.3 Övergripande om lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling   

I dag genomförs vissa kurser i Utbildningen för räddningsinsats vid MSB:s 

verksamhetsställen, medan andra upphandlas. Upphandlingarna görs enligt 

bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Även 

flera av de olika tänkbara sätt som finns att tillhandahålla utbildningen och 

som beskrivs i detta kapitel, berörs av bestämmelserna i LOU. I detta avsnitt 

ges därför först en övergripande beskrivning av tillämpningen av LOU som den 

kan bli aktuell vid genomförande av Utbildning för räddningsinsats. För 

Utbildning i Skydd mot olyckor bedöms det inte finnas några särskilda 

upphandlingsaspekter som speciellt behöver belysas.  

Köp av hel utbildning inklusive lokaler utrustning och service 

Om utbildning ska upphandlas och den innefattar tillhandahållande av lokaler 

och övningsfält, utrustning och viss annan service, ska kapitel 15 0ch 16 i LOU 

tillämpas. Enligt bilaga 3 till LOU är det fråga om s.k. B-tjänster, där utbildning 

är särskilt angivet i förteckningen över B-tjänster. Den huvudsakliga tjänsten 

som upphandlas är utbildning. Lokaler, utrustning etc. betraktas som 

integrerade delar av den huvudsakliga tjänsten.  

Lagen om offentlig upphandling tar sin grund i ett gemenskapsdirektiv. I 15 

kap. LOU finns nationella regler för upphandling. Detta kapitel i lagen är med 

andra ord inte en direkt implementering av direktivet, men det finns däremot i 

kapitelet hänvisningar till flera gemenskapsrättsliga bestämmelser i LOU som 

ska tillämpas under vissa förutsättningar. Vidare ska de grundläggande EG-

Sandö 

Rosersberg 
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rättsliga principerna om icke-diskriminering, lika behandling, transparens och 

proportionalitet tillämpas. 

En offentlig upphandling kan enligt 15 kapitlet LOU genomföras genom 

förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Direktupphandling får användas 

om kontraktets värde är lågt (för närvarande 505 800 kr). Vid förenklat 

förfarande har alla leverantörer rätt att delta och kan lämna anbud till den 

upphandlande myndigheten. Urvalsförfarande skiljer sig åt genom att 

leverantörerna får ansöka om att lämna anbud och att den upphandlande 

myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud. Direktupphandling 

är ett förfarande utan särskilda krav på anbud. Den upphandlande 

myndigheten ska vid behov besluta om interna riktlinjer för användning av 

direktupphandling som t.ex. kan innehålla vald gräns för lågt värde. 

I 16 kapitlet LOU finns regler om bl.a. överprövning och skadestånd. Det 

framgår bl.a. att om en upphandlande myndighet brutit mot de grundläggande 

principerna i 1 kap. 9 § LOU eller mot någon annan bestämmelse i LOU och det 

har medfört att leverantören har lidit skada eller kan komma att lida skada ska 

rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först 

efter att rättelse gjorts. Domstolen har möjlighet att meddela inhibition, dvs. 

att omgående besluta att upphandlingen inte får avslutas innan något annat 

har beslutats. Av kapitlet framgår att en leverantör som anser sig ha lidit skada 

eller kan komma att lida skada på grund av en felaktig upphandling har talerätt 

vid allmän förvaltningsdomstol samt att en upphandlande myndighet som inte 

följt bestämmelserna i LOU är skyldig att ersätta uppkommen skada för 

leverantör. Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom viss 

angiven tid. 

Sammanfattningsvis är möjligheterna för MSB att upphandla Utbildning för 

räddningsinsats goda. Det är också ett förfarande som har använts under lång 

tid och som används idag. Däremot ger det inte en direkt möjlighet att fördjupa 

sammarbetet med kommuner. Vid en upphandling har alla aktörer som är 

kompetenta att genomföra Utbildning för räddningsinsats möjlighet att lämna 

anbud och det går inte på förhand att avgöra vem som kommer att vinna 

upphandlingen.  

Köp av hel utbildning eller vissa utbildningsmoment 

När MSB beställer en hel utbildning är det fråga om upphandling av s.k. B-

tjänster. Samma gäller om MSB endast vill upphandla vissa moment i en 

utbildning som myndigheten själv bedriver. För B-tjänster ska, oavsett 

omfattning, kapitel 15 och 16 tillämpas. Även här är alltså MSB:s möjligheter 

att upphandla tjänster goda, men liksom i fallet ovan är det inte en direktväg 

för att öka samverkan med kommuner.  

Hyra av lokaler eller övningsfält 

Om MSB genom separata avtal hyr lokaler eller övningsfält för utbildning är 

detta undantaget från bestämmelserna i LOU. Av 1 kap. 6 § LOU framgår att 

lagen inte gäller för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, 

hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till 

fastighet. Det framgår också att med fastighet avses det som enligt jordabalken 
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utgör eller tillhör en fastighet. Byggnad som tillhör någon annan än ägaren till 

jorden anses också utgöra fastighet. Detsamma gäller sådana tillbehör till 

byggnaden som avses i 2. Kap. 2-3 § Jordabalken, dvs. i huvudsak fast 

inredning och utrustning, om dessa tillhör ägaren. 

Detta betyder att det är möjligt för MSB att teckna hyreskontrakt med en 

fastighetsägare utan att behöva konkurrensutsätta upphandlingen enligt LOU.  

Hyra av lokaler eller övningsfält inklusive utrustning och/eller service 

Om MSB hyr lokaler och eller övningsfält inklusive viss utrustning eller service 

i anslutning till detta gäller inte undantaget enligt 1 kap. 6 § LOU eftersom 

beställningen omfattar varor och tjänster som inte omfattas av det 

fastighetsbegrepp som tillämpas i LOU. Upphandlingen måste då ske enligt 

bestämmelserna i LOU. 

Av 2 kap. 18 § LOU framgår att ett kontrakt som avser varor men även omfattar 

tjänster ska behandlas som ett tjänstekontrakt om värdet av tjänsterna är högre 

än värdet av varorna. Av detta följer att om värdet av varorna är högre än 

värdet av tjänsterna är det i stället att betrakta som ett varukontrakt (2 kap. 21 

§ LOU). Vilka regler i LOU som blir tillämpliga är beroende av värdet på det 

varu- eller tjänstekontrakt som ska upphandlas. I LOU finns bestämmelser om 

att en planerad anskaffning av en viss mängd varor eller tjänster inte får delas 

upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om tröskelvärden samt hur beräkning 

av värdet av ett kontrakt ska ske. 

Hyra av utrustning 

Vill MSB hyra utrustning som ska användas vid utbildning är det upphandling 

av varor enligt LOU. Värdet av kontraktet blir, liksom i föregående fall, 

avgörande för vilka regler i LOU som ska tillämpas. 

Köp av service 

Om MSB köper viss service t.ex. i anslutning till lokaler eller övningsfält blir 

det sannolikt fråga om köp av s.k. A-tjänster enligt bilaga 2 till LOU. Det 

handlar t.ex. underhålls- eller reparationstjänster eller t.ex. fastighetsstädning. 

Värdet av kontraktet blir även här styrande för vilka regler i LOU som ska 

tillämpas. 

Hyra av utrustning och köp av service 

Hyr MSB viss utrustning och köper viss service t.ex. i anslutning till ett 

övningsfält är det fråga om hyra av varor samt köp av A-tjänster enligt LOU. 

Även här är det värdet av varu- eller tjänstekontraktet som blir styrande för 

vilka regler i LOU som blir tillämpliga. 

Köp av hel utbildning eller vissa utbildningsmoment och köp av service 

Om MSB önskar köpa in en hel utbildning eller vissa utbildningsmoment och 

samtidigt köpa viss service är det fråga om B- och A-tjänster enligt LOU. 

Upphandling av båda dessa tjänster ska enligt lagen anses som A-tjänster om 

värdet av dessa överstiger värdet av B-tjänsterna. Annars är upphandlingen en 

upphandling av B-tjänster. Vilka regler enligt LOU som ska tillämpas är 

beroende av vilka tjänster som till övervägande del ska upphandlas. 
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Övrigt  

Leverantörers rätt att ansöka om överprövning av en upphandling vid allmän 

förvaltningsdomstol innebär ett visst mått av osäkerhet för en upphandlande 

myndighet. För MSB skulle en sådan överprövning kunna medföra att en 

utbildning för räddningsinsats som planeras att helt eller delvis genomföras 

med stöd av andra leverantörer inte kan påbörjas.  Erfarenhetsmässigt har 

domstolen tidigare ofta meddelat inhibition i pågående upphandlingsmål och i 

dag finns en automatisk avtalsspärr. Med inhibition avses att verkställigheten 

av ett beslut ställs in till dess att frågan har prövats. Med undantag för 

direktupphandling, kan vid alla upphandlingar en ansökan om överprövning 

prövas i sak fram till dess upphandlingskontrakt ingåtts och att tio dagar gått 

från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslutet. 

7.1.3.1. Slutsatser 

För kursen Utbildning för räddningsinsats behövs resurser i form av lokaler, 

övningsfält, utrustning, lärarpersonal och viss service. Lämpliga lokaler och 

övningsfält kan MSB välja ut och få tillgång till genom att sluta 

nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare. För att få bred geografisk 

tillgänglighet vid tillhandahållandet av utbildningen är det alltså möjligt för 

MSB att hyra lämpliga lokaler och övningsfält. Detta kan göras för att stödja 

olika genomförandeformer av utbildningen. Annat som behövs för 

utbildningen, t.ex. utrustning och service måste handlas upp enligt LOU. 

Upphandling av kursen Utbildning för räddningsinsats är fullt möjligt och 

tillämpas redan i dag. Det är dock inte ett förfarande som garanterar ett 

närmare sammarbete med kommunerna.    

 

7.1.4 Juridiska förutsättningar för samverkan med 

kommuner  

 

Övergripande  

I utredningens direktiv ingår bl.a. att kartlägga författningsmässiga 

förutsättningar och möjligheter att i samverkan med kommuner genomföra 

utbildning. Kommunerna äger de flesta övningsanläggningarna som är 

lämpliga för att genomföra Utbildning för räddningsinsats, utöver de som finns 

vid MSB. Frågan om kommunernas roll i den framtida grundutbildningen för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap är därför intressant.   

Vid en upphandling kan kommunerna engageras antingen som avtalspart med 

ansvar för genomförandet eller som underleverantör till annan leverantör som 

är avtalspart gentemot MSB. 

För kommunernas del finns dock vissa begränsningar för vilka verksamheter 

de kan engagera sig i. Enligt den grundläggande kompetensbestämmelsen i 2 

kap 1 § kommunallagen (1991:900) får kommuner och landsting själva ha hand 

om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till 

kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska 

handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon 
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annan. En kommunal åtgärd ska alltså ha ett till kommunen eller landstinget 

knutet intresse. Bestämmelsen uttrycker den s.k. lokaliseringsprincipen som 

innebär att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens eller 

landstingets egna områden eller dess invånare. Av 3 kap. 21 § i kommunallagen 

framgår att dessa bestämmelser även gäller för kommunalförbund. 

Om MSB upphandlar kursen Utbildning för räddningsinsats kommer 

myndigheten att ta emot anbud från kommuner om sådana kommer in. Om en 

kommun skulle vinna en upphandling finns dock risken för att den skulle 

överklagas, antingen av en konkurerande anbudsgivare eller mot bakgrund av 

att det inte skulle vara förenligt med den kommunala kompetensen.  

När det gäller kompetensförsörjning för den egna kommunens behov finns det 

inget hinder för kommunen att engagera sig i utbildningsverksamhet, eller ingå 

avtal med varandra om detta. På motsvarande sätt bör ett antal kommuner i en 

region kunna bilda kommunalförbund med syfte att bedriva 

utbildningsverksamhet som motsvarar de samlade behoven hos de kommuner 

som ingår i förbundet. 

Detta avsnitt avser förutsättningar för samarbete mellan MSB och kommuner. 

Möjligheterna för sammarbete mellan kommuner berörs på andra ställen i 

rapporten, bl.a. 7.2.8.  

Undantag för kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter 

Det finns i lagstiftning vissa undantag från kommunallagen. Ett exempel är 

undantaget för kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter. 

Propositionen Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter (prop. 

2004/05:17) innehåller förarbeten till lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. Lagen innebär att kommuner får träffa avtal med landsting om 

att utföra sådana sjuktransporter som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763). Kommuner har genom lagen även möjlighet att ingå avtal med 

landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter, s.k. 

IVPA. Verksamhet som kommuner bedriver med stöd av lagen får bedrivas 

utanför den egna kommunens gränser och ska drivas på affärsmässiga grunder. 

Verksamheten får drivas utan sådan anknytning till kommunens område eller 

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen. Av förarbetena 

framgår också att om ett landsting vill utnyttja en kommun eller en privat 

entreprenör för sjuktransportverksamhet eller IVPA-verksamhet är landstinget 

skyldigt att upphandla tjänsten enligt bestämmelserna i LOU. Lagen innebär 

ingen förändring för landstinget avseende denna skyldighet. 

Lagen visar att det att det finns exempel på att lagstiftningsvägen skapa 

utrymme för att ge kommunerna att frångå bestämmelserna kommunallagen, 

dock inte bestämmelserna i LOU.  
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7.2 Förutsättningar för olika former av 

tillhandahållande av Utbildning för 

räddningsinsats 

För att kunna ta ställning till hur grundutbildning av Räddningstjänstpersonal i 

beredskap kan bedrivas i framtiden är det viktigt att känna till vilka 

förutsättningar som finns att bedriva utbildningen på olika sätt. I detta avsnitt 

beskrivs förutsättningarna för åtta olika sätt att genomföra kurser i Utbildning 

för räddningsinsats. Förutsättningarna baseras på att 550-576 studerande 

erbjuds plats på utbildningarna. Kommunerna har uppgivit att behovet uppgår 

till cirka 850 personer årligen(se kap 5.4.2.). Möjligheterna att bedriva 

utbildningen är: 

a) fortsatt utbildning i nuvarande form, 

b) all utbildning sker vid MSB:s verksamhetsställen, 

c) samverkan inom ramen för lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i 

vissa fall, 

d) MSB behåller ansvar för utbildningen men med ökat regionalt 

genomförande, 

e) MSB har ansvar för utbildningen men den genomförs av kommuner, 

f) MSB behåller ansvaret men med ökat regionalt genomförande genom 

upphandling, 

g) MSB behåller ansvaret, men teoridelar genomförs regionalt med stöd 

av personal från kommunerna, samt att  

h) kommunerna har ansvar för utbildningen och genomför den med 

statligt ekonomisk stöd, 

Om utbildningen ska bedrivas inom Yrkeshögskolan krävs att utbildningen 

enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, ska omfatta minst 100 

yrkeshögskolepoäng, där fem poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka, 

dvs. utbildningen ska omfatta 20 veckor. Alternativet behandlas inte 

ytterligare. 

För att kunna göra jämförelser baseras samtliga åtta fall på att utbildningen har 

samma innehåll som i dag och att längden är sammanlagt nio veckor. 

Konsekvenser av en förändring av utbildningens längd och innehåll redovisas 

under förslag i kapitel 11. Ytterligare en utgångspunkt är, om inget annat sägs, 

att MSB:s utbildningsverksamhet bedrivs vid två verksamhetsställen. I kapitel 

11 beskrivs dock konsekvenserna av om de där redovisade alternativen bedrivs 

vid ett eller två verksamhetsställen. I de fall som sättet att bedriva Utbildning 

för räddningsinsats kan påverka andra utbildningar, t.ex. i Skydd mot olyckor 

eller vidareutbildningar, anges detta.  

Tillgång till övningsfält för praktisk utbildning 
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I den praktiska delen i Utbildning för räddningsinsats utbildas och övas de 

studerande att genomföra räddningsinsatser. Den praktiska delen ställer krav 

på tillgång till övningsanordningar för att kunna simulera olika insatsmiljöer 

och genomföra insatsövningar vid olika olyckor med varierad storlek på 

insatsstyrkan.  

I samband med de upphandlingar av Utbildningen för räddningssinstas som 

MSB genomför ställs krav på resurser i form av övningsfält med 

utbildningsanordningar för praktiska kursmoment. Utredningen har utgått 

från dessa krav för att beskriva de förutsättningar som bör vara uppfyllda för 

att regionalt genomföra de praktiska delarna av utbildningen.    

Övningsområde som används ska vara tillräckligt stort för att kunna genomföra 

insatsövningar samtidigt ska möjlighet finnas att genomföra insatsövningar i 

nära anslutning. Alla utbildningsanordningar behöver inte vara permanenta på 

övningsområdet. Kompletterande anordningar kan skapas genom samverkan 

inom regionen eller genom tillfälliga lösningar.   

De utbildningsanordningar som används bör uppfylla följande krav: 

 vara anpassade till metoder och arbetssätt som används inom 

kommunal räddningstjänst, 

 vid momentövningar skapa goda förutsättningar att öva det avsedda 

momentet på ett effektivt och realistiskt sätt, 

 vid tillämpningsövningar där flera moment sätts samman, möjliggöra 

realistiska övningar där hela övningen från start till slut så långt möjligt 

återspeglar den arbetssituation som ska hanteras i en verklig händelse,  

 tillgången på övningsmateriel t.ex. skrotbilar för användning i samband 

med övningar i losstagning vara säkerställd i tillräcklig omfattning så 

att samtliga studerande får möjlighet att öva moment. 

MSB har genom avtal genomfört kurser där dessa krav är uppfyllda vid 

kommunernas övningsanläggningar i Borlänge, Karlstad, Västerås, Borås, 

Jönköping, Växjö och Kalmar. I Luleå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och 

Malmö finns övningsanläggningar som tidigare använts vid Räddningsverkets 

utbildningar av Räddningstjänstpersonal i beredskap och som uppfyller kraven 

väl.  

Större övningsanläggningar som anses uppfylla kraven finns även i Östersund, 

Sundsvall, Gävle och Nyköping. Önskvärt är att anläggningen i Skövde, där 

tidigare SRTC bedrev utbildning, kan användas för denna del av Västra 

Götaland.   

Bedömningen är att det i samtliga regioner finns tillgång till 

övningsanläggningar för att genomföra den praktiska delen av Utbildningen för 

räddningsinsats. Ett undantag är Västerbotten som saknar tillgång till en 

övningsanläggning som till fullo uppfyller kraven. För de insatsövningar som 

inte kan genomföras i länet kan lämpligen anläggningarna i Luleå eller 

Östersund användas. 
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För MSB:s övningsanläggningar bedrivs ett systematiskt arbete med att hitta 

lösningar för att minska den negativa miljöpåverkan som den praktiska 

utbildningen kan medföra. System har skapats för att omhänderta 

kontaminerat släckvatten och övningsanordningarna utvecklas kontinuerligt 

för att minska miljöpåverkan och sörja för en god arbetsmiljö. Någon 

bedömning i vilken omfattning de inventerade fälten uppfyller motsvarande 

miljöåtgärder har inte gjorts och kan i det fortsatta arbetet behöva göras.  

 

7.2.1 Fortsatt utbildning i nuvarande form  

 

7.2.1.1. Övergripande förutsättningar 

Under 2014 genomfördes sju kurser Utbildning för räddningsinsats vid 

verksamhetställena med 32 studerande per kurs (224 studerande) och 13 

upphandlade kurser på åtta orter med 24 studerande per kurs (312 

studerande). Totalt under 2014 erbjöds 20 kurser för 536 studerande. Utfallet 

uppgick till 520 studerande17. 

Under 2015 minskade antalet kurser till tolv vid verksamhetställena med plats 

för 32 studerande per kurs (384 studerande) samt upphandlades åtta kurser på 

två orter med plats för 24 studerande per kurs (192 studerande). Totalt under 

2015 genomfördes kurser med plats för 576 studerande. Under hösten gick en 

av de två externa leverantörerna i konkurs och överenskommelse träffades med 

den kvarvarande leverantören att överta kurserna.  

Utmaningar och konsekvenser 

Den största konsekvensen av att fortsätta utbildning i nuvarande form är att 

önskemålet från kommunerna om större närhet till utbildningarna endast kan 

tillgodoses i begränsad del.  

Den förändring som genomfördes från 2014 till 2015 med fler utbildningar på 

MSB:s verksamhetställen var ett sätt att på kort sikt få balans i ekonomin utan 

att minska på antal platser. I ett längre perspektiv finns för att tillgodose de 

verkliga behoven, behov av att utöka antalet utbildningsplaster för främst 

Utbildning i skydd mot olyckor, Räddningsledare A och Utbildning för 

räddningsinsats, men också Räddningsledning B och C.  

På kort sikt finns goda möjligheter, utifrån dagens volymer, att genomföra 

kvalitetssäkrade utbildningar på MSB:s verksamhetställen. På längre sikt 

behöver dock åtgärder vidtas för att få balans mellan uppdrag och ekonomi.  

Pedagogik och kvalitet 

Nuvarande system innebär att utbildningarna genomförs på 

verksamhetsställen och lokalt genom externa leverantörer. Det är ett etablerat 

och beprövat system som har visat sig fungera tillfredställande ur ett 

kvalitetsperspektiv. Det ger också goda förutsättningar för ett bra pedagogiskt 

                                                           
17 MSB årsredovisning 2014 
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tillhandahållande. Jämförelsevis har verksamhetställena mera pedagogiskt 

stöd för att klara uppsatta kursmål, tekniker för strukturerad inlärning liksom 

handledning vid läs- och skrivsvårigheter. 

Möjligheten till samövningar är viktig mellan vissa utbildningar och en 

förutsättning för att uppfylla vissa specifika kursmål. Med en större volym av 

Utbildningar för räddningsinsats på verksamhetställena blir detta enklare.  

7.2.1.2. Juridiska förutsättningar 

Juridiska förutsättningar för att tillhandahålla utbildning är tillfredsställande 

och tillämpas idag. I och med att en leverantör försvann från marknaden under 

hösten 2015 kan konkurrens vid en framtida upphandling vara begränsad. Det 

behöver inte vara ett problem, men avsaknaden av en marknad ställer speciella 

krav på upphandlingen.  

7.2.1.3. Ekonomiska förutsättningar 

Utgångspunkten för de ekonomiska förutsättningarna är att 

anslagstilldelningen för utbildningsverksamheten på kort sikt är i nivå med 

budgeten för 2015, dvs. 204 mnkr.  

Utifrån planerad utbildningsverksamhet18 är budget 2015 för 

utbildningsverksamheten (Revinge, Sandö och USAM) fördelat enligt tabell 7.1, 

belopp i mnkr. 

Revinge Sandö USAM Totalt

Externa intäkter -1,3 -4,0 -5,3 

Personal 51,4 46,1 14,2 111,7

Lokaler 11,7 12,9 24,6

Varor 9,0 7,2 0,1 16,3

Tjänster 5,5 4,4 25,7 35,6

Avskr o räntor 7,4 5,7 13,1

Transfereringar 1,9 2,8 2,1 6,8

Övrigt -2,6 2,9 0,9 1,2

Summa anslag 83,0 78,0 43,0 204,0  

Tabell 7.1 Budget för utbildningsverksamheten 2015 enligt ekonomisystemet 
Agresso 

Kostnaden för tjänster vid UB-USAM avser upphandling av Utbildning för 

räddningsinsats och beställda kurser i krisberedskap. Transfereringar avser 

bidrag till kommuner för studerande i Utbildning för räddningsinsats. 

Kostnader för skorstensfejarutbildningarna i Rosersberg har budgeterats av 

Sandö med cirka 10 mnkr och ingår i tabellen. 

Som tidigare nämnts har vissa åtgärder vidtagits för att inte behöva förändra 

kursutbudet i större omfattning inom ramen för tilldelat anslag. Om 

utbildningsverksamheten fortsättningsvis kommer att genomföras i nuvarande 

form krävs dock att ytterligare åtgärder vidtas om inte anslagstilldelningen 

ökas. Exempelvis beräknas lönekostnaderna att öka med cirka 3 mnkr/år19och 

                                                           
18 Kursutbudsplan 2015 version 2.0 
19 Beräknade löneökningar med 2,5% per år. 
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prisnivån på upphandlade kurser bedöms öka i och med den 

konkurrenssituation som uppstått. Nivån på investeringarna vid 

verksamhetsställena kan behöva höjas något för att bättre tillgodose 

målgruppernas förväntningar på MSB:s kvalitet på utbildningsanordningar, 

fordon och utrustning. Investeringsnivån på anslaget har de senaste tre åren 

legat på en genomsnittlig nivå på cirka 11 mnkr20. För att kunna upprätthålla 

förväntad kvalitet, som också innebär hänsyn till miljöaspekter och säkerhet på 

övningsfält med utbildningsanordningar och fordon m.m. bedöms den årliga 

investeringsnivån de kommande åren behöva ökas med i storleksordningen 2-3 

mnkr, dvs. från 11 till 13-14 mnkr. Det innebär på sikt ökade kostnader. När det 

gäller kommande hyresnivåer är det svårt att bedöma vad det kan innebära. 

Utifrån de senaste hyresavtalen är en försiktig bedömning ökade kostnader 

med cirka 1-2 mnkr.21 Beträffande löneuppräkningar samt investerings- och 

hyresnivåer är det generella förutsättningar som återkommer i alla beräkningar 

i rapporten.   

Sammanfattningsvis bedöms anslagsbehovet för utbildningsverksamheten öka 

med cirka 19-20 mnkr fram till och med år 2020 om utbildningarna genomförs 

i nuvarande form. Se tabell 7.2, belopp i mnkr. 

2017 2018 2019 2020

Budgetram 2015 204,0 204,0 204,0 204,0

Löneökningar 2,5% per år 5,5 8,4 11,3 14,3

Avskrivningar 1,5 2,0 1,8 1,5

Hyreshöjningar 0,0 0,0 0,0 1,5

Prisuppräkning räddningsinsats 2,0 2,0 2,0 2,0

Beräknat anslagsbehov 213,0 216,4 219,1 223,3

Summa kostnadsökningar 9,0 12,4 15,1 19,3

Tabell 7.2 Beräknade kostnadsökningar 2017-2020 

Upphandling av leverantörer förutsätter att dessa har tillgång till personal, 

materiel, utbildningsanordningar och lokala övningsfält. Det kan ske genom att 

leverantören har alla resurser i egen regi alternativt att vissa delar hyrs in. Har 

leverantören egna resurser ger det högre leveranssäkerhet och mindre risk för 

störningar. Samtidigt motverkar det önskemålet från kommunerna om mera 

delaktighet i utbildningsverksamheten.  

 

 

 

 

                                                           
20 Utfall 2013-2014 samt prognos 2 för 2015. Exklusive övertagande av lån från 

Specialfastigheter i Revinge på drygt 14 mnkr. 
21 För Sandö tecknades nytt hyresavtal hösten 2015. Avtalet innebär viss ökning av 

investering i brandskyddsåtgärder, men ingen hyreshöjning.  
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7.2.2 All utbildning för räddningsinsats sker vid MSB:s 

verksamhetsställen  

 

7.2.2.1. Övergripande förutsättningar 

Eftersom det finns en överkapacitet i Revinge och Sandö finns inga 

grundläggande problem med att genomföra all Utbildning för räddningsinsats 

vid MSB:s verksamhetsställen. 

Utmaningar och konsekvenser 

Konsekvensen av att förlägga all utbildning vid verksamhetsställena helt utan 

regionala kurser är att önskemålet från kommunerna om större närhet till 

utbildningarna inte tillgodoses. I detta fall kommer det t.o.m. att minska. Det 

kan innebära att kommunerna inte skickar personal till utbildningen. Förslaget 

ger dock förutsättningar att öka utbildningsvolymerna för efterfrågande 

utbildningar.  

Pedagogik och kvalitet 

De pedagogiska förutsättningarna för att genomföra Utbildning för 

räddningsinsats på detta sätt är goda. Metoderna finns och utbildningen kan 

genomföras på ett invant och beprövat vis. Förutsättningarna att arbeta med 

personalförsörjning och utveckling på ett strukturerat sätt ökar eftersom 

utbildningen bara genomförs på två ställen. Förutsättningarna för samövningar 

mellan studenter från olika utbildningar bedöms också öka.  

7.2.2.2. Juridiska förutsättningar  

Alla juridiska förutsättningar för att utföra utbildningen på detta sätt finns.  

7.2.2.3. Ekonomiska förutsättningar 

Utifrån utgångspunkten att 18 kurser i Utbildning för räddningsinsats, 

genomförs vid verksamhetsställena med plats för 32 studerande per kurs och 

att inga kurser genomförs regionalt, innebär detta att totalt 576 studerande 

erbjuds plats. 

Vid fortsatt utbildning i nuvarande form tvingas ytterligare åtgärder att vidtas 

om inte en ökad anslagstilldelning sker. Detta gäller alltså även om alla 

utbildningar i Räddningsinsats genomförs vid MSB:s verksamhetsställen. 

Exempelvis beräknas kostnader för nyanställningar uppgå till 2,5 mnkr per år. 

Eftersom inga kurser i Utbildningar för Räddningsinsats kommer att beställas 

bedöms därmed personaltid motsvarande en halv tjänst att försvinna. 

Investeringsnivån behöver höjas något vilket bl.a. motiveras av det ökade 

antalet kurser i Utbildning för räddningsinsats. Eftersom de direkt 

anslagspåverkande kostnaderna är lägre då utbildning genomförs vid 

verksamhetsställena innebär det kostnadsminskningar. Varje kurs som 

genomförs vid verksamhetsställe jämfört med upphandlad kurs innebär en 

kostnadsminskning med cirka 700 tkr utifrån prisläget 2015. Dessutom ger 

varje kurs vid verksamhetsställena ökade intäkter för internatverksamheten 

med cirka 700 tkr.  
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Sammanfattningsvis bedöms anslagsbehovet för utbildningsverksamheten öka 

med cirka 10 mnkr till år 2020 om utbildningarna genomförs i nuvarande form 

och alla kurser i Utbildning för räddningsinsats genomförs vid MSB.  

År 0 visar ekonomiska konsekvenser om all Utbildning för räddningsinsats 

hade genomförts vid MSB:s verksamhetsställen 2015, dvs. ingen upphandling. 

Se tabell 7.3, belopp i mnkr.  

År 0 2017 2018 2019 2020

Budgetram 2015 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0

Löneökningar 2,5% per år 0,0 5,5 8,4 11,3 14,3

Personalökning v-ställe 4 årsarbetare 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7

Personalminskning beställare 0,5 årsarbetare -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Avskrivningar 0,0 1,5 2,0 1,8 1,5

Förbrukningsmateriel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Internatkostnader v-ställe 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4

Internatkostnader regionalt -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

Bidrag till kommunerna -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Hyreshöjningar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Ingen upphandling räddn insats -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 

Beräknat anslagsbehov 196,9 203,9 207,5 210,2 214,6

Diff jfr budget 2015 -7,1 -0,1 3,5 6,2 10,6

Tabell 7.3 Beräknat anslagsbehov då all Utbildning för räddningsinsats sker vid 

MSB:s verksamhetsställen 

 

7.2.3 Samverkan inom ramen för lagen (1991:1109) om 

uppdragsutbildning i vissa fall  

Enligt lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall får kommuner och 

landsting bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar 

verksamheten i det offentliga skolväsendet. Enligt förarbetena till lagen, Växa 

med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (prop. 

1990/91:85), ger lagen täckning för uppdragsutbildning i anslutning till det 

offentliga skolväsendet, kommunal högskoleutbildning och till verksamhet vid 

folkhögskolor som kan få statsbidrag. Utbildning för räddningsinsats 

motsvarar inte verksamheten i det offentliga skolväsendet och ansluter inte till 

någon kommunal högskoleutbildning och torde därför inte omfattas av lagen 

om uppdragsutbildning i vissa fall. Förutsättningar för att bedriva Utbildning 

för räddningsinsats inom ramen för lagen om uppdragsutbildning i vissa fall 

finns därför inte.  

 

7.2.4 MSB behåller ansvaret och genomför utbildningen men 

med ökat regionalt genomförande  

MSB kan genomföra kurser i Utbildning för räddningsinsats på samma sätt och 

upplägg som idag men där MSB:s personal åker ut till olika platser och 

genomför utbildningen. Förslaget innebär att MSB hyr övningsfält och lokaler 

av kommunerna medan övrigt, t.ex. personal, materiel, fordon och utrustning 
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tas från verksamhetsställena. Det innebär också att lärare, servicepersonal och 

eventuellt övrig personal från verksamhetsställena åker ut till olika platser. 

 

7.2.4.1. Övergripande förutsättningar 

En förutsättning för att Utbildning för räddningsinsats ska kunna genomföras 

genom att MSB i stor utsträckning åker ut till olika platser är att MSB har 

personal som kan göra detta och att MSB kan behålla kompetent personal för 

att genomföra utbildning. Som redovisats är bedömningen att det finns tillgång 

till övningsfält och andra faciliteter för att genomföra utbildningen lokalt eller 

regionalt.  

Utmaningar och konsekvenser 

Förslaget kommer att innebära en påverkan på arbetsmiljön för lärare vid 

MSB. Bland annat kommer det att leda till oregelbunden arbetstid och ojämn 

arbetsbelastning för medarbetare som arbetar med kurserna. Det kan också få 

konsekvenser för planeringsprocesser och bemanning på verksamhetsställena.  

Miljöaspekten för praktiska övningar behöver värderas. Det behöver t.ex. 

undersökas möjligheter att genomföra utbildningar, som kräver övningsfält, 

med hänsyn till ökad miljöbelastning.  

Utrustning för genomförande av kurser utanför verksamhetsställena kommer 

att påverka investeringsbehovet då antalet räddningsfordon, minibussar, 

andningsskydd, Rakelapparater, IR-kameror, kemutrustning m.m. behöver 

kompletteras. Kostnader för frakt och logistik tillkommer. 

Pedagogik och kvalitet 

För att genomföra kurser utanför verksamhetsställena med god kvalitet behövs 

tillgång till medarbetare som kan arbeta oregelbundet och utan möjlighet att 

kunna åka hem efter avslutad arbetsdag, alternativt ha en lång restid hem. 

Större delen av befintlig personal har för närvarande inte dessa förutsättningar. 

Det krävs också insatser för att säkra lärarnas kompetens, kunskap och 

utveckling.  

Vid genomförande av praktiska utbildningar ställs krav på tillgänglig teknisk 

support och service. Detta medför kostnader för personal och reservlager av 

relevant materiel på utbildningsplatsen.  

Samövningar genomförs för olika syften. Finns inte möjlighet att samöva 

riskerar att möjligheten att uppfylla specifika kursmål förloras alternativt ökar 

kostnaderna för utbildningar där det krävs samövningar då kommuner kan 

behöva kontrakteras för att delta. 

7.2.4.2. Juridiska förutsättningar 

Hyra av lokaler eller övningsfält är som framgått undantaget från 

bestämmelserna i LOU. Det betyder att det är möjligt för MSB att teckna 

hyreskontrakt med en fastighetsägare utan att behöva konkurrensutsätta detta 

enligt LOU. 
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7.2.4.3. Ekonomiska förutsättningar 

Utifrån utgångspunkten att 18 kurser i Utbildning för räddningsinsats, 

genomförs regionalt med plats för 24 studerande per kurs (432 studerande) 

och att fyra kurser genomförs vid verksamhetsställena med plats 32 studerande 

per kurs (128 studerande), innebär det att 560 studerande erbjuds plats.   

Detta innebär ökning av anslagsbehovet med cirka 18 mnkr per år bortsett från 

löneuppräkningar, se tabell 7.4. I stort beror kostnadsökningen på att 

alternativet inte drar fördel av nuvarande system med synergier som 

stordriftsfördelar ger. Dimensioneringen av personal, fordon, utrustning m.m. 

för att kunna genomföra utbildningar både vid verksamhetsställena och 

regionalt måste ökas. Beräkningarna bygger på att infrastrukturen vid 

verksamhetsställena i stort är oförändrade och därmed påverkas inte 

anslagsbehovet nämnvärt när det gäller fördelning av de gemensamma 

kostnaderna.  

Eftersom verksamhetsställenas personal åker ut till regionala 

utbildningsplatser, innebär det kostnadsökningar för resor och traktamenten 

med cirka 1,4 mnkr. 

Den största kostnadsposten är hyra av övningsfält och lokaler m.m. som 

uppskattas till minst 1,1 mnkr per kurs, vilket ger ökade kostnader med cirka 

20 mnkr  

Att genomföra 18 kurser i Utbildning för Räddningsinsats regionalt och fyra på 

verksamhetsställena upptar 55 veckor, exklusive distansmomenten. Vissa 

kurser måste genomföras parallellt och det krävs därför nyanställningar av 

lärare och servicepersonal, som ger ökade kostnader med cirka 7 mnkr per år.  

Med detta upplägg kommer investeringsbehovet initialt att öka med cirka 16 

mnkr innan utbildningen påbörjas och det innebär ökade 

avskrivningskostnader på cirka 2,3 mnkr per år utöver den ökning av 

investeringsnivån som behövs för att tillgodose förväntad kvalitet och 

modernisering som tidigare har nämnts. 

Intäkterna för internatverksamheten bedöms minska med cirka 5,6 mnkr per 

år, vilket leder till underskott.  
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År 0 2017 2018 2019 2020

Budgetram 2015 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0

Personalökning lärare, service mm ca 10 

årsarbetare vid v-ställe 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Löneökningar 2,5% per år 0,0 5,9 8,9 12,0 15,2

Personalminskning beställare 0,5 årsarbetare -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Resor och traktamente 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Avskrivningar 2,3 3,8 4,3 4,1 3,8

Hyra övningsfält och lokaler mm 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8

Hyreshöjningar v-ställe 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Förbruklningsmateriel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Internatkostnader v-ställe -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 

Internatkostnader regionalt 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Bidrag till kommunerna -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Ingen upphandling räddn insats (-7 kurser) -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 

Beräknat anslagsbehov 221,6 229,0 232,5 235,4 239,8

Diff jfr budget 2015 17,6 25,0 28,5 31,4 35,8

Tabell 7.4 Beräknat anslagsbehov då stor del av Utbildning för räddningsinsats 

genomförs av MSB:s personal regionalt 

 

7.2.5 MSB har ansvar för Utbildning för räddningsinsats men 

den genomförs av kommuner  

Ett förslag som framförts är att kommunerna genomför Utbildning för 

räddningsinsats, medan MSB har ansvar för utbildningen.  

Ett sätt är att MSB ansvarar för utbildningen och tillhandahåller kursplan och 

måltolkning, men utbildningen genomförs av kommunerna. Kommunen står 

då även för antagning till kursen. Ett annat sätt skulle kunna vara att MSB står 

som genomförare av kursen, men att den genomförs i sin helhet i samarbete 

med en kommun som tillhandahåller övningsfält, utrustning och personal vid 

genomförandet. MSB är ansvariga för utbildningen och svarar för kursplan och 

måltolkning, men ingen del genomförs vid MSB:s verksamhetsställen. MSB 

ansvarar för antagning vilket innebär att studerande med största sannolikhet 

även kommer från andra kommuner än den som genomför kursen.  

7.2.5.1. Juridiska förutsättningar 

Förutom de generella begränsningar som finns i kommunallagen i fråga om 

vilka verksamheter som en kommun kan engagera sig i, och begräsningar i 

kommuners möjligheter att genomföra utbildning åt varandra, finns det som 

framgått heller inget undantag i LOU som stödjer en lösning där MSB ingår ett 

direkt avtal med en kommun om att genomföra utbildning. Om MSB vill att 

någon annan ska utföra utbildningen måste detta upphandlas. MSB kan 

således inte stå som ansvarig för en utbildning och peka ut en kommun att stå 

för hela genomförandet.  

Även om MSB skulle stå som genomförare av utbildningen och svara för 

kursplan och måltolkning, men kursen i helhet genomfördes i samarbete med 

en kommun som tillhandahöll övningsfält, utrustning och personal, finns det 

begränsningar. Även i detta fall finns de generella begränsningarna i 
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kommunallagen ifråga om vilka verksamheter som en kommun kan engagera 

sig i. Oavsett detta är denna lösning svår att förena med gällande lagstiftning. 

De tjänster som krävs för att annan än MSB ska genomföra hela utbildningen 

måste upphandlas enligt LOU. Upphandlingen kommer med all sannolikhet 

också bli av den omfattningen att gränsvärdet för direktupphandling överskrids 

vilket innebär att upphandlingen måste annonseras och konkurrensutsättas. 

Ytterligare en aspekt är att de konkurrensregler som finns om offentlig 

verksamhet kontra privata alternativ gör det olämpligt att upphandla tjänster 

direkt av en offentlig aktör när det finns privata alternativ som kan lösa 

uppdraget. 

 

7.2.6 MSB behåller ansvaret, men med ökat regionalt 

genomförande genom upphandling 

MSB kan tillhandahålla kurser i Utbildning för räddningsinsats genom att öka 

andelen kurser som upphandlas och genomförs regionalt. Det finns inga 

formella hinder som styr omfattningen. MSB kan med andra ord upphandla 

alla kurser i Utbildning för räddningsinsats.   

 

7.2.6.1. Förutsättningar 

En förutsättning för att MSB ska kunna upphandla en större del eller alla 

kurser i Utbildning för räddningsinsats är att det finns en eller flera aktörer 

som har intresse och förmåga för ett åtagande i ett längre tidsperspektiv.   

Utmaningar och konsekvenser 

Ökat regionalt genomförande av kurser innebär att kommunernas önskemål 

om närhet till utbildningen tillgodoses. Ökad närhet kan också öka efterfrågan 

av utbildningen, vilket är positivt för den samlade förmågan hos kommunerna.   

Miljöaspekten och möjligheten att hantera miljöpåverkan för praktiska 

övningar vid mindre övningsfält behöver värderas i jämförelse med 

verksamhetställenas relativt omfattande miljöåtgärder. 

Minskade volymer på verksamhetställena innebär ökade svårigheter att få 

balans mellan verksamhet och budget, t.ex. när det gäller investeringar och 

internatverksamhet.  

Pedagogik och kvalitet 

Ett förslag med större andel upphandlade kurser förutsätter att det finns 

långsiktighet och stabilitet över tiden för kursvolymer. Detta är en 

förutsättning för att leverantörer ska kunna utveckla och upprätthålla kvalitet 

och pedagogisk kompetens i utbildningar. Ytterligare förutsättningar är att det 

finns möjlighet att möta behov av insatser och krav på ett utvecklat pedagogiskt 

stöd för att klara uppsatta kursmål, liksom möjligen studietekniker för 

strukturerad inlärning och handledning vid läs- och skrivsvårigheter.  
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Med en mindre volym av utbildningar på verksamhetställena minskar 

förutsättningarna för samövning. Detta behov måste mötas på annat sätt, t.ex. 

genom att engagera kommuner.  

7.2.6.2. Juridiska förutsättningar 

Alternativet bedöms inte medföra några tillkommande juridiska konsekvenser. 

Det finns ett avgörande i Marknadsdomstolen (MD 2014:1) i en fråga om 

tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen 

(2008:579). Domen innebär att det aktuella räddningstjänstförbundet inte kan 

vägra att ge en privat leverantör tillträde till övningsfältet för genomförande av 

kursen Utbildning för räddningsinsats.  

Juridiska förutsättningar för att tillhandahålla utbildning på detta sätt finns 

och tillämpas idag. I och med att en leverantör har gått i konkurs nyligen kan 

konkurrens vid framtida upphandling vara begränsad. Det behöver inte vara ett 

problem men avsaknad av en marknad ställer speciella krav på upphandlingen. 

Om Utbildning för räddningsinsats helt sker genom upphandling innebär detta 

troligen att förutsättningarna för konkurrens ökar. 

Som nämnts finns inget hinder att kommunen lämnar anbud vid en 

upphandling. Om en kommun antas finns en risk att beslutet upphävas av 

förvaltningsdomstol i samband med en laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. Detta innebär ett visst mått av osäkerhet.  

7.2.6.3.  Ekonomiska förutsättningar 

Utifrån utgångspunkten att 24 kurser i Utbildning för räddningsinsats 

upphandlas av externa utbildningsleverantörer med plats för 24 studerande per 

kurs, innebär det 576 utbildningsplatser. Så länge det finns leverantörer, finns 

det inte några praktiska hinder för att öka antalet studieplatser. Däremot finns 

ekonomiska utmaningar.  

Varje upphandlad kurs i Utbildning för räddningsinsats medför ökade 

kostnader för MSB jämfört med om kursen genomförs vid verksamhetsställe. 

Orsaken är att verksamhetsställena har en personaldimensionering och 

infrastruktur med lokaler, utbildningsanordningar, utbildningsmateriel m.m. 

som på kort sikt kan betraktas som fasta kostnader och inte påverkas nämnvärt 

av variation i utbildningsvolymer. Dessa resurser måste finnas om man ska 

kunna bedriva den typ av utbildningar som genomförs idag.  

Om alla kurser för Utbildningar för räddningsinsats upphandlas ökar 

kostnaderna för 24 kurser sammanlagt med cirka 34 mnkr år 2020 jämfört 

med dagens kostnadsnivå. Dessutom kommer intäkterna för 

internatverksamheten att minska med cirka 8 mnkr, vilket innebär betydande 

underskott. Eftersom volymerna för de upphandlade kurserna ökar görs 

bedömningen att priset per kurs minskar med cirka 5 procent, vilket ingår i 

beräkningarna. Behovet av främst fordon vid verksamhetsställena samt 

reparation och underhåll av utbildningsanordningar bedöms minska något och 

på sikt beräknas även avskrivningskostnaderna minska. År 0 visar ekonomiska 

konsekvenser om all utbildning för räddningsinsats hade upphandlats 2015. 
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Hänsyn har inte tagits till om de minskade utbildningsvolymerna innebär 

avveckling av ett verksamhetsställe. Se tabell 7.5, belopp i mnkr. 

År 0 2017 2018 2019 2020

Budgetram 2015 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0

Minskning ca 8 årsarbetare vid v-ställe -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

Löneökningar 2,5% per år 0,0 5,5 8,0 10,8 13,7

Personalökning beställare 1 årsarbetare 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Avskrivningar -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Förbrukningsmateriel -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Internatkostnader v-ställe -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 -8,4 

Internatkostnader regionalt 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Bidrag till kommunerna 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Hyreshöjningar v-ställe 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Upphandling Räddningsinsats (+17 kurser) 25,3 25,7 26,0 26,2 26,4

Beräknat anslagsbehov 222,0 227,4 230,2 233,2 237,8

Diff jfr budget 2015 18,0 23,4 26,2 29,2 33,8

Tabell 7.5 Beräknat anslagsbehov då all Utbildning för räddningsinsats 

upphandlas och genomförs regionalt 

 

7.2.6.4. Övriga förutsättningar 

Upphandling av leverantörer i större omfattning förutsätter att dessa har 

tillgång till personal, materiel och utbildningsanordningar. Det kan ske genom 

att leverantören har egna resurser alternativt att vissa delar hyrs in. Har 

leverantören egna resurser innebär det högre leveranssäkerhet och mindre risk 

för störningar. Samtidigt motverkar det önskemålet från kommunerna om 

mera delaktighet i utbildningsverksamheten. En viktig förutsättning är också 

att det finns en marknad som är tillräckligt stor för att utbildning ska kunna 

genomföras i hela landet.  

 

7.2.7 MSB behåller ansvaret för utbildningen, men med ökat 

regionalt genomförande av teoridelarna 

 

7.2.7.1. Övergripande förutsättningar  

MSB kan behålla ansvaret för Utbildningen för räddningsinsats men förlägga 

den inledande teoretiska delen av utbildningen, två veckor, regionalt. 

Distansdelen genomförs enligt nuvarande modell medan den sista delen med 

praktiska moment, i sin helhet genomförs på verksamhetställena. De 

övergripande förutsättningarna för att genomföra utbildningen på detta sätt, 

t.ex. tillgång till lokaler, bedöms finnas på ett stort antal platser. Lokaler kan 

upphandlas på normalt sätt, utifrån de krav som finns på lokaler, 

kringutrustning och konferensservice. Vidare behöver timlärare anställas för 

teoriavsnittet. Detta bedöms kunna ske från närliggande kommuner.  

Utmaningar och konsekvenser 
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Genomförandet skapar förutsättningar för geografisk närhet och kortare 

resvägar till utbildningen, inte minst i norra delen av landet, detta eftersom 

teoridelen kan erbjudas på minst 8-12 platser, och troligen ännu fler. Om den 

praktiska delen endast genomförs vid MSB:s verksamhetsställen, minskas dock 

närheten för denna del jämfört med i dag, då det blir två platser jämfört med 

nuvarande fyra (utöver MSB:s verksamhetsställen genomförs i dag upphandlad 

utbildning på två ytterligare platser).  . 

Pedagogik och kvalitet 

En förutsättning för teoridelen är att det finns möjlighet att engagera 

timanställd personal som instruktörer. Dessa kommer troligen att rekryteras 

från kommuner i närheten av utbildningsorterna. Dessa måste involveras i 

helheten och kunna tas in i pedagogik och kollegialt lärande. En pedagogisk 

förutsättning är att det inom teoridelen går att hitta praktiska moment som kan 

bryta mönstret av en traditionell föreläsning, så att de studerande kan se 

sammanhanget mellan teori och praktik.  

En förutsättning för framgångrika pedagogiska genomföranden är ett bra 

upplägg och en röd tråd från den teoretiska delen som följer innehållet och som 

de studerande känner igen när den praktiska delen genomförs. Det är viktigt 

att förmedla en helhet, så att kursdeltagarna inte får pusselbitar som inte 

hänger ihop.  

Om alla praktiska moment genomförs vid MSB:s verksamhetställen ökar 

möjligheterna till samövningar. Det finns dock positiva miljöeffekter av att öva 

praktiskt på ett mindre antal platser.  

7.2.7.2. Juridiska förutsättningar 

Hyra av lokaler eller övningsfält är som framgått undantaget från 

bestämmelserna i LOU. För teoridelen i utbildningen är det möjligt för MSB att 

teckna hyreskontrakt för lokaler utan att behöva konkurrensutsätta detta enligt 

LOU.  

Det finns också juridiska förutsättningar för att knyta instruktörer till 

teoridelen på timbasis. För att göra detta kan MSB teckna anställningsavtal 

med enskilda instruktörer. Att teckna avtal med en juridisk person som i sin tur 

har instruktörer anställda kräver dock ett upphandlingsförfarande. Detta 

innebär att MSB kan teckna avtal med kommunanställda som då genomför 

uppdraget som bisyssla. Om MSB ska teckna avtal med kommuner om 

personal krävs upphandling enligt LOU. 

7.2.7.3. Ekonomiska förutsättningar 

Utifrån utgångspunkten att 18 kurser i Utbildning för räddningsinsats 

genomförs med 32 studerande per kurs, innebär totalt 576 utbildningsplatser. 

För den inledande teoridelen på två veckor är utgångspunkten att sex kurser 

genomförs på verksamhetställena och tolv på regionala platser. 

Bortsett från årliga löneuppräkningar innebär genomförande av kursen 

Utbildning för räddningsinsats vid verksamhetsställena kombinerat med att 

delar av kurserna genomförs regionalt kostnadsminskningar med cirka 5 mnkr 
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per år jämfört med dagens utbildningar. Det finns vissa frågetecken 

beträffande bedömd kostnadsnivå för hyra av lokaler m.m. regionalt samt 

timanställning av instruktörer. Kostnadsberäkningen bedöms dock inte skilja 

väsentligt mot de reella kostnaderna. 

Sammanfattningsvis bedöms anslagsbehovet för utbildningsverksamheten öka 

med cirka 12 mnkr till år 2020. År 0 visar ekonomiska konsekvenser om all 

Utbildning för räddningsinsats genomförts vid MSB:s verksamhetsställen med 

ökat regionalt genomförande 2015. Se tabell 7.6, belopp i mnkr. 

År 0 2017 2018 2019 2020

Budgetram 2015 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0

Löneökningar 2,5% per år 0,0 5,5 8,4 11,3 14,3

Personalökning 4 årsarbetare 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7

Personalminskning beställare 0,5 

årsarbetare -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Avskrivningar 0,0 1,5 2,0 1,8 1,5

Förbrukningsmateriel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Internatkostnader v-ställe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Internatkostnader regionalt -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Bidrag till kommunerna -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Hyra lokaler, fordon mm regionalt 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Hyreshöjningar v-ställe 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Ingen upphandling räddn insats -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 

Beräknat anslagsbehov 198,7 205,7 209,2 211,9 216,2

Diff jfr budget 2015 -5,3 1,7 5,2 7,9 12,2

Tabell 7.6 Beräknat anslagsbehov då stor del av teoridelarna i Utbildning för 

räddningsinsats genomförs regionalt av MSB 

 

7.2.7.4. Övriga förutsättningar 

Upplägget med teoridelen och timanställda lokala lärare från kommunerna 

förutsätter att det finns lämpliga personer att anställa och att kommunerna är 

villiga att acceptera att personalen har bisyssla hos MSB.   

 

7.2.8 Möjligheter för kommuner att ansvara för utbildning i 

räddningsinsats med statligt ekonomisk stöd 

Ett sätt göra grundutbildningen för Räddningstjänstpersonal i beredskap mer 

tillgänglig för kommunerna är att kommunerna ansvarar för utbildning av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. 

 

7.2.8.1. Juridiska förutsättningar  

Som framgår av kapitel 3 anges det inte i någon författning vilken aktör som 

ska genomföra grundutbildning för räddningsinsats. Däremot framgår av 28 § 

förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap att myndigheten inte får ta ut avgift för utbildningar som har 
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anpassats för Räddningstjänstpersonal i beredskap. Regeringen har också, bl.a. 

i propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (prop. 2007/08:92 

sid 51f), framhållit utbildningen av Räddningstjänstpersonal i beredskap ger en 

hög kompetens som är likvärdig över landet och att utbildningen därför bör 

vara av god kvalitet och genomföras med statligt finansiellt stöd.  

För att bedöma vilka juridiska förutsättningar som finns för att kommuner ska 

ges ansvaret att tillhandahålla grundutbildning av Räddningstjänstpersonal i 

beredskap, kan konstateras att det av LSO framgår att personalen inom 

räddningstjänsten genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som 

behövs. Kommunerna har alltså ansvar för att den personal som arbetar inom 

räddningstjänsten har nödvändig kompetens. Däremot anges det ingenstans att 

kommunen har till uppgift att själv genomföra utbildningar men det finns 

heller inte något i lagstiftningen som hindrar kommunerna från att göra detta, 

så länge som en utbildning inte uttalat ska tillhandahållas av någon annan. 

Det finns alltså inga juridiska hinder för att kommuner ges ansvaret för att för 

att bedriva grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i beredskap. I dag har 

varken staten, kommunerna eller någon annan aktör ett utpekat ansvaret för 

att genomföra denna utbildning. I realiteten tillhandahålls den av staten. Skulle 

kommunerna ges detta ansvar skulle det behöva tydliggöras i relevanta 

författningar.  

I sammanhanget kan också noteras att kommuner enligt 3 kap. 12 § LSO ”får 

träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter kommunen har enligt 

denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett 

sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun”. Om 

kommunerna ges ansvar för att genomföra grundutbildning av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap finns det med detta ett juridiskt utrymme 

för samverkan mellan kommuner.  

Om kommunerna ges uppgiften att ansvara för grundutbildningen av 

deltidsbrandmän, kan staten genom t.ex. föreskrifter eller allmänna råd bidra 

till likvärdighet i utbildning över landet. För detta måste dock MSB ges ett 

bemyndigande. Att utfärda utbildningsbevis och liknande för genomgången 

kurs blir dock svårt för MSB som inte har något ansvar för kursens 

genomförande. 

7.2.8.2. Ekonomiska förutsättningar  

Utgångspunkten är att utbildning av Räddningstjänstpersonal i beredskap i 

kommunal regi kombineras med ett statligt bidrag. Detta är förenat med 

finansiella risker. Beroende på hur bidraget utformas kan risken ligga antingen 

hos MSB eller hos den enskilda kommunen.  

Statligt bidrag medger ytterligare möjlighet, utöver författningsreglering, att 

styra utbildningen genom att villkora krav på utbildningen för att erhålla 

statligt bidrag.  
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8. Förutsättningar för att 

tillhandahålla vidare- och 

fortbildning i framtiden 

8.1 Vidareutbildning 

De vidareutbildningar som MSB ansvarar för och tillhandahåller beskrivs i 

avsnitt 4.1. Att tillhandahålla vidareutbildningar kräver delvis olika 

förutsättningar beroende på lärandemål, målgrupp och förkunskaper. Som för 

all utbildning gäller att lärandemål22 styr de läraktiviteter som ska skapa 

förutsättningar för individens lärande. För Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer, Räddningsledare A och Räddningsledning 

B förekommer flera lärandemål som ställer krav på mer komplexa 

förutsättningar, i fråga om övningsfält, utbildningsanordningar, it-stöd och 

simulering. Detta beskrivs närmare i detta kapitel. 

 

8.1.1 Pedagogiska förutsättningar 

Nedan beskrivs översiktligt några pedagogiska aspekter som är särskilt viktiga 

vid genomförande av vidareutbildning. Av utrymmesskäl utelämnas andra 

aspekter.  

En central del för att åstadkomma förutsättningar för lärande, är skickliga 

lärare. Detta har konstaterats i flera studier.23 En viktig förutsättning för att 

lärare ska bli skickliga är ett sammanhang med kontinuitet och kollegialt 

lärande. Kollegialt lärande kräver organisatoriska förutsättningar och en ledare 

med en pedagogisk utvecklingsroll. 

8.1.1.1. Lärarkompetens 

Skickliga lärare skiljer sig från skickliga yrkespersoner. En skicklig lärare är 

den som med en kombination av ämneskunskaper, kunskaper om lärande och 

pedagogiska ledaregenskaper kan skapa förutsättningar för lärande för varje 

individ medan en skicklig yrkesperson har stora ämneskunskaper och 

färdigheter. 

För att skapa en trygghet i rollen och för att skapa trovärdighet och förtroende i 

relation till de studerande är det viktigt med djupa och breda ämneskunskaper. 

Djupa ämneskunskaper skapar också förutsättningar för variation, vilket i sin 

tur ger förutsättningar för bättre lärande. Ämneskunskaperna måste dock 

kombineras med kunskaper om lärande, liksom kunskap och en förmåga i att 

omsätta ämneskunskaperna i ett lärande sammanhang.  

                                                           
22 Biggs, J. Tang, Catherine (2011). Teaching for Quality Learning at University. 
(4th Ed). 
23 Hattie, J (2009), Visible Learning – A Synthesis of Over 800 Meta-analyses 
Relating to Achievement, Routledge, New York 
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För de områden MSB utbildar i saknas det i stort jämförbara ämnesområden 

inom traditionella undervisningsämnen som lärarutbildningar har sin bas i.24 

Detta innebär att lärarkompetensen måste skapas på andra sätt. En viktig 

grund är skickliga yrkespersoner eller personer med utbildning och erfarenhet 

från andra viktiga och närliggande områden. Detta behöver kompletteras med 

en god lärarmiljö som ger förutsättningar för kompetensutveckling inom övriga 

centrala områden. 

8.1.1.2. Lärarmiljö 

En lärarmiljö, består av de undervisande lärare som delar miljön, tillsammans 

med de organisatoriska ramar som finns. Vidareutbildningar som MSB 

tillhandahåller spänner över flera ämnesområden som kräver både skickliga 

lärare inom respektive område och förutsättningar för ämnesövergripande 

samarbeten. Risken är annars att utbildningar av de studerande upplevs som 

segmenterad och inte stämmer med den verksamhet som utbildningen är 

avsedd för.  

En viktig förutsättning är att lärare både är skickliga inom sina respektive 

ämnesområden och att de har förmåga att se samband och synergier mellan 

ämnesområden. Ett sätt att skapa organisatoriska förutsättningar för detta, är 

att upprätta arbetslag.25 

En annan förutsättning för en god lärarmiljö, är möjligheten att genom 

systematiskt kvalitetsarbete ta tillvara nya beprövade erfarenheter. Detta 

kräver kontinuitet, dvs. att flera utbildningstillfällen genomförs med 

återkommande intervall. Det gäller för enskilda lärare och för organisationen. 

Andra viktiga organisatoriska förutsättningar är tid för reflektion och kollegialt 

lärande, genom exempelvis att delta i andras undervisning.26 

8.1.1.3. Samlärande 

Vidareutbildningarna bygger till stor del på att skapa förutsättningar för de 

studerande att få de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att 

leda räddningstjänst, eller andra komplexa uppgifter. För den stora volymen av 

vidareutbildningarna Räddningsledare A, Räddningsledning B och 

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer krävs 

förutsättningar för de studerande att få kunskaper, färdigheter och kompetens 

att leda andra personer vid räddningsinsats. Det ställer krav på 

förutsättningarna för genomförandet av vidareutbildningar i fråga om 

sammanhang och samlärande med Utbildning för räddningsinsats och 

Utbildning i skydd mot olyckor. De personer som deltar vid räddningsinsats 

                                                           
24 Högre utbildning ställer krav på högskolepedagogisk utbildning, 

yrkesutbildningar ställer ofta krav på kompletterande pedagogisk utbildning. 
25 Timperley, H (2013), Det professionella lärandets inneboende kraft, 

Studentlitteratur: Lund. 
26 Lindgren, U (2006), På väg mot en yrkesidentitet. Mentorskap som stöd för nya 
lärares professionaliseringsprocess, Umeå universitet: Institutionen för svenska 
och samhällsvetenskapliga ämnen.  
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under utbildning måste ha de grundläggande verktygen och ett ömsesidigt 

utbyte i sitt eget lärande.  

Därför ställer genomförande av vidareutbildningar i de flesta fall också 

särskilda krav på att det, under del av utbildningen, finns studerande från 

grundutbildning. De samövningar som sker mellan grund- och 

vidareutbildningar är viktiga och en av styrkorna i den kvalitet som präglar 

båda utbildningsnivåerna. Det är särskilt viktigt för Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer och Räddningsledning B, där flera 

samövande grupper behövs för att skapa rätt förutsättningar för lärande. 

 

8.1.2 Infrastrukturella förutsättningar 

Infrastruktur har stor betydelse för att tillhandahålla vidareutbildning. Med 

infrastruktur avses övningsfält och utbildningsanordningar, samt 

simuleringsmöjligheter. 

 

8.1.2.1. Övningsfält och utbildningsanordningar 

De infrastrukturella förutsättningar som krävs för vidareutbildningar skiljer 

mellan olika utbildningar. Mer teoretiska utbildningar ställer mindre krav än 

praktiskt inriktade utbildningar. För vidareutbildningar krävs viss komplexitet 

i utbildningsanordningar och övningsfält. För att t.ex. skapa förutsättningar att 

lära sig hantera en situation som inte är given på förhand och som har ett 

dynamiskt händelseförlopp krävs förutsättningar som inte är helt kända. Det 

ställer också krav på flera tillgängliga utbildningsanordningar samtidigt 

eftersom flera händelser ska kunna hanteras parallellt. Det ställer också krav på 

tillgängliga utbildningsresurser som fordon, personlig skyddsutrustning, 

verktyg m.m. 

Utbildningsanordningarna behöver vara utformade för att skapa 

förutsättningar för lärande vid olika typer av insatser och ge stöd för 

tillämpning av olika metoder och taktiker. Utbildningsanordningarnas 

utformning är ofta av betydelse för vilket lärande som är möjligt att skapa 

förutsättningar för. 

8.1.2.2. IT-stöd för utbildning 

För både platsbunden och distansutbildning behövs it-stöd. Detta gäller 

systemstöd för urval, antagning, studieadministration och systemstöd för 

nätbaserad utbildning. Behoven av stöd omfattar bl.a. systemen som sådana 

liksom stöd till lärare för pedagogiska frågor vid nätbaserad utbildning. 

Behoven varierar beroende på utbildningsform, men finns för alla 

vidareutbildningar. 

8.1.2.3. Simulering 

Utöver övningsfält och utbildningsanordningar finns för vissa 

vidareutbildningar behov av simuleringsmöjligheter. Det kan t.ex. gälla att 

åskådliggöra scenarion av stor omfattning och komplexitetet som inte är 

möjligt att skapa på annat sätt. Simulering används också för att skapa enklare 
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scenarion för att kunna träna delar av händelseförlopp eller för att kunna 

repetera samma scenario och variera angreppssätt. Simuleringen kan t.ex. ske 

med stöd av tekniska system. 

 

8.1.3 Juridiska förutsättningar 

Som framgått av kapitel tre ska MSB enligt sin instruktion se till att utbildning 

och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde. Enligt 

förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor ska MSB bl.a. 

bedriva sammanhållna vidareutbildningsprogram. Av förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor framgår bl.a. att behörig att vara 

räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den som genomgått särskild 

utbildning hos MSB.  

I propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull redovisade 

regeringen en bedömning om en förändrad utbildningsverksamhet (prop. 

2007/08:92 sid 48f). Regeringens bedömning var bl.a. att kommunerna inom 

området skydd mot olyckor ska ha kompetens att förebygga olyckor, förbereda 

och genomföra räddningsinsatser samt återföra erfarenheter från arbetet och 

att det därför finns ett behov av att kommunerna har utbildad och övad 

personal som systematiskt kan arbeta med olika säkerhetsfrågor så att ett 

likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor erhålls.  

Regeringens bedömning var att vissa yrken inom skydd mot olyckor ställer krav 

på särskild kompetens, som t.ex. Utbildningen i skydd mot olyckor och att 

kravet på effektiva räddningsinsatser enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor förutsätter en utvecklad utbildnings- och övningsverksamhet. 

Regeringens bedömning var att utbildningen för kommunal räddningstjänst är 

relativt begränsad beträffande utbildningsvolym. Den är också både praktisk 

och teoretisk och kräver särskilda utbildningsanordningar, medan vissa andra 

utbildningar inom området är av mer teoretisk art utan praktiska moment, 

vilket öppnar för andra aktörer. Bedömningen som redovisades var också att 

staten även i fortsättningen bör ansvara för och finansiera 

studiemedelsberättigande utbildning, samt sådan utbildning där det finns 

reglerade utbildningskrav.  

Regeringens bedömning var vidare bl.a. att staten har reglerat kommuners 

skyldighet att bl.a. utöva tillsyn och att ansvara för räddningstjänst. För att 

säkerställa en likvärdig och tillfredsställande hantering i hela landet bör staten 

ta ett särskilt ansvar för att det finns kompetens inom dessa områden.  

 

8.1.4 Ekonomiska förutsättningar  

Genomförande av all utbildning vid MSB, inklusive vidareutbildningar, bygger i 

hög grad på att gemensamma resurser utnyttjas som t.ex. övningsfält, 

utbildningsanordningar, service- och stödpersonal, lektionssalar, it-utrustning 

etc. Det innebär att den ekonomiska redovisningen till stor del omfattar 

schablonfördelningar utifrån framtagna fördelningsnycklar, bl.a. utifrån antal 
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utbildningsdagar och erfarenhetsvärden. Variation av kursmix27 och 

utbildningsvolymer påverkar därmed hur kostnaderna fördelas mellan de olika 

utbildningarna. Se även avsnitt 4.5.1. Ekonomisk redovisningsmodell vid 

verksamhetsställena. 

Utifrån redovisningsmodellen har kostnaderna för 2014 fördelats till de olika 

vidareutbildningskurserna enligt tabell 8.1.28, belopp i mnkr. 

Antal

studerande

Kostnad

mnkr

Kostnad per 

utbildningsdag kr

Kostnad per 

studerande kr

Påbyggnadsutb för 

brandingenjörer (RUB) 25 10,1 2 016 403 270

Räddningsledare A
177 12,6 2 003 71 424

Räddningsledning B
138 10,1 1 621 72 949

Tillsyn och olycks-

förebyggande A och B 67 2,7 1 200 39 941  

Tabell 8.1 Volymer och kostnader för vidareutbildningarna 2014 

Det kan konstateras att Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (RUB) är en 

av MSB:s mest kostnadskrävande utbildningar uttryckt i kostnad per 

studerande. Det är bara Utbildningen i skydd mot olyckor (SMO) som är mer 

kostnadskrävande per studerande29, men den utbildningen är dubbelt så lång 

som RUB-utbildningen. Om kostnaden per utbildningsdag studeras framgår 

det att de utbildningar som i högre grad utnyttjar övningsfältet också har en 

högre kostnad. Detta samband är tydligt vid jämförelse mellan de flesta kurser.  

Kostnaderna för vidareutbildningarna exklusive utbildning till 

skorstensfejartekniker uppgick 2014 till cirka 36 mnkr, vilket utgör knappt 18 

% av det totala anslaget för utbildningsverksamheten. Som jämförelse kan 

nämnas att kostnader för grundutbildningarna utgör ungefär två tredjedelar av 

anslagsbelastningen.  

Förutsättningarna för att kunna öka utbildningsvolymerna för 

vidareutbildningarna är relativt goda eftersom en stor del av kostnaderna 

utgörs av den infrastruktur som finns vid verksamhetsställena och en utökning 

skulle därmed i stort endast påverka lärardimensioneringen.  

 

 

 

 

                                                           
27 Olika typer av utbildningar 
28 MSB årsredovisning 2014 
29 Kostnad per studeranden för den 2-åriga SMO-utbildningen uppgår till cirka 490 

tkr under två år. 
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8.2 Fortbildning 

 

8.2.1 Genomförande av fortbildning 

MSB har inget uttalat krav på att genomföra någon särskild fortbildning. 

Myndighetens fortbildningsverksamhet genomförs utifrån uppdraget att se till 

att utbildning inom myndighetens område kommer till stånd. Fortbildning 

inriktas därför främst om delar där det uppfattas finnas ett behov. Fortbildning 

innefattar ett antal olika kurser, där vissa rör skydd mot olyckor och andra 

kurser andra ämnesområden. Samtliga fortbildningar inom skydd mot olyckor 

är avgiftsbelagda.  

De senaste åren har efterfrågan på avgiftsbelagda fortbildningar varit låg. De 

synpunkter som lämnats till utredningen från kommunerna visar att 

kommunerna använder flera olika aktörer för att tillgodose behov av 

fortbildning och i betydande utsträckning även genomför fortbildning i egen 

regi. Att efterfrågan på MSB:s fortbildningar är låg, behöver därför inte betyda 

att den allmänna nivån av fortbildning hos kommunerna är låg.   

Några kommuner har framhållit bl.a. att det är viktigt att MSB stödjer 

kommunernas egna fortbildningsaktiviteter, att MSB får ut nya rön och 

metoder i utbildningar samt betydelsen av information om tillgången på 

fortbildningar. Vidare har vissa redovisat ett behov av repetitionsutbildningar.  

Ett sätt bedriva fortbildning är det under 2014 genomförda projektet Effektiva 

räddningsinsatser, där strukturkoncept för fortbildning utgjorde ett av 

delprojekten.30 Delprojektet syftade till att ge förslag på hur fortbildning kan 

anordnas så att efterfrågan ökade, och att därmed kompetensen inom 

kommunerna utvecklades. Strukturkonceptet består av tre centrala aspekter; 

webbaserad utbildning, instruktörsutbildning som stöd för genomförande samt 

en samlingsplats för ändamålsenlig utbildning. Webbaserad utbildning som det 

formulerades i projektet ställer högre krav på it-system och systemstöd än vad 

som tidigare beskrivits, och innefattar bland annat krav på enklare 

registreringsmöjligheter, betalfunktioner, uppföljning, samt författarverktyg. 

Ett arbete med att utveckla nya utbildningar är påbörjat under 2015, men 

omfattningen är beroende av efterfrågan och därmed finansieringsmöjligheten.  

Instruktörsutbildning ställer krav på särskilt skickliga lärare inom det område 

som utbildningen syftar till, och kan ställa särskilda infrastrukturella krav 

beroende på område och lärandemål. 

 

8.2.2 Juridiska förutsättningar 

Fortbildning är en viktig faktor för att skapa och vidmakthålla kompetens och 

förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inte minst då risker 

förändras och nya risker tillkommer. Även för att ta till vara utveckling inom 

t.ex. metod, teknik och taktik är fortbildning ett medel.  

                                                           
30 Slutrapport effektiva räddningsinsatser, diarienummer 2013-844 



100 

 

 

Av arbetsmiljölagen (1977:160) framgår bl.a. att arbetsgivaren ska se till att 

arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet 

bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna 

med arbetet samt att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har 

den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna 

i arbetet. Här är fortbildning ett medel för att säkerställa personalens 

kompetens.  

Kvaliteten på fortbildning behöver hålla en jämn och hög standard, samtidigt 

måste utbildningen anpassas till arbetsgivarnas (kommunernas) 

betalningsvilja. Befintliga utbildningar behöver utvecklas och nya utbildningar 

behöver tas fram när behov uppstår. En central aktör som MSB har i viss 

utsträckning förutsättningar att bedöma behovet av utveckling av 

fortbildningar. Sedan bör det i varje enskilt fall prövas om det är lämpligt att 

MSB bedriver utbildningen eller om det är lämpligare att andra genomför den.  

Den fortbildning som MSB skulle kunna bedriva inom skydd mot olyckor bör 

vara sådan utbildning som inte erbjuds av andra och där förutsättningarna är 

sådana att MSB kan bedriva utbildningen. Exempel kan vara fortbildning när 

det införs nya författningskrav som omfattar kommunal räddningstjänst eller 

att tillhandahålla utbildningsmaterial och instruktörsutbildning inom utvalda 

ämnesområden. Sammanfattningsvis bör behov och efterfrågan av fortbildning 

samt vilka former av fortbildning som MSB bör bedriva vara frågor som 

kontinuerligt värderas. 

 

8.2.3 Ekonomiska förutsättningar 

Den avgiftsfinansierade uppdragsutbildningen (fortbildningen) har inom MSB 

legat på en relativt blygsam nivå. I genomsnitt har omsättningen (intäkterna) 

uppgått till cirka 4,5 mnkr per år, vilket framgår av tabell 8.2. 

 

Tabell 8.2 Omsättning för avgiftsfinansierad uppdragsutbildning 

Även om den ekonomiska omfattningen är låg så är det inte ett försumbart 

antal som utbildas. Årligen genomförs fortbildningar för 1000 - 1500 personer, 

vilket är drygt 20 % av totalt antal utbildade under ett år. Ett skäl till att 

volymerna för fortbildning är låga kan vara att MSB inte marknadsför 
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utbildningarna i någon större utsträckning. Ett annat skäl kan vara att det finns 

ett behov av utbildning närmare kommunerna och andra målgrupper. I ett 

historiskt perspektiv uppgår den genomsnittliga omsättningen i MSB:s 

fortbildningsverksamhet till ungefär en fjärdedel jämfört med tiden före 2009, 

men för Revinge och Sandö är det ingen större skillnad jämfört med förut. 

Eftersom omsättningen numera är relativt låg skulle det kunna finnas potential 

att öka omfattningen.  

Om volymer och omsättning ska kunna öka bör utbildningsutbudet motsvara 

utbildningsbehovet samt bli mer lättillgängligt bl.a. genom att utveckla 

fortutbildningar t.ex. i form av e-learning31. En ökning av både 

utbildningsvolymer och ekonomisk omfattning är ingen omöjlighet. Det finns 

dock ekonomiska risker med en sådan utveckling beroende på hur stor 

anslutningsgraden blir och vad prisbilden blir samt vilken betalningsförmåga 

eller betalningsvilja målgrupperna har. Eftersom de avgiftsfinansierade 

utbildningarna vid MSB har ekonomiskt mål om full kostnadstäckning, innebär 

det att nyutvecklade utbildningar bör uppnå det ekonomiska målet inom fem 

år. Genom marknadsundersökning, marknadsföring och försiktig 

kostnadsutveckling skulle det kunna vara möjligt. 

 

                                                           
31 E-learning avser användandet av teknik för att möjliggöra inlärning när som 

helst och var som helst. E-learning kan omfatta flera olika typer av inlärning. I 

dagligt tal menar man ofta någon form av elektroniskt studiematerial som 

användarna kan arbeta sig igenom i sin egen takt. 
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9. Ekonomisk 

känslighetsanalys och 

förutsättningar för utökad 
utbildningsvolym 

Utgångspunkten är planerade utbildningsvolymer och budget för 2015 och att 

utbildningarna bedrivs på ungefär samma sätt som idag. Det innebär således 

att analysen endast redovisar effekter av tillkommande utbildningsvolymer 

under förutsättning att planerade volymer enligt kursutbudsplanen för 2015 

genomförs som det är tänkt. Hänsyn har därmed inte tagits till om antalet 

kurser i Utbildning för räddningsinsats som genomförs externt förändras.   

 

9.1 Simulering av utökade 

utbildningsvolymer 

För att få en uppfattning om hur olika typer av utbildningsuppdrag påverkar 

ekonomin redovisas här en simulering av tillkommande utbildningsvolymer, 

dels motsvarande kurser med stora inslag av praktiska moment på 

övningsfältet och dels kurser som är mer teoretiska. Kursernas omfattning i 

beräkningarna är 5-6 veckor med cirka 24 studeranden per kurs.  

En förutsättning i simuleringen är att tillkommande utbildningsuppdrag ska 

finansieras antingen som internt uppdrag, dvs. annan avdelning/enhet är 

finansiär, eller med avgifter. Känslighetsanalysen avser att påvisa vilka 

volymökningar som krävs för att uppnå en ökad anslagsavlastning32 med cirka 

10 mnkr, vilket motsvaras av bedömd kostnadsökning för ett verksamhetsställe 

de kommande fem åren.  

Anslagsavlastning utbildningsstöd 

För att åstadkomma väsentlig anslagsavlastning av utbildningsstöd krävs 

utbildningsvolymer som till stor del innehåller utbildningsmoment på 

övningsfältet och därmed använder de resurser som finns där (fordon, 

utbildningsanordningar, utbildningsmateriel etc.). För att åstadkomma en 

ökad anslagsavlastning med cirka 8 mnkr krävs en utökning av 

utbildningsvolymerna motsvarande tio praktiska kurser eller 20 teoretiska 

kurser.  

Anslagsavlastning verksamhetsstöd 

Fördelning av verksamhetsstödet får enligt MSB:s redovisningsprinciper inte 

göras till interna uppdrag som finansieras med anslag 2:7. Tillförsel av tio nya 

                                                           
32 Omfördelning av de gemensamma kostnaderna från anslag till övriga finansiärer. 
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”praktiska” kurser eller 20 nya ”teoretiska” kurser innebär en anslagsavlastning 

för verksamhetsstödet med cirka 1 mnkr.  

Totalt innebär en utökning med tio ”praktiska” kurser eller 20 ”teoretiska” 

kurser en anslagsavlastning med cirka 9 mnkr (8 mnkr utbildningsstöd + 1 

mnkr verksamhetsstöd). Jämfört med nuvarande utbildningsvolymer 

motsvaras det av en ökning med 20-25 % för ett verksamhetsställe mätt i 

antalet utbildningsdagar33.  

Den slutsats man kan dra av den förenklade simuleringen är att om nya kurser 

ska tillföras verksamhetsställena, så måste de ha väsentligt stora inslag av 

praktiska moment på övningsfältet för att åstadkomma ett minskat beroende 

av nuvarande anslagsnivå. Eftersom större delen av resurserna på övningsfältet 

idag är anpassade till utbildning riktad mot kommunal räddningstjänst kan det 

vara svårt att öka utbildningsvolymerna med nya kurser inom andra områden 

och till andra målgrupper som kan ge en tillräckligt stor anslagsavlastning som 

ger väsentligt minskat anslagsbehov för utbildningsverksamheten. En 

möjlighet kan vara att hitta tillräckligt stora utbildningsvolymer riktat mot 

utländska målgrupper, dvs. tjänsteexport inom räddningstjänstområdet. 

 

9.2 Förutsättningar för utökade 

utbildningsvolymer 

Förutsättningarna för att ta emot ökade utbildningsvolymer i Revinge och 

Sandö är goda eftersom båda verksamhetsställena idag har en överkapacitet 

vad gäller lokaler, fordon, utbildningsanordningar m.m. Eftersom ekonomin är 

en begränsande faktor för utbildningsverksamheten innebär det att en 

utökning av utbildningar endast kan ske genom finansiering med avgifter, 

bidrag eller anslag hos annan avdelning vid MSB. Vid en tillräckligt stor 

volymökning skulle utbildningsverksamheten dels kunna stå emot framtida 

kostnadsökningar och dels periodvis kunna utöka utbildningsvolymerna för 

efterfrågade utbildningar som t.ex. Räddningsinsats, Räddningsledare A och 

Utbildning i skydd mot olyckor. En utökning av anslagsfinansierade 

utbildningar kan därmed under nuvarande förutsättningar endast ske genom 

att nya anslagsmedel tillförs utbildningsverksamheten.  

De nationella uppdragsutbildningarna har sedan MSB bildades legat på en 

ganska blygsam nivå. Omsättningen totalt har i stort legat på nivån 4,5-5 mnkr 

per år med undantag för 2014 som hade en omsättning på 3,5 mnkr. En sådan 

omsättningsnivå har inneburit årlig anslagsavlastning vid UB med cirka 2-2,5 

mnkr. Det innebär grovt räknat att uppdragsutbildningarna behöver öka 

omsättningen till cirka 20-25 mnkr för att uppnå en ökad anslagsavlastning 

med cirka 10 mnkr. Detta under förutsättning att ökade utbildningsvolymer 

genomförs vid verksamhetsställena och utnyttjar övningsfälten i stor 

utsträckning och att övriga utbildningsvolymer är oförändrade. Det kan 

konstateras att det i nuläget är svårt att hitta nya utbildningsvolymer i denna 

                                                           
33 En utbildningsdag motsvaras av en studerande som genomför utbildning under 

en dag. 
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storleksordning. Inte minst på tanke på att målgruppen kommunal 

räddningstjänst har en relativt begränsad betalningsförmåga samt att 

kommunerna i högre utsträckning vill att utbildningarna ska genomföras på ett 

mer tillgängligt sätt, dvs. närmare hemorten. Dessutom skulle priset för 

kurserna hamna på en nivå som inte många är beredda eller har möjlighet att 

betala. 

När det gäller tjänsteexport är det i huvudsak verksamhetsstället i Revinge som 

har genomfört sådan utbildning. Som mest hade man en omsättning på 34 

mnkr (2010) som sedan bl.a. genom ändrad inriktning34 och minskad 

efterfrågan har sjunkit till cirka 9 mnkr. Anslagsavlastningen 2010 uppgick till 

drygt 10 mnkr. Tidigare bestod en stor del av tjänsteexportens 

utbildningsvolymer av kurser riktade mot holländsk räddningstjänstpersonal 

som i stor utsträckning utnyttjade Revinges övningsfält och därigenom bidrog 

med en betydande anslagsavlastning. Nuvarande utbildningsvolymer avser till 

största delen kurser finansierade av EU-kommissionen och är mer teoretiska 

och utnyttjar inte övningsfältet nämnvärt. För 2015 beräknas 

anslagsavlastningen för tjänsteexporten uppgå till 3,4 mnkr varav EU-kurserna 

bidrar med cirka 1 mnkr (cirka 100 tkr per kurs).  

För att kunna öka anslagsavlastningen med 10 mnkr krävs en utökning av EU-

kurserna till orimliga nivåer alternativt att hitta väsentligt ökade 

utbildningsvolymer som i hög grad utnyttjar övningsfälten. En återgång eller 

ökning jämfört med omsättningsnivån för 2010 är förknippad med vissa risker. 

Riskerna består i att organisation och resurser dimensioneras till 

utbildningsvolymer som inte är bestående utan kan förändras på kort tid. Om 

det dessutom inte finns en tydlig prioritering kan det också innebära att 

tjänsteexporten inkräktar på den anslagsfinansierade kärnverksamheten som 

periodvis riskerar att ha brist på utbildningsresurser. För att kunna öka 

tjänsteexporten till en högre nivå som ger tillräckligt stort täckningsbidrag, bör 

tjänsteexport genomföras till stor del även vid verksamhetsstället i Sandö. 

Därigenom fördelas riskerna på två verksamhetsställen, vilket innebär ett 

mindre risktagande för MSB totalt. Hittills har tjänsteexport i Sandö bedrivits i 

mycket blygsam omfattning och i nuläget finns det inget som tyder på att 

tjänsteexport i Sandö kommer att öka i nämnvärd omfattning. 

 

                                                           
34 Ändring i regleringsbrevet för 2011  
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10. Övergripande förslag om 

framtida utbildning inom skydd 

mot olyckor 

Sammanfattande förslag 

Om Grundutbildning 

Innehållet, utformning och omfattningen på Utbildning för räddningsinsats 

bör ses över. Utgångspunkter för översynen bör bl.a. vara att överväga om 

utbildningen kan delas in i block, i vilken utsträckning som utbildning kan 

bedrivas i närhet till kommunerna samt om delar av innehållet i utbildningen 

kan utgå och istället bedrivas som fortbildning.  

Stunderande som läser Utbildning i skydd mot olyckor bör samtidigt ha 

möjlighet att genomgå kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande 

verksamhet A.  

Förutsättningar för hur och på vilket sätt Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer kan genomföras vid högskola eller 

universitet bör utredas. 

Om vidareutbildning  

Vidareutbildningssystemet för räddningsledare och räddningsledning bör ses 

över. Utgångspunkter för översynen bör bl.a. vara att åstadkomma ett system 

som passar för olika ledningsnivåer inom kommunala räddningstjänsten, hur 

en kurs på högre nivå än Räddningsledning B kan tillhandahållas, om 

utbildning för att få behörighet som räddningsledare kan bedrivas separat från 

övriga kurser inom räddningsledning samt hur utbildningar inom området kan 

bedrivas närmare kommunerna och i ökad samverkan med andra aktörer.  

Behov av kurser i systematiskt säkerhetsarbete bör övervägas. En utgångspunkt 

bör vara att kurser inom området kan bedrivas som fortbildning. Förordningen 

(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor bör ändras så att 

bestämmelserna om att MSB ska bedriva sammanhållna 

vidareutbildningsprogram inom områdena räddningstjänst, tillsyn och 

olycksförebyggande åtgärder och systematiskt säkerhetsarbete utgår. 

Förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap bör ändras. 

Om Fortbildning 

Behovet av instruktörsutbildningar för personal i kommunal räddningstjänst 

bör utvärderas. Om kommunernas möjligheter att bedriva egen 

kompetensutveckling ökas, kan förmågan i samhället som helhet stärkas.  
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Övergripande förslag 

MSB bör ta fram ett sammanhållet koncept för att kommunicera innehållet i 

utbildningsverksamheten. Detta bedöms kunna förbättra effektiviteten och 

användandet av utbildningssystemet och underlätta kommunernas planering 

av hur man kan använda utbildningar. 

Behovet av kurser där den som tidigare har gått en grund- eller 

vidareutbildning kan uppdatera sina kunskaper bör utvärderas.  

 

10.1 Utgångspunkter 

Enligt direktiven ska utredningen föreslå hur utbildning kan utformas och 

tillhandahållas på ett sätt som ger ökade förutsättningar att hantera händelser 

som lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskriver.  

Utredningen har valt att redovisa dessa förslag i två olika kapitel. I detta kapitel 

redogörs för övergripande förslag som utredningen anser bör medföra att 

utbildningen bättre bidrar till att öka förmågan att hantera händelser.  

I kapitel 11 redogörs för hur MSB:s samlade utbildningsverksamhet inom skydd 

mot olyckor i framtiden kan tillhandahållas på ett långsiktigt effektivt och 

hållbart vis. Sättet som grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i 

beredskap tillhandahålls har identifierats som särskilt viktigt och utredningen 

redovisar därför i kapitel 11 fyra alternativ för att tillhandahålla denna 

utbildning i framtiden.  

Utredningen anser att utbildningsverksamheten skulle förbättras om samtliga 

övergripande förslag som redovisas här i kapitel 10 genomförs. Om inget annat 

anges är de dock inte beroende av varandra och behöver inte genomföras 

samtidigt. De övergripande förslag som presenteras här kan vidare genomföras 

oavsett vilket av de fyra alternativen i kapitel 11 som väljs.  

För samtliga förslag är det dock viktigt att den strategiska behovsfångsten 

utvecklas i samverkan med det etablerade räddningstjänstrådet. 

Samverkan är en viktig del i all verksamhet som MSB bedriver. Detta gäller 

även för utbildningsområdet. Utredningen vill särskilt framhålla vikten av att 

MSB inom utbildningsområdet fortsätter att bedriva och fördjupa sammarbetet 

med universitet och högskolor och andra utbildningsanordnare, samt med 

aktörer som har uppdrag som angränsar till utbildningsområdet t.ex. 

Socialstyrelsen och Polisen. På några ställen i utredningen påpekas särskilt 

behovet av detta, men utredningen vill också framhålla det allmänna behovet 

av samverkan inom utbildningsområdet.    

Det är viktigt att se utbildningen som ett verktyg bland andra som kan 

användas för att öka samhällets förmåga. Utbildningens effekt är vidare 

beroende av att annan verksamhet fungerar. För att utbildning ska kunna öka 

den kommunala förmågan inom skydd mot olyckor, krävs t.ex. att 

kommunerna har en fungerande systematik för att identifiera risker, förmågor 

behov och behov av kompetensutveckling. Det krävs också kunskap om ansvar 
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och roller, egnas och samverkansparters samt förmåga till planering och 

uppföljning. Fungerar inte dessa delar, kommer inte verktyget utbildning 

ensamt kunna öka förmågan.  

Utbildning inom civilt försvar kommer troligen att bli viktigare i framtiden. Det 

kan även gälla utbildning inom skydd mot olyckor. Vilka krav det kommer att 

ställa på utbildningsverksamheten är nu inte möjligt att förutse. Utredningen 

vill dock framhålla vikten av att utbildning för civilt försvar beaktas i all 

kursutveckling.  

Utredningen vill också peka på vikten av att jämställdhetsarbetet inom skydd 

mot olyckor fortsätter och utvecklas. Kommunal räddningstjänst är en av 

Sveriges mest ojämnställda yrkesgrupper. Det pågår ett aktivt arbete på många 

håll för att ändra på detta, också inom utbildningsområdet. Det är viktigt att 

detta arbete fortsätter. Utredningen bedömer inte att något av förslagen i 

denna rapport skulle inverka menligt på arbetet. Tvärtom bör ökad flexibilitet i 

utbildning leda till bättre möjligheter att bedriva ett bra jämställdhetsarbete.    

 

10.2 Övergripande förslag – grundutbildning 

 

10.2.1 Innehållet, utformning och omfattningen på Utbildning 

för räddningsinsats bör ses över  

 

Förslag  

Utbildningen i räddningsinsats bör ses över vad gäller innehåll, utformning och 

omfattning. Utgångspunkter för översynen bör vara att: 

 utbildningen indelas i block,  

 utvärdera om några delar i den nuvarande utbildningen kan utgå,  

 hela eller delar av utbildningen ska kunna bedrivas i närheten till 

kommuner samt att 

 utvärdera om dagens preparandkurs kan ersättas med 

förkunskapskrav. 

Bakgrund  

De fyra alternativ för hur Utbildning i räddningsinsats kan tillhandahållas i 

framtiden som redovisas i kapitel 11 utgår från hur utbildningen är utformad i 

dag. Under utredningens arbete och vid möten med kommunerna har det även 

framkommit åsikter om innehållet och utformningen av kursen Utbildning för 

räddningsinsats (se vidare i bilaga 2).  

Dagens utbildning ger bra förutsättningar för att arbeta med 

räddningsinsatser. Det är dock utredningens bedömning att en reformering av 

Utbildning för räddningsinsats är nödvändig för att grundutbildningen 

Räddningstjänstpersonal i beredskap i framtiden ska bidra till att förmågan 
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utvecklas. Behovet av utbildning för Räddningstjänstpersonal i beredskap 

skiftar över landet och ett framtida utbildningssystem måste kunna möta dessa 

skiftande behov. Att tillgodose detta genom att ta med allas behov i 

grundutbildningen skulle göra denna alltför lång och otymplig vilket också 

skulle försvåra rekrytering och utbildning för de som rekryteras. Nuvarande 

utbildning kritiseras vidare av en del då den anses innehålla onödiga moment. 

Inriktningen bör därför vara att den framtida grundutbildning för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap delas in i block där den första delen 

innehåller sådant som alla måste kunna. Detta kan sedan kompletteras med 

fördjupningsdelar och fortbildning. På så sätt ökar kommuneras möjligheter att 

utbilda utifrån lokala risker och förmågebehov.   

Utformningen av nuvarande kurs innebär också vissa begräsningar i flexibilitet. 

Bedömning är att en reformerad Utbildning för räddningsinsats skulle 

förstärka effekten i de fyra alternativ som redovisas i kapitel 11. En 

blockindelning, där inte alla behöver genomgå alla block, skulle även öka 

möjligheterna att minska den tid som Räddningstjänstpersonal i beredskap 

måste vara borta från huvudarbetsgivare och hemort för utbildning. Närhet till 

utbildningen har identifierats som en nyckelförutsättning för att 

Räddningstjänstpersonal i beredskap ska gå grundutbildning. 

Det har redovisats att utförandet av preparandutbildningen ger blandat 

resultat och att de förkunskaper som de studerande har när de kommer till 

utbildningen vid verksamhetsställe skiftar. Utredningen anser därför att det 

bör prövas att ersätta preparandkursen med förkunskapskrav. Detta skulle ge 

kommunerna större flexibilitet att under en period och efter egen planering 

säkerställa att den som ska genomgå utbildningen har nödvändiga 

förkunskaper. Det bör då också prövas om MSB kan genomföra antagningsprov 

innan grundutbildning påbörjas.    

Konskevenser  

En reformerad grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i beredskap enligt 

detta förslag skulle ge ökad flexibilitet både för kommunerna och för MSB. Det 

skulle främja att utbildning anpassas till lokala behov men ändå utgår från en 

gemensam grundförmåga.  

Förslaget skulle innebära att det lägsta utbildningssteget för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap blir kortare och mindre omfattande än 

idag. Den som bara har genomgått grunddelen i en blockindelad utbildning 

kommer att ha lärt sig mindre än den som går igenom nuvarande Utbildning 

för räddningsinsats. Detta ska dock ses i ljuset av att en relativt stor andel av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap för närvarande inte genomgår någon 

grundutbildning hos MSB överhuvudtaget.   

Sammantaget skulle förslaget också troligen minska de samlade kostnaderna 

jämfört med i dag. Ett betydande antal av Räddningstjänstpersonal i beredskap 

skulle troligtvis endast behöva gå en första del av en blockindelad 

grundutbildning. Detta skulle medföra minskade kostnader för såväl 

kommunerna som för staten. Förslaget bedöms leda till minskade rese- och 

traktamentskostnader för kommunerna.  
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Om preparanddelen ersätts med förkunskapskrav och MSB gör någon form av 

antagningstest eller förkunskapsprov kommer detta medföra kostnader för 

myndigheten. Samtidigt bedöms det ge förutsättningar för att de studerande är 

bättre förberedda för den fortsatta utbildningen.  

En konsekvens kan bli att det bör övervägas vilka förkunskapskrav som ska 

gälla för behörighet att genomgå räddningsledarutbildning och här bör i första 

hand gälla att behörig är den som genomgått Utbildning för räddningsinsats i 

sin helhet. För andra som inte fullföljt hela utbildningen bör en särskild 

prövning ske. 

 

10.2.2 Det bör tas fram ett förslag för hur studerande i 

Utbildning i skydd mot olyckor samtidigt kan genomgå 

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A  

 

Förslag  

Den som går Utbildning i skydd mot olyckor bör ges möjlighet att samtidigt 

genomgå kursen i Tillsyn och övrigt förebyggande arbete A. Om det för detta 

behövs en anpassad version av den sistnämnda kursen, bör en sådan tas fram. 

Utgångspunkten bör, åtminstone inledningsvis, vara att det är frivilligt för 

studerande att genomgå kursen parallellt med Utbildning i skydd mot olyckor. 

Om det faller väl ut kan i ett senare skede övervägas att integrera kursen Tillsyn 

och annan olycksförebyggande verksamhet A i utbildningen i skydd mot 

olyckor. 

Bakgrund  

I kursutvärderingar såväl som vid kontakter med kommunerna har detta 

önskemål, uttryckts relativt tydligt. Om studerande som går utbildningen skydd 

mot olyckor samtidigt läser kursen i Tillsyn och övrigt förebyggande arbete A 

breddas deras kunskaper. För kommunerna innebär detta de nyanställda är 

bättre förberedda för att bidra i den förebyggande verksamheten i 

kommunerna. Samtidigt blir det än tydligare att Utbildning i skydd mot olyckor 

är en bred utbildning för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet. 

Det ger också en möjlighet för de som går kursen Utbildning i skydd mot 

olyckor att öka sitt meritvärde.   

Konskevenser  

För studerande och för kommunerna bedöms förslaget ha positiva effekter. För 

MSB kan förslaget medföra vissa kostnadsökningar om antalet kurser i Tillsyn 

och annan förebyggande verksamhet A måste ökas med t.ex. en kurs om året. 

Denna kostnad bedöms dock inte vara betydanade. Merkostnaden för en kurs 

beräknas till 190 tkr.  
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10.2.3 Förutsättningar för hur Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer kan genomföras 

med högskola eller universitet som huvudman bör 

utredas 35 

 

Förslag 

Ett förslag till hur Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 

som genomförs vid MSB i stället kan genomföras vid högskola eller universitet 

bör tas fram. För- och nackdelar med en sådan lösning bör belysas liksom även 

hur detta skulle kunna genomföras.  

Bakgrund  

Frågan om Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer bör genomföras vid 

MSB eller vid högskola eller universitet är inte ny. Den har bl.a. belysts i den 

utvecklingsinriktning för utbildning för brandingenjörer som tagits fram inom 

MSB (Uhr, Håkansson & Becker). Frågan har även lyfts av kommunerna till 

utredningen. Den har fått ökad aktualitet i och med den svenska anpassningen 

till Bolognaprocessen. Påbyggnadsutbildningen ger i dag inte något ökad 

akademiskt meritvärde och inte någon masterexamen. Den är inte heller 

internationellt gångbar och ger inte forskarbehörighet. Den riskerar därför att 

få konkurens av närliggande utbildningar, såsom t.ex. masterutbildningar i 

riskhantering. Söktrycket på påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer är 

också vikande. Utredningen har dock noterat att det inte finns framtagen 

någon beskrivning för hur utbildningen skulle kunna bedrivas med högskola 

som huvudman, med platsförlagda delar vid MSB. Utredningen anser att detta 

är en brist eftersom ett sådant underlag krävs för att kunna ta ställning i frågan.  

 

10.3 Övergripande förslag – vidareutbildning 

 

10.3.1 Vidareutbildningssystemet för räddningsledare och 

räddningsledning bör ses över  

 

Förslag  

Systemet för vidareutbildning för räddningsledare och räddningsledning bör 

ses över. Utgångspunkter för översynen bör vara att:  

 åstadkomma ett system som passar för olika ledningsnivåer inom den 

kommunala räddningstjänsten,  

 att överväga om en utbildning i att leda effektiva räddningsinsatser 

utan att ge behörighet att vara räddningsledare kan införas och att en 

                                                           
35 För översikts skull står detta förslag under grundutbildningsavsnittet trots att den kräver 

annan utbildning än gymnasial (jfr. vad som sägs under Termer och begrepp under 1.7) 
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utbildning för att få behörighet som räddningsledare kan bedrivas 

separat från kurser inom räddningsledning,  

 det i framtiden tillhandahålls en utbildning på en nivå över nuvarande 

Räddningsledning B. Utbildningen kan vara uppdaterad version av 

kursen Räddningsledning C, som inte ges i dag, eller en annan typ av 

utbildning. Ett alternativ kan vara att först ge en pilotkurs av dagens 

Räddningsledning C och sedan utvärdera resultaten för att låta det 

utgöra grund för fortsatt utvecklingsarbete,  

 det fortsatt bör övervägas hur konceptet Gemensamma grunder för 

samverkan och för ledning ska tas in i utbildningarna,  

 att kunskap om ansvar och roller samt resurser (inklusive 

förstärkningsresurser) är viktiga kunskaper 

 överväga i vilken utsträckning utbildning inom räddningsledning bör 

och kan bedrivas i samverkan med andra samverkande aktörer vid en 

räddningsinsats,  

 överväga hur utbildningar för räddningsledare och räddningsledning 

kan genomföras på distans eller helt eller delvis närmare kommunerna.   

Bakgrund  

I MSB:s löpande uppföljning av de utbildningarna som ges inom 

räddningsledare och räddningsledning, redovisas en allmänt positiv bild hos de 

studerande. Det finns dock synpunkter på delar i utbildningarna som de 

studerande tycker behöver ändras.  

Vid kontakter med kommunerna har det framhållits att nuvarande 

utbildningar är bra men att de kan behöva reformeras. Det nuvarande systemet 

togs fram för ett antal år sedan och har inte varit föremål för en genomgripande 

översyn. Utredningen anser därför att systematiken bör ses över så att det finns 

ett utbud av utbildningar i räddningsledning som är anpassade för 

kommunernas olika behov.   

I översynen bör ingå att överväga om utbildning som ger behörighet att vara 

räddningsledare bör vara en kurs skild från andra utbildningar i 

räddningsledning. Det har uttryckts ett behov av en utbildning för att leda 

effektiva räddningsinsatser utan att utbildningen behöver ge behörighet att 

vara räddningsledare. Någon sådan utbildning finns inte för närvarande.  

Det har vidare framkommit ett tydligt behov av en utbildning i 

räddningsledning utöver dagens Räddningsledning B. Det finns en kurs 

Räddningsledning C, men denna har inte getts på flera år. I översynen av 

utbildningar i räddningsledning bör ingå att säkerställa att det i framtiden 

finns en utbildning som är på en nivå över dagens kurs Räddningsledning B.  

Att leda räddningsinsatser ställer krav på samverkan med andra aktörer.  För 

att främja en gemensam syn på samverkan och ledning har konceptet 

Gemensamma grunder för samverkan och ledning tagits fram. Utredningen vill 

framhålla vikten av att konceptet fortsätter att implementeras i utbildningar i 
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räddningsledning. I översynen bör även ingå att överväga i vilken utsträckning 

utbildningar inom räddningsledning kan tas fram eller genomföras i 

samverkan med andra vid en räddningsinsats samverkande aktörer.  

Liksom för Utbildning för räddningsinsats, har det för utbildningarna för 

räddningsledare och räddningsledning framkommit önskemål om att dessa kan 

genomföras på ett sätt så att personal inte behöver vara borta allt för länge. 

Särskilt aktuellt kan detta vara för Räddningstjänstpersonal i beredskap. Hur 

det kan ske bör också övervägas i samband med en översyn.  

Konsvekvenser  

Om utbildningssystemet för räddningsledare och räddningsledning är anpassat 

till den organisation som finns i kommunerna kan det stödja 

förmågeutvecklingen på ett bättre sätt. Om detta dessutom sker i samverkan 

med andra berörda aktörer och med beaktande av konceptet Gemensamma 

grunder för samverkan och ledning, ökas förutsättningarna för gemensamt 

uppträdande och samverkan vid en händelse.  

Om en kurs på högre nivå än dagens Räddningsledning B tas fram, ges bättre 

förutsättningar att öka kommunernas förmåga att hantera större, komplexa 

händelser. Det bidrar också till en ökad förmåga inom krisberedskapen. 

Utgångspunkten bör vara att förslaget inte ska medföra några betydande 

kostnadsökningar. Med utgångspunkt från erfarenheter av tidigare genomförda 

kurser i Räddningsledning C, skulle 30 årliga utbildningsplatser av en högre 

kurs i räddningsledning bedömas medföra kostnader på cirka 200 tkr per år. 

Initialt kan det innebära högre kostnader för översyn och revidering av 

kursplan eftersom kursen inte genomförts på flera år. 

 

10.3.2 Behov av kurser i systematiskt säkerhetsarbete bör 

övervägas 

 

Förslag  

Behovet av utbildningar i systematiskt säkerhetsarbete bör övervägas. Finns ett 

behov av utbildningar bör det prövas om de utbildningar som finns framtagna 

motsvarar behoven. Vidare bör utgångspunkten vara att ett sådant behov 

främst ska mötas genom fortbildning.  

Bakgrund 

I förordningen om utbildning i skydd mot olyckor finns bestämmelser om att 

myndigheten ska tillhandahålla vidareutbildningar där systematiskt 

säkerhetsarbete ingår.  Intresset för kurser i systematiskt säkerhetsarbete har 

emellertid varit svagt och i dag ges inga utbildningar inom området.  

Under utredningens arbete har det framkommit skiftande åsikter om behoven. 

Kunskapen hos kommunerna om utbildningarna är relativt liten, eftersom de 

inte ges. Åsikter om att något behov av dessa typer av utbildningar inte 
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överhuvudtaget behövs har framkommit, liksom att behovet visserligen finns 

men att de utbildningar som finns framtagna har en olämplig utformning.  

Utredningen anser att det är viktigt att identifiera om det finns ett behov av 

dessa utbildningar och i så fall vilket behovet är. Bedömningen är att om 

utbildningar i systematiskt säkerhetsarbete ska genomföras bör det vara i en 

helt annan form och sannolikt med ett modifierat innehåll jämfört med de 

utbildningar som nu finns framtagna. Troligtvis kan utbildningarna som 

fortbildning. Det är inte heller säkert att all utbildning inom systematiskt 

säkerhetsarbete ska tillhandahållas av MSB. En bred utbildning som innehåller 

också annat än skydd mot olyckor, kanske bättre kan tillhandahållas av t.ex. 

högskola eller universitet. 

Det ska också påpekas att stöd till det kommunala säkerhetsarbetet lämnas i 

myndighetens ordinarie linjearbete. 

I följande avsnitt lämnas också förslag om att förordningen om utbildning i 

skydd mot olyckor bör ändras, se också bilaga 1. 

 

10.3.3 Förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot 

olyckor bör ändras och sammanhållna 

vidareutbildningsprogram bör utgå  

 

Förslag 

Förordningen om utbildning i skydd mot olyckor bör ändras och 

bestämmelserna om att MSB ska bedriva sammanhållna 

vidareutbildningsprogram inom områdena räddningstjänst, tillsyn och 

olycksförebyggande åtgärder samt systematiskt säkerhetsarbete bör utgå. 

Bakgrund 

Sammanhållna vidareutbildningsprogram infördes med det nya 

utbildningssystemet. Tanken var att de studerande som gått igenom Utbildning 

i skydd mot olyckor skulle kunna bygga på sin utbildning utan att vara 

beroende av att ha anställning i en kommun. De skulle bekosta utbildningen 

själva och sedan vara attraktiva för en arbetsgivare. Eftersom utbildningarna är 

studiemedelsberättigande kräver det att de har viss längd. Av det skälet 

beslutade Räddningsverket om sammanhållna vidareutbildningsprogram, A 

och B, inom områden räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande samt 

systematiskt säkerhetsarbete. För MSB skulle det inte betyda mer än att 

kurserna planerades så att de blev sammanhängande. 

I 1 §, 3 pkt. förordningen om utbildning i skydd mot olyckor finns 

bestämmelser om att MSB ska bedriva sammanhållna 

vidareutbildningsprogram inom områdena räddningstjänst, tillsyn och 

olycksförebyggande åtgärder samt systematiskt säkerhetsarbete. Av 1 a § i 

förordningen framgår att MSB ska besluta om utbildningsplaner, kursplaner 

och betyg för utbildningarna som bedrivs enligt förordningen och av 2 § 
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framgår bl.a. att MSB får meddela föreskrifter om de krav på behörighet som 

ställs upp för antagning till utbildningarna. 

En utbildningsplan för vidareutbildningsprogram A fastställdes av styrelsen för 

dåvarande Centrum för risk- och säkerhetsutbildning i början av 2006. Ingen 

studerande har genomgått vidareutbildningsprogram. Om det funnits intresse 

från någon studerande att genomgå vidareutbildningsprogram är inte känt. Vid 

kontakter med kommunerna har det visat sig att kännedomen om 

vidareutbildningsprogrammen varit lågt och tveksamhet har redovisats över 

behovet av dessa program. 

Slutsatsen måste bli att då ingen studerande genomgått något 

vidareutbildningsprogram och mot bakgrund av vad kommunerna framfört 

torde det inte finnas något intresse för programmen. Några behörighetskrav för 

antagning till utbildningen finns för övrigt inte numera. Kravet på att MSB ska 

bedriva sammanhållna vidareutbildningsprogram bör därför utgå.  

Utredningen bedömer att det inte behövs någon ytterligare reglering av 

vidareutbildning i räddningsledning eller tillsyn och olycksförebyggande 

verksamhet då det bör innefattas i MSB:s instruktions lydelse om att 

myndigheten ska se till att utbildning och övning kommer till stånd inom 

myndighetens ansvarsområde. 

Med en ändring i 1 § förordning om skydd mot olyckor, kan MSB behöva ta 

ställning till om man ska ta ut avgifter för vidareutbildningar inom 

räddningsledning och tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet. Av 

instruktionens 28 § framgår att MSB får ta ut avgifter för utbildningar som 

myndigheten bedriver. Avgifter får dock inte tas ut för sådana utbildningar som 

anges i 1 § förordningen om utbildning i skydd mot olyckor, bl.a. 

sammanhållna vidareutbildningsprogram. Inte heller får avgifter tas ut för 

utbildningar som anpassats för Räddningstjänstpersonal i beredskap eller 

utbildning som ger behörighet som räddningsledare enligt 3 kap. 9 § 

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Regeringen har i propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull 

(prop. 2007/08:92) uttryckt att staten bör ansvara för och finansiera 

utbildningar som är studiemedelsberättigade samt utbildningar för vilka det 

finns författningsmässigt reglerade utbildningskrav. När man tar ställning till 

frågan om avgifter för vidareutbildningar bör det i övervägningarna beaktas att 

regeringen i den nämnda propositionen också konstaterat att staten har 

reglerat kommunernas skyldighet att utöva tillsyn och att ansvara för 

räddningstjänst och för att säkerställa en likvärdig och tillfredställande 

hantering i hela landet bör staten ta ett särskilt ansvar för att det finns 

kompetens inom dessa områden.  När det gäller utbildning i räddningsledning 

bör också beaktas att dessa utbildningar inte bara har betydelse för att 

räddningsinsatser leds på ett kompetent sätt, utbildningarna har också 

betydelse för ledning av kriser.  

Om det finns önskemål om att MSB inte ens ska ha möjlighet att ta ut avgifter 

för vidareutbildningar inom räddningsledning samt tillsyn och annan 
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olycksförebyggande verksamhet bör detta tydliggöras i myndighetens 

instruktion. Utredningen lämnar ett sådant författningsförslag i bilaga 1.  

Konsekvenser 

Eftersom det inte ges några vidareutbildningsprogram innebär det inga 

konsekvenser utöver att förordningen om utbildning i skydd mot olyckor 

behöver förändras. 

 

10.4 Övergripande förslag – fortbildning  

 

10.4.1 Behovet av instruktörsutbildningar för kommunal 

personal som deltar i utbildning inom skydd mot 

olyckor bör utvärderas, MSB bör ha en process för att 

identifiera och möta dessa behov  

 

Förslag  

Behovet av instruktörsutbildningar för kommunernas personal inom 

räddningstjänsten bör utvärderas.  

Bakgrund 

För att upprätthålla kompetens inom kommunal räddningstjänst är övning och 

fortbildning nödvändigt. Om fortbildning till del kan ske i regi av kommunerna 

själva kan det öka flexibiliteten och tillgänglighet för olika utbildningar. Under 

utredningens arbete har det framkommit att kommunerna har goda 

erfarenheter av fortbildning i egen regi.   

Utbildning i egen regi, ställer dock krav på bra instruktörer på kommunal nivå. 

Som har påpekats under kapitel 4 behövs för en bra utbildning ofta att en 

instruktör både har kunskap inom ämnesområdet och har pedagogiska 

kunskaper. MSB bör därför verka för att stödja kommunerna inom båda 

områdena. MSB bör både utvärdera behovet av instruktörsutbildningar inom 

särskilda ämnesområden och behovet av en grundläggande 

instruktörsutbildning för att ge personal inom kommunal räddningstjänst 

grundläggande pedagogiska kunskaper.  

Behovet av instruktörsutbildningarna har även identifierats inom projektet 

Effektiva räddningsinsatser. 

I sammanhanget bör som framgått under avsnitt 8.2.2. påpekas att MSB även 

bör ha en process för att identifiera och möta behov av fortbildningar. 

Processen bör kunna användas för att kontinuerligt bedöma behovet av 

fortbildningar, identifiera var MSB bör stå för dessa och hur de ska tas fram 

och tillhandahållas.   

Konskevenser  
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Om MSB kan stödja kommunerna med instruktörsutbildningar kan 

förutsättningar för kommunernas egen fortbildning förbättras. Det kan också 

bli en kostnadseffektiv lösning, eftersom kommunernas personal inte behöver 

resa för att gå fortbildning. Om det finns personal i kommunal räddningstjänst 

med bra instruktörsutbildning, ökar också möjligheterna att denna 

personalkategori kan användas i t.ex. grundutbildning för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Om MSB tillhandahåller 

instruktörsutbildningar inom olika ämnesområden, främjas också likvärdighet 

inom landet.   

10.4.2 Behovet av uppdaterande kurser bör undersökas 

 

Förslag  

Behovet av kortare fortbildningskurser som ger personal som tidigare har gått 

grund- eller vidareutbildning en uppdatering av utvecklingen inom området 

bör undersökas.   

Bakgrund 

Grund- och vidareutbildning inom skydd mot olyckor syftar till att ge 

kunskaper för att verka i en yrkesroll. För den som har gått t.ex. utbildning i 

skydd mot olyckor eller Räddningsledare A är utbildningen en bottenplatta för 

det fortsatta yrkeslivet. Detta kan sedan kompletteras med fortbildningar 

riktade mot olika ämnesområden. Även de kunskaper man har förvärvat via 

grund- och vidareutbildningar kan dock behöva kompletteras. För den som 

t.ex. gick en kurs i Räddningsledare A för tio år sedan, kan det finnas ett behov 

och ett intresse av att uppdatera sig på hur området har utvecklats. Det rör sig 

dock inte om ett behov av att gå om hela kursen, utan om att få en kortare 

uppdatering av nyheter inom området, nya metoder etc.  

Behovet har också framförts av kommunerna.   

Konskevenser  

Kosekvenserna får bedömas efter att behovet har undersökts.  

 

10.5 Övriga övergripande förslag 

 

10.5.1 MSB bör ta fram ett sammanhållet koncept för att 

kommunicera innehållet i utbildningsverksamheten  

 

Förslag  

MSB bör ta fram ett sammanhållet koncept för att kommunicera syftet med, 

innehållet i och systematiken bakom de utbildningar som myndigheten 

tillhandahåller.  
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Bakgrund 

Under utredningens arbete har det framkommit att företrädare för 

kommunerna i stort är nöjda med de utbildningar som MSB tillhandahåller. 

Det har emellertid också visat sig att det finns brister i kommunernas 

kunskaper om MSB:s utbildningsverksamhet, både om enskilda kurser och om 

systematiken i systemet. Detta riskerar att ge flera negativa konsekvenser. Det 

ger kommunerna sämre förutsättningar att planera sin kompetensutveckling, 

felaktiga uppfattningar om utbildningars syfte kan leda till onödigt missnöje 

och kunskaper om systematiken i utbildningssystemet är vidare nödvändigt för 

att utbildning ska kunna användas för att stödja kommunernas 

förmågeutvecklingen på bästa sätt.  

Konsekvenser  

Ett sammanhållet koncept för kommunikation om MSB:s utbildningar skulle 

förbättra effektiviteten och användandet av utbildningssystemet. Det skulle 

också underlätta för kommunernas planering av kompetensutveckling. 

 

10.5.2 MSB bör överväga allmänna råd eller handböcker bl.a. 

som ett stöd med att planera för 

kompetensförsörjning inom räddningstjänsten 

 

Förslag 

Det bör övervägas om MSB bör lämna allmänna råd eller handböcker t.ex. om 

kommunala handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande 

verksamhet i kommunerna som också kan fungera som ett stöd för 

kommunerna att planera och analysera kompetensförsörjningsbehov. 

Bakgrund 

Räddningstjänstlagutredningen föreslog i sitt betänkande Reformerad 

räddningstjänstlagstiftning (2002:10) bl.a. att staten genom allmänna råd 

borde vägleda kommunerna om vilka olika nivåer i fråga om kompetens och 

utbildning inom olika områden som kan behövas i kommunerna med avseende 

på riskbilder och andra förhållanden. Utredningen menade att det bör 

ankomma på den centrala myndigheten att i allmänna råd och tillsammans 

med länsstyrelserna i egenskap av tillsynsorgan vägleda kommunerna i frågan 

om vilken kompetens och utbildning som bedöms vara lämplig med avseende 

på målsättning för och inriktning av räddningstjänstverksamheten.   

I departementsskrivelsen Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med 

förslag till utveckling (Ds 2009:47) framkom att kommunerna i många fall 

ännu inte helt anpassat sig till nya förutsättningar och förändrade krav på att 

själva analysera framtida kompetensförsörjningsbehov och ta ställning i dessa 

frågor. Det kan till viss del gälla ännu. 

Det har som framgått visat sig vid kontakter med kommunerna att kunskapen 

om MSB:s grund- och vidareutbildningar på vissa håll är bristfällig.  
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Av det skälet bör det övervägas om MSB bör lämna allmänna råd eller 

handböcker t.ex. om kommunala handlingsprogram för räddningstjänst. I 

sådana råd skulle med hänsyn till risker och andra omständigheter t.ex. framgå 

behov av förmåga hos räddningsledare och hur en ledningsorganisation vid 

räddningstjänst kan organiseras. Allmänna råd bör bidra till att underlätta 

kommunernas planering av kompetens inom området räddningsledning. 

Detsamma kan gälla för kommunernas förebyggande verksamhet där det bör 

övervägas om kommunerna bör ges stöd för att planera och analysera 

kompetensförsörjningsbehov inom den olycksförebyggande verksamheten och 

för tillsyn. Även i detta fall kan det t.ex. vara en handbok eller ett allmänt råd 

om vilken förmåga kommunerna bör ha i fråga förebyggande verksamhet sett 

till bl.a. risker och andra förhållanden i kommunen. 

Konsekvenser 

Uppgiften att lämna råd genom handböcker eller allmänna råd kan hanteras 

inom linjeverksamheten och bör inte medföra några konsekvenser för MSB. 

Däremot borde det underlätta för kommunernas planering av 

kompetensbehov. 
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11. En långsiktigt hållbar 

utbildningsverksamhet inom 

skydd mot olyckor 

Sammanfattande förslag 

I kapitlet redogörs för hur den samlade utbildningsverksamheten inom skydd 

mot olyckor över tid kan tillhandahållas på ett hållbart sätt.  

Utredningen har identifierat att sättet som utbildningen för räddningsinsats 

tillhandahålls på, som en nyckel i sammanhanget. Utbildningen för 

räddningsinsats är i volym, MSB:s mest omfattande utbildning. Den är också 

kostnadsmässigt betydande. Sättet som Utbildning för räddningsinsats 

tillhandahålls på får därför påverkan på MSB:s samlade utbildningsutbud. 

Utbildningen är också en grundplatta för förmågan hos 

Räddningstjänstpersonal i beredskap och tillhandahållandet av utbildningen är 

därför viktig för den grundläggande förmågan i landet. Utredningen har vidare 

i sitt uppdrag att undersöka hur Utbildningen för räddningsinsats kan 

tillhandahållas närmare kommunerna. Tillhandahållandet av andra 

utbildningar kan också behöva övervägas i framtiden, men grunden för ett 

långsiktigt utbildningssystem finns i första hand i hur grundutbildningen för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap tillhandahålls.    

Utredningen presenterar fyra alternativ för det framtida tillhandahållandet av 

grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i beredskap. Samtliga alternativ 

beskrivs utifrån konsekvenser för kommunerna, konsekvenser för MSB:s 

utbildningsverksamhet samt ekonomi samt möjligheter och konsekvenser av 

om alternativet genomförs med ett eller två verksamhetsställen som grund. 

Utredningen belyser också övergripande konsekvenser av att gå mot ett 

respektive två verksamhetsställen. Bland annat konstateras att ett 

verksamhetsställe innebär kostnadsbesparingar, men också att det innebär 

avvecklingskostnader och leder till ökat avstånd till utbildningar.  

Alternativ ett innebär att all Utbildning för räddningsinsats utförs vid MSB:s 

verksamhetsställen. Det innebär ett beprövat sätt att genomföra utbildning på 

vilket MSB har stor erfarenhet av. Däremot svarar inte alternativet mot 

önskemålen om att bedriva utbildningen närmare kommunerna. 

Alternativ 2 innebär att den första, teoretiska, platsbundna delen av 

utbildningen om två veckor genomförs lokalt eller regionalt. Det medför att 

önskemålet om att förlägga utbildningen närmare aktörerna tillfredsställs. Det 

ställer krav på att MSB kan få stöd från instruktörer från kommunal 

räddningstjänst och att metodiken i kursen utvecklas.   
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Alternativ 3 medför att Utbildning för räddningsinsats upphandlas. Detta 

medför att utbildningen i kan förläggas närmare kommunerna. Det ställer dock 

krav på att det finns externa aktörer som kan genomföra utbildningen över 

landet. Det är också ett förhållandevis dyrt alternativ.  

Alternativ 4 betyder att kommunerna svarar för grundutbildning av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. För detta får de statlig ersättning. Detta 

skulle i hög grad svara mot kravet på ökad närhet till utbildning. Det kräver 

dock en vilja och förmåga hos kommunerna att genomföra utbildningen 

ensamma eller i samverkan. MSB:s stöd till kommunerna i arbetet kan t.ex. 

bestå i att lämna föreskrifter om utbildningen. Alternativet skulle kräva ett 

författningsförtydligande om att kommunerna ansvarar för utbildningen.  

I kapitel 10 har utredningen presenterat ett antal förslagför hur 

utbildningsverksamheten inom skydd mot olyckor kan förbättras och öka 

kommunernas förmåga att hantera händelser. I detta kapitel lämnar 

utredningen förslag till hur MSB:s samlade utbildningsuppdrag inom skydd 

mot olyckor kan tillhandahållas på ett långsiktigt, effektivt och hållbart vis.  

Under arbetets gång har frågan lyfts om MSB för att skapa långsiktighet kan 

välja att koncentrera sig på en typ av utbildningar och t.ex. fördubbla antalet 

platser i Utbildning i skydd mot olyckor, öka antalet platser för Utbildning för 

räddningsinsats vid MSB:s verksamhetsställen och samtidigt öka antalet 

upphandlade kurser i Utbildning för räddningsinsats. Inom dagens 

ekonomiska ram skulle en sådan ambitionsökning inom grundutbildning dock 

bli mycket svår att genomföra om myndigheten samtidigt ska leva upp till 

författningskrav på vidareutbildning. Omvänt kan inte 

vidareutbildningsverksamheten prioriteras i sådan utsträckning att MSB inte 

kan leva upp till sitt uppdrag inom grundutbildningsområdet. Utredningens 

analys och förslag i detta kapitel utgår därför ifrån att MSB över tid ska kunna 

uppfylla samtliga uppgifter inom utbildningsområdet. I kapitel 12 anges sedan 

utredningens förslag till prioriteringar om de ekonomiska ramarna skulle öka 

respektive minska med 20 mnkr.    

Nyckeln till en långsiktig och hållbar utbildningsverksamhet inom skydd mot 

olyckor ligger i första hand ligger i sättet som Utbildning för räddningsinsats 

tillhandahålls. Även tillhandahållandet av andra utbildningar kan behöva ses 

över i framtiden, men grunden för att få långsiktighet i utbildningssystemet 

bedöms nu ligga i hur grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i 

beredskap ska tillhandahållas. Det finns flera skäl till detta.  

Utbildningen för räddningsinsats är den utbildning inom området som årligen 

har flest studerande och den ger också ett betydande ekonomiskt avtryck. 

Sättet som Utbildning för räddningsinsats tillhandahålls påverkar därför 

utbildningsverksamheten som helhet. Vidare ska utredningen enligt direktiven 

redovisa förslag till hur utbildning kan bedrivas i samarbete med kommunerna 

eller andra aktörer. Utredningen har bedömt att detta är viktigast vad gäller 

Utbildning för räddningsinsats. Det finns också starka önskemål från 

kommunerna om att den utbildningen kan ske närmare dem. Avgörande för 

den framtida utbildningsverksamheten blir därför att hitta ett sätt för hur 
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deltidspersonal kan få en kvalitativ utbildning som ligger närmre kommunerna 

och som kan genomföras på ett ekonomiskt hållbart vis. 

 

11.1 Fyra alternativ för att tillhandahålla 

Utbildning för räddningsinsats 

I dag genomförs kurser Utbildning för räddningsinsats genom både vid MSB:s 

verksamhetsställe och genom upphandling. En mer detaljerad beskrivning av 

innehållet och tillhandahållandet av utbildningen finns i kapitel 4. I 

utredningens rapport Alternativ för en hållbar utbildningsverksamhet 

beskrivs också möjligheter och effekter av att fortsätta bedriva 

utbildningsverksamheten inom skydd mot olyckor som i dag och med samma 

sätt att tillhandahålla Utbildning för räddningsinsats som grund.  

Som uttrycks i direktiven och i de kompletterande uppdrag som har lämnats av 

generaldirektören ska utredningen bl.a. föreslå hur utbildning kan utformas 

och tillhandahållas på ett sätt som ger ökade förutsättningar att hantera 

händelser och förutsättningar för att genomföra framförallt grundutbildning 

för Räddningstjänstpersonal i beredskap närmare kommunerna. Detta kräver 

att det tas fram alternativa sätt att tillhandahålla utbildningen jämfört med i 

dag. Vidare har utredningen tidigare konstaterat att sättet som utbildning inom 

skydd mot olyckor tillhandahålls i dag, på sikt kommer att leda till påtagliga 

kostnadsökningar. Även mot denna bakgrund behövs alternativ för att ta 

tillhandahålla utbildning inom skydd mot olyckor. 

Utredningen har därför tagit fram fyra alternativ för hur utbildning för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap kan tillhandahållas i framtiden. För varje 

alternativ redogörs för konsekvenser för kommuner, för MSB:s 

utbildningsverksamhet samt ekonomiska konsekvenser. Det beskrivs också 

vilka möjligheter som finns att genomföra respektive alternativ vid ett 

verksamhetsställe och vilka konsekvenser detta ger. Alternativen är renodlade 

typfall. Vid ett praktiskt genomförande kan vissa aspekter av olika alternativ 

kombineras.   

I slutet av kapitlet görs en jämförelse mellan de fyra alternativen samt med hur 

utbildningen tillhandahålls i dag.  

Övergripande antaganden 

Samtliga alternativ utgår från följande antaganden: 

 utbildningen av skorstensfejare och skorstensfejartekniker genomförs 

som i dag, 

 utbildningen i skydd mot olyckor (SMO) genomförs av MSB och på 

samma sätt som i dag, 

 högre kurs i samhällets krisberedskap (steg 1 och 2), utbildning för 

ledande personer inom svenskt samhälls- och näringsliv 

(Solbackakursen) och underrättelseutbildning genomförs av 

Försvarshögskolan och beställs av UB-USAM, 
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 utbildningsvolymer baseras på kursutbudsplan för 2015, 

 kostnaderna för externt upphandlade kurser i Utbildning för 

räddningsinsats är beräknade utifrån prisläge och volymer för 2015, 

 Utbildning för räddningsinsats bedrivs på samma sätt och med samma 

innehåll som för närvarande. Under avsnitt 10.2.1 har utredningen 

föreslagit att innehållet och utformningen av kursen Utbildning för 

räddningsinsats bör ses över. För att få samstämmighet mellan 

alternativen, och eftersom det ännu inte finns något förslag till en 

sådan reviderad utbildning, utgår samtliga alternativ från den 

utformning och längd som Utbildning för räddningsinsats har i dag. 

Om utbildningen revideras enligt det förslag som lämnats i kapitel tio 

kan de fyra alternativen anpassas till en ny utbildning och nya 

möjligheter öppnas.   

Övergripande om ett eller två verksamhetsställen  

Under varje alternativ beskrivs förutsättningar och konsekvenser av att 

genomföra alternativet vid ett eller två verksamhetsställen. Vissa aspekter av 

att bedriva Utbildning för räddningsinsats vid ett respektive två 

verksamhetsställen är dock övergripande och inte knutna till ett särskilt 

alternativ. Dessa möjligheter och konsekvenser beskrivs här.  

Enligt de bedömningar som har gjorts i rapporten Alternativ för en hållbar 

utbildningsverksamhet ger samtliga alternativ där utbildningen koncentreras 

till ett verksamhetsställe besparingar på sikt. Oavsett alternativ innebär alltså 

ett verksamhetsställe en ekonomiskt mer fördelaktig väg på lång sikt. Samtidigt 

innebär avveckling av ett verksamhetsställe avvecklingskostnader. Dessa 

redogörs också för i rapporten Alternativ för en hållbar 

utbildningsverksamhet i vilken det också finns en bedömning av 

rekryteringsmöjligheter för respektive verksamhetsställe, fördelat på olika 

yrkesgrupper.  

En annan övergripande konsekvens av att all utbildning bedrivs vid ett 

verksamhetsställe är att merparten av kommunerna kan få ett längre avstånd 

till vissa vidareutbildningar och de fortbildningar som MSB bedriver, vilket kan 

påverka deltagandet. Med MSB som huvudman och genomförare av utbildning 

i skydd mot olyckor blir konsekvensen att denna utbildning endast genomförs 

vid en ort i landet. Detta kommer sannolikhet att påverka möjligheterna att 

rekrytera studeranden från utbildningen till arbete i stora delar av landet. För 

detta finns det dock inga kvalitetssäkrade uppgifter. Det är antaganden, dock 

finns erfarenheter från möjligheten att rekrytera brandingenjörer i norra 

delarna av landet när denna utbildning endast bedrevs i Lund. Det är även 

beroende av hur vidareutbildning och utbildning i skydd mot olyckor bedrivs 

och tillhandahålls i framtiden. En ytterligare aspekt av att gå mot ett 

verksamhetsställe är att framtida uppdrag inom utbildningsområdet som 

kräver omfattande platsbunden utbildning kan bli svårare att möta. Som 

utredningen har framhållit i sin delrapport, bör en eventuell väg mot ett 

verksamhetsställe innefatta en miljökonsekvensbedömning. 
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11.2 Alternativ 1 

All Utbildning för räddningsinsats sker 

vid MSB:s verksamhetsställen 

 

11.2.1 Förslag  

Alternativet innebär att alla kurser i Utbildning för räddningsinsats genomförs 

vid MSB:s verksamhetsställen. Inga kurser upphandlas och utöver 

preparandutbildning och distansutbildning läggs inga ytterligare delar av 

utbildningen närmre kommunerna. Alternativet innebär att ytterligare sex 

kurser med totalt 192 studerande förläggs till verksamhetsställena i stället för 

att genomföras i Rosersberg och Borås. För enkelhetens skull i beräkningarna 

fördelas kurserna lika mellan verksamhetsställena 

 

11.2.2 Konsekvenser för kommunerna 

Genom alternativet ges kommunerna ett beprövat sätt att ge 

Räddningstjänstpersonal i beredskap en kvalitativ grundutbildning. All 

Räddningstjänstpersonal i beredskap som genomgår Utbildning för 

räddningsinstas skulle få samma utbildning, enligt samma kursplan och med 

samma utförare. Vidare skulle staten genom MSB svara för antagning, 

kvalitetssäkring av kursen och examination.  

Alternativet innebär dock inte i något utökat samarbete med kommunerna eller 

andra aktörer. Det leder inte heller till att kommunerna får närmare till 

utbildning. Tvärtom innebär alternativet att den geografiska spridningen av 

utbildningsplatser minskar jämfört med i dag, från fyra till två.   

Alternativet bedöms innebära fördyringar för kommunerna och för den 

studerande genom att det blir längre resor och i vissa fall större frånvaro från 

ordinarie arbete och hemmet. Beroende på vart kursdeltagarna kommer ifrån 

innebär alternativet ökat avstånd till utbildningarna med i genomsnitt cirka 30 

mil jämfört med 2015. Vid hemresa varje veckoslut innebär det totalt en ökning 

med 300 mil per studerande. Beräkningar visar med en antagen resekostnad 

om 29 kronor per mil, att det innebär ökade kostnader för kommunerna med 

cirka 8 700 kronor per studerande. Eftersom alternativet omfattar 192 

studerande innebär det totalt ökade kostnader för kommunerna med cirka 1,7 

mnkr. Detta belopp ska inte ses som en absolut och faktiskt kostnad utan 

enbart som en schablonmässig jämförelse. Exempelvis kanske vissa kommuner 

väljer att låta den studerande att flyga till och från utbildningsplatsen och då 

kan det medföra betydligt högre kostnader. Dessutom använder vissa 

studerande kommunernas egna fordon och då uppstår en annan kostnadsbild. 

Det kan också förekomma att studerande från samma kommun eller 

grannkommun samåker till och från utbildningarna, vilket påverkar den 

faktiska kostnaden.  

MSB bedriver systematiskt miljöarbete, t.ex. har containersystem utmönstras 

då de är målade med giftiga färger och att vätskor och material med negativ 
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miljöpåverkan har fasas ut. Det finns även system för att omhänderta 

kontaminerat släckvatten. Från miljösynpunkt finns alltså stora fördelar med 

att den praktiska delen, som i detta alternativ, förläggs till verksamhetsställena. 

Samtidigt leder alternativet till fler resor vilket kan vara negativt ur 

miljösynpunkt.  

 

11.2.3 Konsekvenser för MSB:s utbildningsverksamhet  

För utbildningsverksamheten skulle förslaget inte innebära några större 

praktiska konsekvenser, däremot ekonomiska. MSB skulle genomföra en 

utbildning som finns erfarenhet att genomföra och rutin för. MSB har också 

kapacitet att genomföra utbildningen i relativt stora volymer. Studerande 

skulle även liksom i dag finnas tillgänglig för samutbildning med studerande 

från andra utbildningar, t.ex. för räddningsledning och påbyggnadsutbildning 

för brandingenjörer.   

 

11.2.4 Ekonomiska konsekvenser för MSB  

Alternativet innebär ett anslagbehov på cirka 197 mnkr att jämföras med 

budgeten för 2015 på 204 mnkr. Alternativet skulle därmed på kort sikt 

innebära en kostnadsminskning. Det huvudsakliga skälet till detta är att 

merkostnaderna för utbildning vid verksamhetsställena är lägre än upphandlad 

utbildning beroende på merutnyttjande av befintlig infrastruktur. Om 

Utbildning för räddningsinsats i högre grad genomförs vid MSB:s 

verksamhetsställen ökar också intäkterna för MSB:s internatverksamhet med 

drygt fyra mnkr.  

På längre sikt innebär dock alternativet en fördyrning. Om man bl.a. tar hänsyn 

till årliga löneuppräkningar bedöms alternativet på fem års sikt att innebära 

ökat anslagsbehov med cirka 10 mnkr jämfört med nivån för 2015. Förutom 

ökade personalkostnader genom löneuppräkning och nyanställningar, görs 

bedömningen att investeringsnivån bör höjas något och därmed ökar 

kostnaderna. Även kommande hyresförhandlingar kan innebära ökade 

kostnader på sikt. Om inte anslagstilldelningen ökar eller om ingen annan 

finansiering tillkommer, måste verksamheten på sikt göra väsentliga 

rationaliseringar eller sänka kvaliteten i utbildningarna.  

 

11.2.5 Möjligheter till ett eller två verksamhetsställen 

Förslaget går att genomföra vid ett eller två verksamhetsställen.  

Utredningen visar att det är möjligt för både Revinge och Sandö att genomföra 

all utbildning även om det i en övergångsperiod kan finnas utmaningar och 

problem. Den kanske största utmaningen är, om utbildnigen ska genomföras 

på ett verksamhetsställe, att på kort tid kunna rekrytera personal med 

tillräcklig kompetens så att inte kvaliteten på utbildningarna blir lidande under 

förutsättning att personal inte flyttar med till det andra verksamhetsstället, 

vilket inte är troligt. Dessutom behöver en del ny- och ombyggnader göras för 
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att tillgodose behovet av omklädningsrum, logi, kontor m.m. Detta kan ta tid 

och orsaka störningar i verksamheten i början. För att underlätta en sådan 

förändring bör övervägas en längre övergångsperiod på minst ett år. En längre 

övergångsperiod ger dessutom bättre förutsättningar att hantera studerande 

med pågående studier, behålla kvalitet för utbildningarna samt hantera 

omställningen.  

När det gäller kostnadsbilden bedöms anslagsbehovet på kort sikt minska med 

cirka 23-28 mnkr beroende på vilket verksamhetsställe som blir kvar. Ungefär 

hälften av kostnadsminskningen avser personal eftersom avveckling av ett 

verksamhetsställe innebär en minskning med cirka 22 årsarbetare. Även 

omhänsyn tas till årliga löneuppräkningar innebär alternativet ett 

verksamhetsställe betydligt lägre kostnader på sikt jämfört med nuläget. Det 

som kan försvåra en avveckling är avvecklingskostnaderna som uppstår det år 

som beslutet fattas. Rapporten i mars visade att kostnaderna för att avveckla 

Revinge bedöms till cirka 141 mnkr och Sandö till cirka 90 mnkr. Dessutom är 

det svårt att bedöma saneringskostnaderna vid en avveckling. Beräkningarna 

som redovisade i mars uppgick till 5 mnkr, men de faktiska kostnaderna kan bli 

betydligt större beroende på vad som finns dolt i marken.  

Om utbildningsvolymen ökar, vilket är önskvärt för Utbildning för 

räddningsinsats, måste möjligheterna att hantera ökad volym vid ett 

verksamhetsställe beaktas. Tidigare beräkningar36 visar att det är möjligt för 

både Revinge och Sandö att genomföra all utbildning trots att det i en 

övergångsperiod kan finnas utmaningar.  Med en volym på mer än 800 

studerande skulle det troligen behöva skapas nya förutsättningar vid det 

kvarvarande verksamhetsstället.  

Med ett verksamhetsställe kommer det att innebära längre resor för 

kommunerna, eftersom alternativet bygger på att all platsbunden utbildning 

sker vid verksamhetsställe.  

 

11.2.6 Diskussion 

Alternativet ger en möjlighet att genomföra Utbildning för räddningsinsats 

enligt ett beprövat mönster. De praktiska möjligheterna för att med denna 

modell som grund genomföra MSB:s samlade utbildningar är också goda. MSB 

kan även kvalitetssäkra utbildningen och utfärda utbildningsbevis på samma 

sätt som i dag.  

Alternativet innebär dock inte att utbildningen genomförs närmare 

kommunerna. Jämfört med i dag skulle den platsbundna utbildningen tvärtom 

genomföras på färre ställen. Även om alternativet ger en likvärdig utbildning, 

riskerar det att medföra ett minskat antal studerande. Alternativet kan dock, 

genom att färre genomgår utbildningen, leda till att likvärdigheten i kompetens 

för Räddningstjänstpersonal i beredskap över landet minskar jämfört med i 

dag. Alternativet ger dock möjlighet att öka antalet utbildningsplatser vilket är 

                                                           
36 Alternativ för en hållbar utbildningsverksamhet - Redovisning av GD-uppdrag 

den 30 mars 2015 (2014-5917) 
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önskvärt. Samtidigt är det inte sannolikt att kommunerna skulle skicka fler till 

utbildningen eftersom avståndet till utbildningen skulle öka för flera.  

Vad gäller möjligheten att genomföra alternativet vid ett eller två 

verksamhetsställen, är båda möjligheterna visserligen praktiskt gångbara. Om 

utbildningen ska genomföras vid två verksamhetsställen, kommer dock den 

långsiktiga kostnadsökningen att bli relativt stor. Om inte 

utbildningsverksamheten tillförs ytterligare medel måste i så fall annan 

utbildningsverksamhet prioriteras ner eller andra reformer ställas in (se vidare 

under kapitel 12 vad olika ekonomiska nivåer kan innebära). Om alternativet å 

andra sidan skulle genomföras vid ett verksamhetsställe, skulle det leda till 

kostnadsbesparingar på sikt, även om det initialt skulle uppstå 

avvecklingskostnader som redovisats ovan. Samtidigt skulle en helt MSB-

förlagd utbildning som endast genomförs vid ett verksamhetsställe troligen 

innebära att färre Räddningstjänstpersonal i beredskap genomför 

utbildningen.  

Under avsnitt 10.2.1 föreslår utredningen att utbildningen för räddningsinsats 

ses över och reformeras. Utredningen bedömer att en reformerad utbildning 

skulle kunna leda till att alternativet kan utvecklas. Det skulle dock inte bli 

ökad närhet till utbildningen för kommunerna.  

 

11.3 Alternativ 2 

MSB ansvarar för utbildningen men 

genomför den i högre utsträckning lokalt 

och regionalt  

 

11.3.1 Förslag  

Alternativet innebär en förändring jämfört med i dag genom att de två första 

platsbundna veckorna i utbildningen genomförs lokalt och regionalt över 

landet.  

Utgångspunkter för alternativet är: 

 sex kurser genomförs helt på verksamhetsställena i Revinge eller 

Sandö, medan övriga tolv kurser till del genomförs på olika orter i 

landet.  

 konceptet eller upplägget på kurserna är detsamma för alla kurser och 

innefattar att kurserna delas upp i grundkurs ett som innefattar två 

veckor teori, distansperiod åtta veckor på kvartsfart och grundkurs två 

som omfattar tre veckors utbildning i praktiska moment. Den 

teoretiska delen, Grundkurs ett, som omfattar teori och praktiska 

moment som kräver enklare anordningar t.ex. för sjukvårdspass, 

genomförs utspritt över landet Grundkurs två genomförs på vid 

verksamhetsställe eftersom den omfattar utbildning som kräver 

övningsanläggningar,  
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 de orter där grundkurs ett genomförs blir ett komplement till 

verksamhetsställena. Grundkurs ett förläggs så långt möjligt så att 

tillgänglighet vad avser geografisk närhet för de studerande uppnås,  

 preparandutbildningen genomförs av kommunerna före grundkurs ett, 

 årligen genomförs 18 kurser med 32 studerande på varje kurs, dvs. 576 

studerande per år. Antal kan variera och kan ökas beroende på 

behovsbilden. En ökning av antalet studerande innebär dock 

konsekvenser, beroende av hur stor ökningen är. 

Utgångspunkten är att sex kurser genomförs helt på ett verksamhetsställe och 

tolv kurser till del genomförs regionalt med totalt 576 studerande per år. 

Konceptet är samma för alla kurser.  

Vid tolv kurser förläggs Grundkurs ett lokalt och regionalt så långt möjligt med 

syftet att skapa tillgänglighet och geografisk närhet för de studerande. 

Grundkurs ett kan, om det innebär stora fördelar avseende närhet till kursen 

för de studerande, delas i t.ex. halvgrupper. Detta kan bli aktuellt i de norra 

delarna av landet. Antagning till kursen sker av MSB och ansökan sker till 

utbildning på ett verksamhetsställe, Revinge respektive Sandö. När MSB 

prövar ansökningarna bestäms med hänsyn till de sökandes bostadsorter var i 

landet grundkurs ett ska förläggas för tolv av utbildningarna. Antalet orter som 

grundkurs ett ska genomföras på behöver studeras närmre, men syftet bör vara 

att så långt möjligt skapa geografisk närhet över landet.   

För att genomföra grundkurs ett behöver lokaler hyras. Detta är ingen ny 

uppgift för MSB, men marknadsundersökning och förberedelser för att hyra 

lokaler krävs.  

Lämpliga lokaler för främst teoretisk undervisning finns hos merparten av 

kommunerna. Lunch etc. för kursdeltagarna är inte ett problem. På några 

platser finns resturanger i närheten och på andra platser kan det bli fråga om 

catering.  

Behov av övernattning för studerande kommer att variera beroende på var 

grundkurs ett förläggs och avstånd till de studerandes hemorter. Behovet 

kommer att skifta. En preliminär bedömning är att cirka en tredjedel av de 

studerande kommer att behöva övernatta under grundkurs ett. Detta beror 

dock på vid hur många orter kursen genomförs. Med ökat antal orter minskar 

behovet av övernattning. Det finns inget som hindrar att grundkurs ett helt 

eller till delar genomförs under helger om det skulle vara lämpligt. Det minskar 

dock inte behovet av övernattning.  

Alternativet bedöms inte medföra några tillkommande juridiska konsekvenser, 

så länge hyresbehoven endast rör lokaler. Till exempel är inte upphandling 

eller hyra av övningsfält aktuellt eftersom praktiska moment kommer att 

genomföras på verksamhetsställena. 

Det finns en långsiktig investeringsplan för utbildningsverksamheten. 

Eventuella investeringsbehov enligt alternativet ryms inom ramen för denna. 
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Bedömningen är att behovet av investeringar och reinvesteringar varken ökar 

eller förändras med detta alternativ.  

Som har beskrivits har MSB ett aktivt miljöarbete. Detta innebär en fördel vid 

detta alternativ då de praktiska delarna av utbildningen genomförs på ett 

verksamhetsställe. Den del som förläggs regionalt är främst teoretisk och 

bedöms inte ha någon större miljöpåverkan. En möjlig negativ konsekvens med 

alternativet är ökad belastning på miljön, med transporter, genom att den 

praktiska delen av utbildningen, grundkurs 2, endast genomförs på 

verksamhetsställena.  

Arbetsmiljö 

Alternativet med utbildningar på plats i Revinge och på Sandö i kombination 

med att en del förläggs regionalt i stor utsträckning innebär att den teoretiska 

delen ska utföras av timanställd personal som finns i närheten av de orter där 

kursen ska genomföras. Då det inte är personal från verksamhetsställen som 

genomför utbildningen är det inte aktuellt med t.ex. alltför många resor för 

verksamhetsställenas personal. Eftersom MSB ansvarar för och kvalitetssäkrar 

kurserna som genomförs regionalt behöver MSB genom t.ex. en kursansvarig 

vara på plats under delar av kursen. Sannolikt behöver en representant för 

MSB delta för att starta och avsluta delkursen. Sammantaget bör detta 

innebära två resor till aktuell ort och två övernattningar. Det kan dock inte 

uteslutas att MSB, bl.a. för att bevaka kvalitetsaspekter, bör ha representant på 

plats under hela grundkurs ett. 

Personal och pedagogik 

Det kommer att behövas lokala instruktörer för att genomföra grundkurs ett. 

Personal från MSB kan användas för att lämna stöd, men för att kunna 

genomföra kursen på tillräckligt många ställen krävs förstärkning med 

räddningstjänstsakkunnig personal. Sannolikt är att denna personal hämtas 

från kommunerna.  

För att täcka behov av instruktörer till kursen kan MSB antingen träffa avtal 

med en juridisk person eller direkt med instruktörer. Ska avtal träffas med en 

juridisk person måste detta upphandlas enligt bestämmelserna i lagen om 

offentlig upphandling. Direktavtal med kommuner kan inte tecknas utan 

upphandling. Ytterligare hinder för att teckna avtal med kommunerna, även 

om det sker efter upphandling, är att grundkurs ett ska kunna ta emot 

studerande från flera kommuner. Som framgått av kapitel 7 innebär 

kommunallagens bestämmelser att det finns begränsningar i vilken 

utsträckningen en kommun kan engagera sig i utbildning för nationella eller 

regionala behov.  

Att teckna avtal med enskilda personer går att göra enligt ordinarie 

arbetsrättsliga regler. 

Den pedagogiska utmaningen är den teoretiska delen. Utmaningen är att hitta 

ett fungerande upplägg och en röd tråd som följer innehållet och som de 

studerande känner igen när den praktiska delen ska genomföras Det är viktigt 
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att det förmedlas en helhet, så att kursdeltagarna inte bara får delar som inte 

hänger ihop. Det är en pedagogisk utmaning att hitta lösningar för detta.  

Utmaningen för lärare under den teoretiska delen är att hitta praktiska 

moment som kan bryta mönstret av en traditionell föreläsning, så att de 

studerande kan se sammanhang mellan teori och praktik. Om kursen utförs av 

timanställd personal som finns i närheten av utbildningsorterna, d.v.s. inte av 

samma personal genomgående, finns risk att den pedagogiska kvaliteten blir 

lidande. En utmaning här är att involvera dessa timlärare i helheten för 

utbildningen och i det kollegiala lärandet. 

De som ska delta som timlärare kommer till stor del från kommunerna. Den 

kunskap och erfarenhet de får genom att agera som timlärare bör bidra till 

utveckling som är till nytta för utbildnings- och övningsverksamheten i deras 

ordinarie roll inom kommunen. Ett sätt att utveckla eventuella timlärares 

kompetens är att MSB erbjuder utbildningar för instruktörer vilket redovisats 

under kapitel tio. Sådana kurser skulle vara till nytta för utbildnings- och 

övningsverksamheten inom kommunerna och för arbete som timlärare vid av 

MSB anordnade utbildningar.   

De som ska agera som timlärare för MSB måste ha kunskaper om bl.a. de 

värdegrunder som gäller för personal inom MSB. Ett informationstillfälle på 

någon eller ett par dagar bör genomföras i anslutning till respektive kurs. 

Möjligen kan sådan information ges på distans. 

 

11.3.2 Konsekvenser för kommunerna 

Alternativet innebär att delar av Utbildning för Räddningsinsats genomförs 

närmare kommunerna än i dag. Hur mycket varierar bl.a. beroende av hur 

många orter som den teoretiska delen genomförs på. I rapporten Redovisning 

av räddningsinsats, undersöktes vad upphandling av kurser på nio orter skulle 

medföra i fråga om avstånd och kostnader. Undersökningen visade att 

upphandling i betydande utsträckning skulle minska medelavståndet för 

studerande till utbildningen. Den teoretiska delen bedöms kunna genomföras 

på betydligt fler orter än nio. Flera studerande skulle då få väsentligt närmare 

till den delen av utbildningen. Fler kan då bo hemma under denna del. 

Däremot skulle närheten till den praktiska delen av utbildningen inte 

förbättras. Jämfört med i dag skulle avståndet för studerande till denna öka 

något eftersom t.ex. Borås och Rosersberg inte skulle vara alternativ.  

Alternativet bedöms leda till minskade kostnader för kommunerna. Att den 

MSB-förlagda delen minskas till tre veckor bör också ha en positiv inverkan på 

kommunernas arbete med att rekrytera personal och att få rekryterad personal 

att gå utbildningen. 

Att timlärare anställs huvudsakligen från kommunerna bör ha en positiv 

inverkan på kommunernas egen utbildnings- och övningsverksamhet. Att 

timlärarna kommer från kommunerna i närheten av utbildningsorten bör 

också bidra till att den regionala samverkan stärks och till att utbildnings- och 

övningsverksamheten regionalt ges förutsättningar att utvecklas. Alternativet 



130 

 

 

förutsätter att det finns timlärare att tillgå och att kommunerna är positiva till 

att deras personal deltar i utbildningen.  

Kvaliteten på utbildning och att utbildningen blir likvärdig över landet säkras 

genom att MSB ansvarar för utbildningen och att utfärda utbildningsbevis.  

 

11.3.3 Ekonomiska konsekvenser  

Alternativet innebär ett anslagbehov på cirka 199 mnkr att jämföras med 

budget för 2015 på 204 mnkr. Alternativet skulle därmed innebära en 

kostnadsminskning med cirka fem mnkr. Det huvudsakliga skälet till det 

minskade anslagsbehovet är att merkostnaderna för utbildning vid 

verksamhetsställena är lägre än upphandlad utbildning beroende på 

merutnyttjande av befintlig infrastruktur. Om Utbildning för räddningsinsats i 

högre grad genomförs vid MSB:s verksamhetsställen ökar också intäkterna för 

MSB:s internatverksamhet med cirka 1 mnkr i detta alternativ.  

På längre sikt innebär alternativet till än större kostnadsökningar. Om man tar 

hänsyn till årliga löneuppräkningar bedöms alternativet på fem års sikt att 

innebära ökat anslagsbehov med cirka 12 mnkr jämfört med nivån för 2015. 

Förutom ökade personalkostnader genom löneuppräkning och nyanställningar, 

görs bedömningen att investeringsnivån bör höjas något och därmed ökar 

kostnaderna. Även kommande hyresförhandlingar kan innebära ökade 

kostnader på sikt. Om inte anslagstilldelningen ökar eller om ingen annan 

finansiering tillkommer, måste verksamheten på sikt göra väsentliga 

rationaliseringar eller sänka kvaliteten i utbildningarna.  

 

11.3.4 Konsekvenser för MSB:s utbildningsverksamhet 

Om behovet av utbildningsplatser ökar kan det innebära konsekvenser och 

högre kostnader för MSB.  

I arbetet med antagning innebär det ett merarbete då orter för genomförande 

av den teoretiska delen av kursen ska bestämmas med hänsyn till de sökandes 

bostadsorter. Att upphandla lokaler blir också ett merarbete. Det är dock ingen 

ny uppgift för MSB då det sker vid andra kurser som genomförs på liknande 

sätt. Dock bör MSB undersöka marknaden av lämpliga lokaler och i vissa fall 

vidta förberedelser för att hyra lokaler. Utredningens bedömning är att 

godtagbara lokaler finns i kommunerna.  

Eftersom en representant troligen behöver starta upp och avsluta kursen 

innebär det resor och övernattningar för MSB personal. Att hitta ett 

fungerande upplägg för den teoretiska delen att utveckla anställda timlärares 

kompetens och förmåga blir också uppgifter för MSB som kan innebära 

utökade arbetsuppgifter.  
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11.3.5 Möjligheter till ett eller två verksamhetsställen 

Den angivna utbildningsvolymen med 576 studerande per år, är möjlig att 

genomföra vid ett eller två verksamhetsställe. Om alternativet genomförs vid 

två verksamhetsställen kommer den praktiska delen att kunna fördelas mellan 

verksamhetsställena på samma sätt som idag. Ekonomiska förutsättningar för 

två verksamhetsställen i detta alternativ framgår av avsnitt 11.3.3. 

Att genomföra alternativet vid ett verksamhetsställe bedöms möjligt. Antalet 

hela kurser som genomförs vid det kvarvarande verksamhetsstället skulle 

troligen minskas till tre. Dock kommer i sådant fall kostnader för resor för egen 

personal att öka. Samtliga elever skulle även behöva genomföra den praktiska 

delen av utbildningen vid det kvarvarande verksamhetsstället. Detta skulle öka 

avståndet till denna del av utbildningen för många studerande. Den teoretiska 

delen av utbildnigen skulle dock fortfarande genomföras decentraliserat. 

Som tidigare nämnts är det önskvärt att volymerna i kurserna för Utbildning 

för räddningsinsats ökar. Då måste möjligheterna för att hantera ökad volym 

vid ett verksamhetsställe beaktas. En utökning av Utbildning för 

räddningsinsats till 800 studerande i tre veckor vid ett verksamhetsställe 

bedöms vara hanterbart, vilket därmed innebär att det är möjligt 

kapacitetsmässigt.  

Ekonomiska aspekter för att avveckla ett verksamhetsställe belyses i alternativ 

ett. Om alternativ två genomförs vid ett verksamhetsställe skulle detta på kort 

sikt innebära minskade kostnader med cirka 20-25 mnkr beroende på vilket 

verksamhetsställe som blir kvar. I övrigt gäller motsvarande beskrivning som 

framgår av alternativ ett vad gäller resursbehov och avvecklingskostnader. 

 

11.3.6 Sammanfattande diskussion 

Alternativet medför att den teoretiska delen av utbildning för räddningsinsats 

kan utföras betydligt närmre aktörerna. Utredningen anser att detta är en 

positiv aspekt av förslaget. Avståndet till den praktiska delen av utbildningen 

skulle dock öka något genomför med i dag. Sammantaget bedöms alternativet 

leda till att en stor del av de studerande behöver tillbringa färre dygn hemifrån. 

Hur stor många dygn det minskar med är avhängigt av hur decentraliserat den 

teoretiska delen kan genomföras.  

Från miljöperspektiv är det en fördel att den praktiska delen genomförs vid 

verksamhetsställena. MSB:s miljöarbete när det gäller praktisk utbildning är 

sådant att bedömningen är att det finns begränsade möjligheter för enskilda 

kommuner att utveckla miljöarbetet vid egna övningsfält på samma sätt.  

Alternativet innebär att timlärare hyrs in för att genomföra den teoretiska 

delen. Det innebär att åtgärder behöver vidtas för att inhyrda timlärare ska 

integreras i helheten kring utbildningen. Förslaget innebär också pedagogiska 

utmaningar då utbildningen delas upp i en teoretisk och en praktisk del.  

Om kursen Utbildningen för räddningsinsats ses över i sin helhet enligt vad 

utredningen har föreslaget bör det innebära att olika block kan införas i 



132 

 

 

utbildningen. Det bör då bli möjligt att avgöra vilka block som passar inom den 

teoretiska delen. I sin tur bör det också innebära att den praktiska delen kan 

indelas i block där mera generella block som de flesta studerande behöver med 

hänsyn till de risker som finns i kommunerna där de arbetar läggs först i 

kursen. Mera speciella block som inte samtliga studerande har behov av kan 

läggas senare i kursen. På detta sätt kan t.ex. kursen göras kortare för vissa av 

de studerande. En fråga är dock vilka förkunskapskrav som ska gälla för 

behörighet att genomgå räddningsledarutbildning och här bör i första hand 

gälla att behörig är den som genomgått kursen Utbildning för räddningsinsats i 

sin helhet. För andra som inte fullföljt hela utbildningen bör en särskild 

prövning ske. 

 

11.4 Alternativ 3 

MSB ansvarar för utbildningen men den 

upphandlas 

 

11.4.1 Förslag  

Alternativet innebär att utbildningen i sin helhet upphandlas av externa privata 

utbildningsleverantörer. Inga kurser genomförs på MSB:s verksamhetställen. 

Utbildningen genomförs med det kursupplägg och förutsättningar som gäller 

för närvarande. Alternativet har följande förutsättningar: 

 utbildningen utgår från nuvarande utbildningsplan och kursplan, 

 årligen genomförs 24 kurser med 24 studerande på varje kurs, vilket 

innebär att 576 studerande årligen kan erbjudas plats på utbildningen. 

Antal kan variera och kan ökas beroende på behovsbilden. En ökning av 

antalet studerande innebär dock konsekvenser som är beroende av hur 

stor ökningen är, 

 alla kurser upphandlas av en eller flera externa utbildningsleverantörer. 

Kurserna genomförs på olika platser i landet utifrån den aktuella 

behovsbilden så att geografisk närhet för de studerande så långt som 

möjligt uppnås,  

 preparandutbildningen genomförs av kommunerna. 

Lokaler och service 

Upphandling av leverantörer förutsätter att dessa har tillgång till personal, 

materiel och utbildningsanordningar. Det kan ske genom att leverantören har 

resurser i egen regi eller i kombination med vissa delar hyrs in. Eftersom de 

flesta övningsfält ägs av kommuner, innebär det att leverantörerna måste träffa 

avtal med kommuner för att disponera övningsfält och lokaler. Det är också 

sannolikt att även personal från kommunerna kommer att behöva engageras 

som lärare och servicepersonal. Som framgått av kapitel 7.2 finns det på 

regional nivå övningsfält som uppfyller de krav som ställs för att genomföra 

utbildningen. Det finns alltså goda förutsättningar att få en regional spridning 
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av utbildningarna. Förutom lokaler och övningsfält finns behov av att 

tillhandahålla mat och logi för kursdeltagarna. Det bedöms inte vara något 

problem utan är mer ett logistiskt och administrativt problem. 

Det finns en långsiktig investeringsplan för utbildningsverksamheten. Detta 

alternativ innebär att investeringsbehov för verksamhetställena minskar något.  

Miljö 

Som redovisats bedriver MSB ett aktivt miljöarbete. Om fler utbildningar 

förläggs på lokala övningsfält innebär det att miljöpåverkan förskjuts till ett 

större antal platser. För att inte öka miljöpåverkan, innebär det att de lokala 

övningsfälten i motsvarande mån måste uppfylla de lokala miljökraven och att 

det bör hanteras i kravspecifikationen för upphandlingen.  

Flera regionala utbildningsplatser bör innebära att det blir kortare reseavstånd 

till utbildningarna för kommunerna och därmed mindre miljöbelastning.  

Arbetsmiljö 

Då utbildningarna i sin helhet genomförs av externa leverantörer, innebär det 

att ansvaret för arbetsmiljön ligger hos leverantören.  

Personal och pedagogik 

Sannolikt kommer de externa leverantörerna till stor hyra in lärare och annan 

personal från kommunerna. Det kan finnas anledning i det kvalitetsarbete som 

bör ingå i uppdraget att också tillgodose att en grundläggande pedagogisk 

kunskap finns. MSB bör genom att erbjuda fortbildning, kunna tillgodose 

behovet av eventuell kompletteringsutbildning för blivande instruktörer om det 

finns behov av detta.  

 

11.4.2 Konsekvenser för kommunerna  

Alternativet innebär att det finns förutsättningar att önskemålet om större 

närhet till utbildningen kan tillgodoses. Det är också sannolikt att kommunala 

övningsfält och personal från den räddningstjänsten kommer att engageras, om 

än i andra hand för genomförande av utbildningarna. Här ska emellertid 

påpekas att en del av den kritik som kommunerna framfört har sin grund i att 

utbildningarna genomförs av externa leverantörer som tar hem den vinst som 

utbildningarna ger medan det till stor del varit kommunernas personal som 

genomför utbildningen och kommunernas resurser som till stor del använts i 

utbildningarna. Med en större marknad för externa leverantörer kan möjligen 

dessa förhållanden ändras.  

Samarbetet bör ha en positiv inverkan på kommunernas egen utbildnings- och 

övningsverksamhet, både lokalt och regionalt. Visserligen tillgodoser det inte 

önskemålet om direkt samarbete, men närheten bör vara det överordnade 

önskemålet, som också har positiv påverkan på möjligheten till rekrytering och 

att skicka personal på utbildning. Om upphandlingen inriktas för att skapa ett 

långsiktigt samarbete, är också möjligheterna att utveckla samarbetsklimatet 

med kommunerna större.  
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Ökad regional utbildning innebär kortare reseavstånd och färre övernattningar, 

vilket innebär minskade kostnader för kommunerna.  

En modifierad och mer modulärt uppbyggd Utbildning för räddningsinsats, 

som utredningen har föreslagit, kan göra att även detta alternativ medför 

ytterligare positiva effekter för kommunerna då t.ex. flexibilitet i utbildning kan 

utvecklas. Kvaliteten på utbildning och att utbildningen blir likvärdig över 

landet säkras genom att MSB ansvarar för utbildningen.  

 

11.4.3 Ekonomiska konsekvenser för MSB 

Alternativet innebär ett anslagbehov på cirka 222 mnkr att jämföras med 

budget för 2015 på 204 mnkr. Alternativet skulle därmed innebära en total 

kostnadsökning med cirka 18 mnkr. Vid verksamhetsställena skulle 

kostnaderna minska med cirka 14 mnkr och i stället skulle kostnaderna för 

upphandlade kurser öka med cirka 32 mnkr. Det huvudsakliga skälet till den 

stora skillnaden är att merkostnaderna för upphandlad utbildning är högre än 

utbildning genomförd vid verksamhetsställena beroende på minskat 

utnyttjande av befintlig infrastruktur. Om kursen Utbildning för 

räddningsinsats i mindre grad genomförs vid verksamhetsställen minskar 

dessutom också intäkterna för internatverksamheten med cirka åtta mnkr per 

år i detta alternativ.  

På längre sikt leder förslaget till betydande kostnadsökningar. Om man tar 

hänsyn till årliga löneuppräkningar bedöms alternativet på fem års sikt att 

innebära ökat anslagsbehov med cirka 33 mnkr jämfört med nivån för 2015. 

Bara de ökade personalkostnader genom löneuppräkning innebär en bedömd 

kostnadsökning med cirka 14 mnkr på fem års sikt. Även kommande 

hyresförhandlingar kan innebära ökade kostnader på sikt.  

 

11.4.4 Konsekvenser för MSB:s utbildningsverksamhet  

Alternativet innebär i förhållande till dagens upplägg, en minskning med 12 

kurser vid verksamhetställena, motsvarande 384 studerande. Detta motsvarar 

cirka 12 procent av antalet utbildningsdagar som genomförs på 

verksamhetställena. Detta leder till ett minskat behov av personal, främst 

lärare. Beläggningen för internatverksamheten kommer att minska liksom 

utnyttjandet av utbildningsanordningarna. Allt detta kommer som framgått att 

påverka ekonomin påtagligt.  

Möjligheten till samövningar är viktig för vissa utbildningar. Om inga kurser i 

Utbildning för räddningsinsats genomförs på verksamhetställena måste 

behovet av samövningar lösas på annat sätt, t.ex. genom att engagera den 

kommunala räddningstjänsten.  

Alternativet skulle också leda till en viss minskning av personalbehov inom 

utbildningsverksamheten. I kapitel sju har detta beräknats till cirka åtta 

tjänster vid verksamhetsställena.   
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11.4.5 Möjligheter till ett eller två verksamhetställen 

Förslaget går att genomföra vid ett eller två verksamhetsställen. Jämfört med 

2015 är utbildningsvolymen mindre, vilket innebär att det bedöms som 

realistiskt37 att genomföra all utbildning vid ett verksamhetställe. 

Förutsättningarna för ett verksamhetställe att långsiktigt utvecklas på ett 

hållbart sätt bedöms goda. Andra konsekvenser av att avveckla ett 

verksamhetsställe har redovisats i avsnitt 11.2.5. 

Om verksamheten fortsättningsvis ska genomföras på två verksamhetställen, 

innebär det en minskning med 12 kurser vid verksamhetställena vilket innebär 

att förutsättningar för verksamhetsställena försämras avsevärt. Främst gäller 

det internatverksamheten och minskat utnyttjande av gemensamma resurser i 

form av övningsanordningar. Ett minskat utnyttjande innebär att andelen fasta 

kostnaderna på kvarvarande kurser ökar om inte resurserna kan avyttras. 

Möjligheten att över tiden hantera kostnadsökningar och investeringsbehov 

minskar.  

Ekonomiska aspekter för att avveckla ett verksamhetsställe belyses i alternativ 

ett. Om alternativ tre genomförs vid ett verksamhetsställe skulle detta på kort 

sikt innebära minskade kostnader med cirka 5-10 mnkr jämfört med dagens 

situation med två verksamhetsällen. Orsaken till den relativt låga besparingen 

är att merkostnaden för upphandlad Utbildning för räddningsinsats är 

jämförelsevis betydligt högre än då utbildningen genomförs vid 

verksamhetsställe. I övrigt gäller motsvarande beskrivning som framgår av 

alternativ ett vad gäller resursbehov och avvecklingskostnader. 

 

11.4.6 Sammanfattande diskussion 

Alternativet tillgodoser kommunernas önskemål om större närhet till kurserna 

på ett bättre sätt än dagens system. Genom att ange upphandlingsvillkor är det 

möjligt att styra kurserna till regioner efter den behovsbild som för tillfället är 

aktuell.  Det svarar också mot direktivens ambition om att utbildning ska 

kunna bedrivas gemensamt med andra aktörer.   

En förutsättning för att MSB ska kunna upphandla en större del, eller alla 

kurser i Utbildning för räddningsinsats är att det finns en eller flera aktörer 

som har intresse och förmåga för ett helhetsåtagande i ett längre 

tidsperspektiv.   

Upphandling kan ske utifrån olika principer och inriktningar.  Tidigare har en 

tvåstegsmodell använts. I första steget tecknas ramavtal för en tvårsperiod med 

samtliga leverantörer som klarar kvalificeringskraven enligt 

förfrågningsunderlaget. Det omfattar också en option om ytterligare tolv plus 

tolv månader. Årligt avrop för de enskilda kurserna genomförs som en andra 

konkurrensutsättning, där omfattning, tider och geografiska områden anges. 

                                                           
37 Framgår av rapporten Alternativ för en hållbar utbildningsverksamhet - 

Redovisning av GD-uppdrag den 30 mars 2015 (2014-5917) 
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Alla leverantörer med ramavtal tillfrågas. Den anbudsgivare som har lägsta pris 

per kurs antas, under förutsättning att ställda krav uppfylls.  

En annan inriktning för upphandling kan vara att skapa ett långsiktigt avtal 

genom upphandling med en leverantör.  

Erfarenheterna från genomförda upphandlingar för kurserna Utbildning för 

räddningsinsats visar att det finns en begränsad konkurrens inom området. För 

att uppnå konkurrens och möjligheter för leverantörer att utveckla 

förutsättningarna för kvalitetutveckling, behöver det finnas en tillräcklig volym 

av kurser under en längre period. Förslaget att upphandla 24 kurser bedöms 

uppfylla det kravet.  

För MSB:s utbildningsverksamhet innebär den minskade volymen vid 

verksamhetsställena att möjligheten att över tiden bedriva en hållbar 

verksamhet med kontinuerlig utveckling i två-platsalternativet minskar.  

Nuvarande infrastruktur med två verksamhetsställen är dimensionerade för 

betydligt högre utbildningsvolymer än vad som används idag. Om alla kurser i 

Utbildning för räddningsinsats skulle upphandlas skulle detta innebära en 

ytterligare ekonomisk utmaning. Visserligen är upphandlingsalternativet mer 

flexibelt ur ett ekonomiskt perspektiv, men den kostnadsökning som blir 

konsekvensen är svår att hantera om nuvarande infrastruktur behålles. 

Om Utbildningen för räddningsinsats ses över i sin helhet enligt vad 

utredningen har föreslaget bör det innebära att olika block kan införas i 

utbildningen. Det bör då bli möjligt att indela i utbildningen i grundläggande 

och fördjupande block där de första blocken ger en generell baskunskap. På 

detta sätt kan alternativet ges större flexibilitet.  

 

11.5 Alternativ 4 

Kommunerna ansvarar för utbildning av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap 

 

11.5.1 Förslag 

En målsättning med utredningen har varit att lämna förslag som ökar 

kommunernas medverkan i Utbildning för räddningsinsats och att undersöka 

möjligheter till sammarbete med kommunerna vid genomförande av 

utbildningen. 

Under alternativ 1,2 och 3 har redovisats alternativ för hur Utbildning för 

räddningsinsats kan tillhandahållas med MSB som huvudman. Under 

respektive alternativ redogörs för möjlig samverkan med kommuner eller 

andra aktörer och hur det är möjligt att tillhandahålla Utbildning för 

räddningsinsats närmare kommunerna. Ska kommunerna vara delaktiga fullt 

ut i utbildning och om utbildningen ska ske så nära kommunerna som möjligt, 

bör den dock utföras av kommunerna. Som beskrivits tidigare kan inte MSB 

knyta direkta avtal med kommuner om att utföra utbildning för 
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räddningsinsats. Utredningen har därför tagit fram ett fjärde alternativ där 

kommunerna har ansvaret för att genomföra utbildning för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap och får statlig ersättning för detta.    

 

11.5.2 Kommunerna ansvarar för utbildningen av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap  

Alternativet innebär att kommunen ansvarar för grundutbildning av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap med statligt ekonomiskt stöd.  Detta 

innebär kommunerna har det grundläggande ansvaret och att MSB varken 

genomför eller upphandlar utbildning. Om kommunerna ansvarar för att 

genomföra utbildningen finns det ett juridiskt utrymme för samverkan mellan 

kommuner. Bedömningen är att en kommun kan gå utöver den kommunala 

kompetensen när det gäller den s.k. lokaliseringsprincipen och utbilda personal 

från andra kommuner med stöd av bestämmelserna i 3 kap 12 § LSO. Sådan 

samverkan måste dock bekräftas genom att avtal träffas mellan två eller flera 

kommuner. Om kommunerna i ett län är överens om att samverka kring 

utbildning av Räddningstjänstpersonal i beredskap måste de alltså träffa avtal 

om detta. 

Som framgår av kapitel 3 anges inte i författning vem som ska genomföra 

grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i beredskap. Dock får 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte ta ut avgift för utbildningar 

som anpassats för Räddningstjänstpersonal i beredskap. Vidare har, bl.a. i 

propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (prop. 2007/08:92 sid 

51f), framhållit att utbildningen av Räddningstjänstpersonal i beredskap ger en 

hög kompetens som är likvärdig över landet och att utbildningen därför bör 

vara av god kvalitet och genomföras med statligt finansiellt stöd. Vidare kan 

konstateras att i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår bl.a. 

att den personal som för kommunens räkning ska genomföra 

räddningsinsatser ska genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som 

behövs. Kommunerna har således ansvar för att se till att den personal som 

arbetar inom räddningstjänstområdet har den utbildning och erfarenhet som 

krävs. Ska kommunerna ha ansvaret för att genomföra utbildning för 

räddningsinsats bör det dock göras ett författningsmässigt förtydligade om 

detta.  

Om kommunerna ges ansvaret för utbildning av Räddningstjänstpersonal i 

beredskap kan inte MSB svara för antagning eller utfärda utbildningsbevis för 

genomgången utbildning. Däremot kan staten genom föreskrifter eller 

allmänna råd bidra till likvärdig utbildning över landet. Det kan ske t.ex. 

genom att MSB bemyndigas att utfärda föreskrifter om vilken förmåga en 

kommun ska ha med hänsyn till risker och andra omständigheter som finns i 

kommunen eller att MSB bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om 

just utbildning. Föreskrifter kan kopplas till de kommunala 

handlingsprogrammen för räddningstjänst.  

Om MSB ska meddela föreskrifter behövs ett bemyndigande. Enligt 1 § 10 kap. 

lagen om skydd mot olyckor får regeringen i de avseenden som behandlas i 
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utbildning. Regeringen får också överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en 

kommun att meddela sådana föreskrifter.  

En kommuns ansvar för att utbilda Räddningstjänstpersonal i beredskap och 

ett bemyndigande till MSB att meddela föreskrifter kan regleras i förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor. Utredningens förslag är att förordningen 

kompletteras medbestämmelse i 3 kap 8 a §: 

Personal som en kommun anställer på deltid för att genomföra 

räddningsinsatser ska inom 18 månader efter anställningen ha 

genomgått utbildning i enlighet med föreskrifter som meddelas av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utbildningen ska 

genomföras av den kommun som anställer personalen eller av någon 

annan kommun. 

De föreskrifter om utbildning som MSB kan meddela inom ramen för 

alternativet kan t.ex. ange vilka kompetensnivå som utbildningen ska ge 

Räddningstjänstpersonal i beredskap, hur utbildning kan kopplas mot förmåga 

och riskbild och hur utbildning ska redovisas i kommunala handlingsprogram. 

Om det finns önskemål om att MSB ska ge ett mer detaljerat stöd, i form av 

t.ex. utbildningsplaner, kan regeringen ge MSB ett särskilt mandat för detta. 

Vilket mandat som MSB bör ha för att stödja utbildning för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap i kommunal regi, är en avvägningsfråga. 

 

11.5.3 Konsekvenser för kommunerna 

Om kommunerna ansvarar för grundutbildning av Räddningstjänstpersonal i 

beredskap personal uppnås närhet till utbildningen. Det ger också samverkan 

mellan MSB och kommunerna genom att kommunerna genomför utbildningen 

och MSB finansierar och stödjer med t.ex. föreskrifter. Kommunernas och 

regionernas möjlighet att anpassa utbildningen efter lokala förhållanden och 

behov bedöms också öka.  

Om kommunerna har ansvaret för att genomföra utbildningen kan detta bli 

billigare för kommunerna. Kostnaden för resor och traktamenten minskar och 

kommunerna erhåller ersättning från staten. Vidare bör det finnas goda 

förutsättningar till flexibel planering för hur och när utbildningen ska 

genomföras t.ex. kan utbildning helt eller delvis genomföras under helger om 

det är lämpligt. Detta bör underlätta för kommunerna att rekrytera och utbilda 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. 

En förutsättning för att alternativet ska kunna genomföras är att alla 

kommuner ensamma eller i samverkan kan genomföra utbildningen.  

En konsekvens av alternativet är att staten inte kan utöva samma kontroll över 

utbildningen som idag. MSB kan inte som i dag svara för antagning eller ge ut 

utbildningsbevis och inte heller arbeta med kvalitetssäkring på samma sätt som 

idag. Statens stöd får istället ske med föreskrifter om utbildningen, eller 

liknande. Mer detaljerat stöd som, om det bedöms som lämpligt och möjligt 

kan erbjudas är fortbildning som kan bestå av t.ex. utbildning av kommunala 

instruktörer samt att erbjuda träffar för instruktörernas erfarenhetsåterföring.  
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Som framgått under avsnitt 7.2. har inte någon bedömning gjorts av vilka 

miljökrav som kommunernas övningsfält uppfyller. En konsekvens kan bli att 

miljöförbättrande åtgärder måste göras på vissa platser. 

 

11.5.4  Konsekvenser för MSB:s utbildningsverksamhet  

Alternativet innebär att MSB:s utbildningsverksamhet inriktas mot utbildning i 

skydd mot olyckor, samt mot att utveckla vidareutbildning och fortbildning. En 

negativ konskevens kan bli vid genomförande av vidareutbildningar eftersom 

dessa i flera fall ställer krav på att det under del av utbildningen finns 

studerande från grundutbildning på plats. Med alternativet reduceras detta till 

studerande som genomgår utbildning i skydd mot olyckor.  

Alternativet skulle också leda till en viss minskning av personalbehov inom 

utbildningsverksamheten. I kapitel sju har beräknats till cirka åtta tjänster vid 

verksamhetsställena om all utbildning upphandlas. Detsamma torde gälla för 

detta alternativ. Ytterligare minskning av tjänster kan bli aktuell eftersom t.ex. 

ingen antagning sker till utbildningen i MSB:s regi.  

 

11.5.5 Ekonomiska konsekvenser 

MSB:s nuvarande kostnader 

MSB:s kostnader för Utbildningen för Räddningsinsats är för närvarande cirka 

50-60 mnkr per år. I 2015 års budget är cirka 14 mnkr s.k. fasta kostnader 

medan den rörliga delen är uppgår till cirka 36 mnkr. Kostnaden för en 

upphandlad kurs av en privat leverantör, med 24 studerande är cirka 2.1 - 2.2 

mnkr, dvs. cirka 90 tkr per studerande. Av detta utgör bidrag till kommunerna 

cirka 0.3 mnkr.  

Kommunens kostnader för Utbildning för räddningsinsats 

Uppskattningen är det kostar en kommun mellan 80-100 tkr för att låta 

medarbetare genomgå kursen Utbildning för räddningsinsats. I detta ingår t.ex. 

timersättning eller förlorad arbetsinkomst, traktamenten och reseersättning. 

Av dessa kostnader får kommunerna idag en ersättning om cirka 13 tkr per 

studerande av staten genom MSB.  

Kostnader för en kommun att själva genomföra utbildning för 

Räddningsinsats 

Utredningen har gjort en uppskattning att kostnaden för en kommun att 

genomföra en Utbildning för räddningsinsats är cirka 1.5 mnkr inklusive mat 

och logi, vilket medför en kostnad på cirka 62 500 kronor/studerande. När det 

gäller logi bedöms det förekomma i begränsad omfattning. Initialt kan 

kostnaderna vara högre beroende på vilka förutsättningar som finns i 

kommunen för att bedriva utbildning samt hur många kurser per år som ska 

genomföras. Det kan innebära anskaffning eller hyra av fordon och utrustning 

samt anställning av personal. En förutsättning för dessa uppskattningar är att 

kursen genomförs enligt nuvarande upplägg och kursplan. Underlaget för 

bedömning är begränsat, men ger ändå en bild över kostnadsnivån för en 
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medelstor kommun. Då förutsättningarna är olika för kommuner kommer 

kostnaderna att variera.  

Om kommunerna skulle ansvara för utbildning av Räddningstjänstpersonal i 

beredskap med motsvarande omfattning som idag, med en kostnad av cirka 62 

500 kronor per studerande och 550 utbildade (dagens ungefärliga nivå), 

innebär det ett behov på 34 mnkr. Med 850 studerande per år skulle staten 

behöva överföra cirka 53 mnkr per år till kommunerna. 

Statlig ersättning för kommunernas utbildning av Räddningstjänstpersonal i 

beredskap 

Utgångspunkten är att utbildning av Räddningstjänstpersonal i beredskap i 

kommunal regi kombineras med ett statligt bidrag. Detta kan ske på några 

olika sätt. Det går inte att på förhand veta exakt hur många som kommer att gå 

utbildningen i framtiden. Det innebär att det finns en ekonomisk risk.  

Beroende på hur den statliga ersättningen utformas kan denna risk ligga 

antingen mer eller mindre hos MSB eller hos den enskilda kommunen.  

Det finns tre övergripande sätt för att ge statlig ersättning till kommunerna för 

utbildning av Räddningstjänstpersonal i beredskap:  

 kommunen erhåller bidrag från staten för varje utbildad 

Räddningstjänstpersonal i beredskap,  

 kommunerna erhåller bidrag utifrån en framtagen schablon, 

 kommunerna får ovillkorade medel från staten.  

De tre modellerna har olika fördelar och nackdelar. Om medel betalas ut per 

utbildad Räddningstjänstpersonal i beredskap skulle utbildningen kunna styras 

mot de kommuner där behovet finns och ge goda möjligheter att följa upp 

användningen. Samtidigt skulle modellen kräva administration för MSB, såväl 

som för kommunerna för att ta fram och hantera ansökningar samt kanske 

även kräva resurser vid MSB för uppföljning och kontroll av genomförd 

utbildning. Om det inte sätts något maxtak för hur mycket stöd som årligen får 

betalas ut, medför också modellen en ekonomisk risk för staten och MSB 

Schablonmässigt bidrag skulle utgå från en fördelningsnyckel, t.ex. utifrån 

befolkningsmängd eller antal utbildade Räddningstjänstpersonal i beredskap 

året innan. En sådan modell används i dag när det gäller statens ersättning till 

kommuner för uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (LEH). I det fallet specificeras uppgifter och fördelningar i ett avtal 

mellan MSB och SKL. Fördelar med förslaget är att medel kan styras mot ett 

specifikt område (grundutbildning av Räddningstjänstpersonal i beredskap), 

att det är lätthanteringt och förutsägbart, att det inte innebär någon ekonomisk 

risk för MSB, förutsatt att ersättningsbeloppet är förhandlat och att 

omfördelning endast kan ske mellan kommuner om behovet förändras, samt 

att MSB har möjlighet att kontrollera att bidraget används i enlighet med 

villkoren för bidraget. En schablon kan dock aldrig ges för det exakt faktiska 

utbildningsbehovet och blir mindre precist.  Det är också svårare att omfördela 

bidraget mellan kommuner vid snabba skiftningar i utbildningsbehov. 
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Uppföljningen är vidare beroende av bra målformuleringar och kan bli något 

mindre precis. 

Vid ett allmänt stöd skulle kommunerna få en summa pengar enligt en 

fördelningsnyckel, men utan att det angavs något särskilt syfte eller uppföljning 

av det. Fördelar med förslaget är att det är lätt att administrera för både staten 

och kommunerna och att det blir lätt att planera utifrån. Nackdelar är att det 

blir svårt att rikta in såväl som att följa upp hur stödet används. Det går inte 

heller att veta i vilken utsträckning det används för grundutbildning av 

deltidspersonal.   

 

11.5.6 Möjligheter ett eller två verksamhetsställen 

Samma resonemang som förts i föregående alternativ, alternativ tre gäller även 

här.  

Ekonomiska aspekter för att avveckla ett verksamhetsställe belyses i alternativ 

ett. Om alternativ fyra genomförs med ett verksamhetsställe skulle detta på 

kort sikt innebära i stort sett oförändrade kostnader under förutsättning att 

kommunerna erhåller ersättning från staten motsvarande nuvarande MSB:s 

kostnader för utbildningen. På längre sikt, är det dock billigare att genomföra 

alternativ fyra med endast ett verksamhetställe. I övrigt gäller motsvarande 

beskrivning som framgår av alternativ ett vad gäller resursbehov och 

avvecklingskostnader.  

 

11.5.7 Sammanfattande diskussion 

Alternativet skulle leda till att grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i 

beredskap kan bedrivas betydligt närmare kommunerna än i dag. Det skulle 

troligen också leda till kostandsbesparingar eftersom kostnader för resor och 

logi skulle minska.  

Möjligheterna för staten att styra innehållet i utbildningen minskar. Även om 

MSB ger ut föreskrifter inom området skulle vissa lokala och regionala 

skillnader med stor sannolikhet uppstå. Statens möjlighet att styra och följa 

upp den kommunala utbildningen är vidare beroende av utformningen av 

systemet för ekonomisk ersättning till kommunerna.  

Samtidigt bör poängteras att alternativet inte innebär en återgång till tiden före 

1986 då utbildningen av Räddningstjänstpersonal i beredskap inte var reglerad. 

Systemet har utvecklats sedan dess. Kommunerna har tillgång till kompetens 

som har förmåga att genomföra utbildning av Räddningstjänstpersonal i 

beredskap. För detta talar också att de privata aktörer som i entreprenadform 

har genomfört Utbildning för räddningsinsats i stor utsträckning har använt sig 

av personal från kommunerna. Utbildning är också en stor uppgift för 

kommunerna, t.ex. kommunal vuxenutbildning, vilket innebär att generell 

kompetens för utbildning finns i kommunerna. Det finns i dag också ett 

utbildningssystem inom skydd mot olyckor som hänger samman. Att 



142 

 

 

kommunerna genomför en av utbildningarna i systemet bedöms inte inverka 

på den övergripande strukturen.   

Varje enskild kommun har sannolikt inte förmåga att genomföra utbildningar 

men i samverkan inom regioner eller län finns denna kompetens. För att 

alternativet ska kunna genomföras krävs dock att det säkerställs att utbildning 

kan genomföras över hela landet och för samtliga kommuner.  

Alternativet skulle stödja intentionerna i lagen om skydd mot olyckor om att 

kommunerna ska ha möjlighet att anpassa komptensutveckling till lokala 

behov. Det bör även kunna stimulera och stärka regional samverkan och 

underlätta rekrytering. Utbildning som t.ex. vänder sig till kommuner med en 

relativ enkel riskbild kan genomförs med lägre ambitionsnivå och under 

kortare tid än dagens Utbildning för räddningsinsats. På sikt bedömer 

utredningen att det finns goda förutsättningar för att utbildningen att utvecklas 

till en likartad nivå över landet. 

När det gäller det pedagogik, finns olika aspekter att beakta. De lärare som i 

dag inom MSB, undervisar i kursen Utbildningen för räddningsinsats har stor 

förmåga, pedagogisk utbildning och erfarenhet av kursen. Om kommunerna 

genomför utbildningen kan det därför leda till negativa effekter. Samtidigt 

vänder sig kursen Utbildning för räddningsinsats till personer med olika 

kompetensnivå och förutsättningar för att ta till sig utbildning. Bland 

Räddningstjänstpersonal i beredskap finns personer som till vardags har olika 

yrken och kompetenser, allt från yrken som kräver akademisk utbildning till 

andra yrken som inte kräver den nivån. Om utbildningen av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap sker lokalt eller regionalt kommer de 

studerande ofta att utbildas av personer som de känner och som de vet har 

erfarenhet från räddningsinsatser. Det kan skapa en trovärdighet för 

undervisningen som inte ska underskattas.  

Om ansvaret för att utbilda Räddningstjänstpersonal i beredskap överförs till 

kommunerna kan det innebära att MSB behöver anordna tillfällen för 

utbildning och erfarenhetsåterföring för kommunala utbildare. Det i sig kan 

vara ett av flera sätt att kvalitetssäkra den utbildning som genomförs regionalt. 

I detta sammanhang ska också nämnas att vid de kontakter som utredningen 

haft med kommunerna har det framkommit att det inom flera län pågår 

förberedelser för att genomföra egna utbildningar för Räddningstjänstpersonal 

i beredskap. Skälen till detta är i huvudsak rekryteringssvårigheter och även om 

det är möjligt att rekrytera kan inte de som rekryteras vara borta från 

huvudanställningen den tid som nuvarande utbildningsform kräver. Något län 

planerar, enligt vad utredningen tagit del av, att genomföra utbildning som 

omfattar ungefär fyra veckor för att sedan sätta in de utbildade i tjänst som 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Detta är något att förhålla sig till. Det 

skulle kunna bli så att det utvecklas utbildningar av olika kvalitet där staten 

inte har inflytande på utvecklingen.  

Sammanfattningsvis bör det finnas möjligheter att överföra ansvaret för 

utbildning av Räddningstjänstpersonal i beredskap till kommunerna. Hur 

kommunerna genomför utbildningen måste vara upp till kommunerna att 



143 

 

 

bestämma men sannolikt kommer det att ske genom länsvis samverkan i olika 

samverkansformer. Det behövs en författningsreglering som dels tydliggör 

kommunalt ansvar för att utbilda Räddningstjänstpersonal i beredskap, dels 

ger MSB möjlighet att meddela föreskrifter för att säkerställa kommunernas 

förmåga att genomföra räddningsinsatser.  

Om alternativet med överföring av ansvaret till kommunerna ska prövas bör 

det inledas diskussioner med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

kommunerna samt med uppdragsgivaren om ett sådant system är möjligt och 

önskvärt och om hur det ska komma till uttryck. 

 

11.6 Sammanfattande analys  

De fyra alternativen som beskrivs ovan kräver olika förutsättningar för att 

kunna genomföras. De ger också olika för- och nackdelar. Nedan görs en 

sammanfattande analys och jämförelse mellan de olika alternativen, samt med 

hur utbildning inom skydd mot olyckor tillhandahålls i dag.   

Konsekvenser för kommunerna  

I utredningens direktiv och i kompletterande uppdrag från generaldirektören 

ingår att kartlägga förutsättningar att tillhandahålla utbildning ur ett 

målgruppsperspektiv, förutsättningar för samverkan med kommuner eller 

andra aktörer i frågor om utbildning samt att undersöka förutsättningarna att 

bedriva utbildning för Räddningstjänstpersonal i beredskap närmare 

kommunerna. Ett första sätt att bedöma de fyra alternativen är därför att 

jämföra vad de innebär för kommunerna och för möjligheterna att bedriva 

Utbildning för räddningsinsats nära kommunerna.  

Dagens sätt att tillhandahålla utbildning ger med fyra genomförandeställen en 

viss geografisk spridning. Därigenom erbjuds kommunerna en grad av 

valmöjlighet i vart personalen ska skickas för att genomgå kursen Utbildning 

för räddningsinsats. Som anges i direktiven finns dock önskemål om att 

förbättra närheten till kommunerna. Dagens lösning är med andra ord ur detta 

perspektiv inte optimal.  

Alternativ ett där all utbildning genomförs vid MSB:s verksamhetsställen 

innebär en försämring jämfört med i dag. Utbildningen skulle i detta alternativ 

hamna än längre från kommunerna och öka deras svårigheter att skicka 

personal till utbildningen. Alternativet bedöms också leda till fördyringar för 

kommunerna.  

Alternativ två, där MSB ansvarar för utbildning men genomför den i ökad 

utsträckning närmre kommunerna, innebär att kommunernas närhet till 

utbildningen ökas väsentligt jämfört med i dag vad gäller den första delen av 

utbildning. Den blir dock något sämre för den avslutande delen. Alternativ två 

kommer vidare att innebära ett ökat sammarbete med kommunerna och 

troligen även till minskade kostnader för kommunerna. Sammantaget bedöms 

alternativet också leda till att fler studerande kan bo hemma under större delen 

av utbildningen.  
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I alternativ tre där utbildning upphandlas, ökas kommunernas närhet till alla 

delar i utbildningen. Kommunernas kostnader kopplat till utbildningen 

bedöms också minska.  

Alternativ fyra, där kommunerna genomför utbildningen, är det alternativ som 

når längst i att tillgodose kommunernas behov av närhet till utbildningen. Det 

skulle också öka kommunernas möjlighet att i tid planera utbildningen. 

Kommunernas kostnader för resor och uppehälle skulle minska. De totala 

kostnaderna för kommunerna är beroende av hur ersättningen från staten för 

att genomföra utbildningen utformas. En negativ effekt för kommunerna med 

detta alternativ kan bli att personalen under grundutbildningen inte kan skapa 

nätverk utanför det egna geografiska området på samma sätt som i dag.    

Konsekvenser för MSB  

En annan jämförelsepunkt mellan alternativen är vad de innebär för MSB:s 

utbildningsverksamhet. Vad gäller ekonomiska konsekvenser för myndigheten 

innebär dagens sätt att tillhandahålla utbildning mindre kostnadsökningar på 

kort sikt, men större kostnadsökningar på längre sikt. Två av utredningens 

alternativ innebär kostadsbesparingar på kort sikt (Alternativ ett (sju mnkr) 

och alternativ två (fem mnkr)). Ett alternativ innebär kostnadsökningar 

(alternativ tre (18 mnkr) på kort sikt. För alternativ fyra är de kortsiktiga 

ekonomiska effekterna beroende av hur statens ersättning till kommunerna för 

att genomföra utbildningen utformas. På längre sikt beräknas alternativ ett, två 

och tre leda till kostnadsökningar på 10, 12 respektive 33 mnkr, förutsatt att två 

verksamhetsställen behålls. För alternativ fyra är kostnadsutvecklingen på lång 

sikt beroende på hur statens stöd till kommunerna utformas. Utredningen 

bedömer dock att det inte med nödvändighet behöver leda till några 

omfattande kostnadsökningar.  

Om alternativen genomförs med ett verksamhetsställe som grund, ändras 

kostnadsbilden. För samtliga alternativ bedöms detta leda till 

kostandsbesparingar: för alternativ ett med 23-28 mnkr per år, för alternativ 

två med 20-25 mnkr per år och för alternativ tre med fem-tio mnkr per år. På 

sikt bedöms även alternativ fyra innefatta minskade kostnader om det 

genomförs med ett verksamhetsställe som grund. Det ska i sammanhanget 

dock påpekas att en övergång till ett verksamhetsställe även leder till 

avvecklingskostnader, vilket av utredningen i den tidigare genomförda 

delredovisningen har bedömts till mellan 90 och 140 mnkr. Det kommer vidare 

att finnas osäkra saneringskostnader i samband med att ett verksamhetsställe 

avvecklas.  

Vad avser MSB:s förutsättningar för att tillhandahålla utbildningar innebär 

alternativ ett inte någon större förändringar jämfört med i dag. Alternativ två 

skulle innebära delvis nya arbetsformer, eftersom grundkurs ett ska 

genomföras på annat sätt än i dag. Det skulle ställa krav på att utbildningssätt 

och pedagogik utvecklas och ställa vissa nya krav på resor för personalen. För 

alternativ tre skulle utbildningsverksamheten påverkas genom att lärarbehovet 

inom grundutbildningsområdet skulle minska liksom belastningen på 

internatverksamheten. Dessa effekter skulle få än större genomslag om 

alternativ fyra genomfördes. I alternativ tre och fyra kommer ingen 
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grundutbildning av Räddningstjänstpersonal i beredskap att ske vid MSB:s 

verksamhetsställe. Detta kommer att minska möjligheterna till samövningar 

mellan studerande från olika typer av utbildningar. Dagens sätt att 

tillhandahålla utbildning och alternativ ett bedöms inte få några sådana 

effekter och alternativ två endast i liten utsträckning.   

Hur MSB:s utbildningsverksamhet påverkas av de olika alternativen, kan också 

vara avhängigt andra variabler. Det finns t.ex. ett behov av att öka 

utbildningsvolymerna, för grundutbildning av Räddningstjänstpersonal i 

beredskap och utbildning i skydd mot olyckor. Om dessa behov ska mötas 

kommer det innebära både praktiska och ekonomiska konskenser för 

utbildningsverksamheten. Nuvarande volymer bedöms t.ex. oavsett alternativ 

kunna genomföras vid ett verksamhetsställe. Om utbildningsvolymerna ökas 

kan dock ett ensamt verksamhetsställe behöva modifieras och utvecklas.  

Miljö  

Miljöaspekterna av de olika alternativen innehåller olika delar. Som påpekats i 

rapporten innebär det ett stort värde ur miljösynpunkt om utbildning 

genomförs vid ställen där det finns ett systematiskt miljöarbete och 

förutsättningar för att ta hand om t.ex. miljöfarligt avfall. Detta finns vid MSB:s 

verksamhetsställen och vid de platser där det i dag genomförs upphandlad 

utbildning. Dagens sätt att genomgöra utbildningen samt alternativ ett, två och 

tre bedöms därför som jämförbara ur detta perspektiv. Om kommunerna ska 

svara för utbildningen för räddningsinsats kan en konsekvens bli att 

miljöförbättrande åtgärder krävs vid kommunala övningsfält. Utredningen har 

dock inte i detta avseende gjort några individuella bedömningar av kommunala 

övningsfält.  

En annan miljöaspekt är i vilken utsträckning alternativen påverkar resande. 

Alternativ ett bedöms leda till ett ökat resande jämfört med i dag, alternativ tre 

och fyra till ett minskat resande och alternativ två till ett något minskat resande 

jämfört med i dag.   
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12. Effekter om 

utbildningsverksamhetens 

ekonomi ökar eller minskar 
med 20 mnkr 

Sammanfattande förslag 

Om utbildningsverksamheten tillförs 20 mnkr årligen, anser utredningen att 

detta främst bör användas för att stärka grundutbildning. Här finns ett behov 

som MSB i dag delvis har svårt att möta fullt ut. Förslagsvis bör 20 ytterligare 

mnkr fördelas så att 6 mnkr tillförs Utbildningen i skydd mot olyckor för att 

öka det årliga antalet platser, Utbildning för räddningsinsats föreslås tillföras 

13 mnkr för att öka antalet platser för denna utbildning. En mnkr föreslås 

användas för att stärka vidareutbildning. Det bör även övervägas hur 

investerings- utvecklingsbehov och behov av kompetensförsörjning kan 

stödjas.  

En minskning med 20 mnkr skulle innebära betydande utmaningar för 

utbildningsverksamheten. Troligen skulle antalet utbildningsplatser inom 

skydd mot olyckor och räddningsinsats behöva minskas till under vad som kan 

anses acceptabelt. Den framkomliga möjligheten är att lägga ner ett 

verksamhetsställe, men även om detta gjordes skulle prioriteringar inom en 

minskad ram troligen behöva göras.  

I kapitlet beskrivs även vad en ökning respektive en minskning med 20 mnkr 

innebär för de fyra alternativ som anges i kapitel 11.  

Enligt uppdragsbeskrivning i beslutade projektplaner38 ska utredningen föreslå 

förändringar utifrån nuvarande finansiering från anslag 2:7 med +/- 20 mnkr. 

Det kan göras på olika sätt. Utredningen har valt att beskriva generella effekter 

av anslagsminskning och anslagsökning samt att beskriva effekterna för de 

olika alternativen som föreslås i kapitel 11. Förslag lämnas också till hur 

verksamheten bör hantera en ökning respektive en minskning av anslaget.  

 

12.1 Med utgångspunkt från nuvarande 

verksamhet och två verksamhetställen 

 

12.1.1 Ökning med 20 mnkr 

En ökning med 20 mnkr innebär en anslagsnivå på 224 mnkr jämfört med 204 

mnkr idag.  

                                                           
38 Projektplan 2015-02-09 utgåva 1.0 och projektplan 2015-04-30 utgåva 2.0 
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Om utbildningen genomförs på samma sätt och med samma kursutbud som 

idag bör ökat anslag i första hand komma grundutbildningarna till godo, dvs. 

Utbildningen i skydd mot olyckor (SMO) och Utbildning för räddningsinsats. 

Motivet är att MSB inte fullt ut tillgodoser kommunernas behov och efterfrågan 

av dessa utbildningar och att de är viktiga för att behålla och utveckla den 

kommunala förmågan inom räddningstjänsten och krisberedskapen. Nedan 

lämnas förslag om hur förstärkning av grundutbildningen kan göras.   

Utbildning i skydd mot olyckor +6 mnkr 

För Utbildning i skydd mot olyckor uppgår det bedömda utbildningsbehovet till 

250 studerande39, som ska jämföras med 168 utbildningsplatser 2015. En 

ökning med 82 platser innebär ytterligare tre klasser. Om 

utbildningsverksamheten förstärks ekonomiskt bör en sådan ökning göras. 

Anslagsmässigt påverkas främst dimensionering av lärare eftersom ökningen 

inte nämnvärt påverkar infrastrukturen vid verksamhetsställena. På årsbasis 

innebär det ett ökat anslagsbehov med cirka 6 mnkr.  

Utbildning för räddningsinsats +13 mnkr 

Det bedömda behovet av Utbildning för räddningsinsats är 85040 studerande 

per år. Jämfört med dagens nivå skulle det innebära en ökning med 274 

studerande. Förslagsvis kan cirka 13 mnkr av anslagsökningen användas till en 

utökning av antalet platser i kurserna Utbildning för räddningsinsats till 720-

832 platser beroende på om utbildningarna upphandlas eller genomförs vid 

verksamhetsställena. Det innebär en ökning med åtta kurser vid Sandö och 

Revinge alternativt sex upphandlade kurser. För verksamhetsställena innebär 

det också ökade intäkter för internatverksamheten med cirka 5,5 mnkr om alla 

utbildningar genomförs vid dessa. Ett annat alternativ är att utbildningar 

genomförs med både upphandlade kurser och genomförande av kurser vid 

verksamhetsställena. En ökning med fyra kurser vid verksamhetsställena och 

tre upphandlade kurser ger ett ökat antal platser med 200, från 576 till 776. 

Vidareutbildningar +1 mnkr 

Eftersom utbildningsbehovet för olika vidareutbildningar inte fullt ut 

tillgodoser behov och efterfrågan41 bör minst 1 mnkr avsättas till att öka antal 

utbildningsplatser och då främst för kursen Räddningsledare A. En utökning 

med en kurs innebär ökat anslagsbehov med cirka 0,6 mnkr.  

Övrigt 

Med en ökning av anslaget med 20 mnkr bör även investerings- och 

utvecklingsbehov inklusive kompetensutveckling ses över. Ett tänkbart 

scenario är att variera utbildningsvolymerna över tid och därmed vissa år 

lösgöra anslagsmedel till utveckling alternativt att hålla nere ökning av 

utbildningsvolymerna för att kunna frigöra utvecklingsmedel. Eftersom 

kostnaderna för löneuppräkningar bedöms öka med cirka 2,5 procent per år 

                                                           
39 Avsnitt 5.4.1. Tabell 5.1 
40 Avsnitt 5.4.2. Tabell 5.2 
41 Avsnitt 5.5.1. Tabell 5.4 
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innebär det att anslaget urholkas på sikt om inte produktiviteten kan ökas. En 

strategi kan vara att delar av anslagsökningen används för att möta de ökade 

personalkostnaderna i stället för att öka utbildningsvolymerna i den takt som 

beskrivs ovan. Då skulle kostnadsökningarna pareras samtidigt som 

utbildningsvolymerna kan ökas. Dock är då risken stor att volymerna på sikt 

åter igen skulle hamna på dagens nivå. 

 

12.1.2 Minskning med 20 mnkr 

En minskning med 20 mnkr innebär en anslagsnivå på 184 mnkr jämfört med 

nuvarande 204 mnkr. Om utbildningen genomförs på samma sätt som idag 

innebär det väsentliga minskningar av kursutbudet för att klara den minskade 

anslagsnivån. Eftersom en stor del av anslaget används för att genomföra 

grundutbildningar innebär det att antalet platser som kan erbjudas i 

Utbildning i skydd mot olyckor och Utbildning för räddningsinsats skulle 

minska till nivåer som inte är acceptabla. För att kunna tillgodose behov och 

efterfrågan på utbildningar med en minskning av anslagsnivån med 20 mnkr, 

bedöms det enda alternativet vara att avveckla ett verksamhetsställe. På kort 

sikt skulle utbildningsverksamheten då kunna möta den minskade 

anslagsnivån och genomföra utbildningar i nivå med dagens kursutbud. 

Eftersom det finns risk att kommande löneökningar urholkar anslaget på sikt 

måste det alltid finnas balans i kursutbudet i förhållande till tillgängliga 

anslagsmedel. Det går inte att utesluta att en minskning med 20 mnkr även 

skulle påverka annan utbildningsverksamhet än sådan som rör skydd mot 

olyckor.  

 

12.2 Med utgångspunkt från de fyra 

föreslagna alternativen 

I kapitel 11 beskrivs fyra alternativ för det framtida tillhandahållandet av 

Utbildning för räddningsinsats. I detta avsnitt redovisas hur alternativen kan 

påverkas av förändrad anslagstilldelning med +/- 20 mnkr. Generellt för alla 

alternativ är att de är förknippade med kostnader för löneuppräkning. För 

enkelhetens skull redovisas beräkningar i detta avsnitt utan att hänsyn tas till 

kostnader för kommande löneuppräkning.   

 

12.2.1 Alternativ 1 

Alternativ 1 innebär att alla kurser i Utbildning för räddningsinsats genomförs 

vid verksamhetsställena och inga upphandlingar sker. Beräkningar enligt 

avsnitt 7.2.2.3 visar att alternativet på kort sikt innebär minskat anslagsbehov 

med cirka 7 mnkr. En ökning med 20 mnkr innebär därmed ökat 

handlingsutrymme med 27 mnkr. Då skulle utbildningsbehovet för Utbildning i 

skydd mot olyckor och Utbildning för räddningsinsats i stort kunna tillgodoses.  

Som redovisats ovan innebär utökade platser för Utbildning i skydd mot 

olyckor och Utbildning för räddningsinsats ökade kostnader med  
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cirka 19 mnkr. Resterande åtta mnkr bör användas för att tillgodose 

utbildningsbehov för vidareutbildningarna samt till att se över och tillgodose 

investerings- och utvecklingsbehov. 

En minskad anslagsnivå med 20 mnkr medför en minskning med cirka 13 

mnkr jämfört med idag. Det motsvaras av cirka åtta Utbildningar för 

räddningsinsats med totalt 256 studerande. Eftersom de utbildningarna 

innehåller en stor del kostnader som påverkar anslaget, är det högst troligt att 

konsekvensen skulle bli en minskning av de kurserna. Som jämförelse innebär 

anslagsminskningen att all Utbildning i skydd mot olyckor skulle behöva tas 

bort ur kursutbudet för att uppnå samma ekonomiska effekt. Med detta 

resonemang är slutsatsen att avveckling av ett verksamhetsställe är oundvikligt 

vid en minskning av anslaget med 20 mnkr. 

 

12.2.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 innebär att Utbildning för räddningsinsats genomförs av MSB med 

de förutsättningar som gäller för närvarande, men med den förändringen att de 

två första platsbundna veckorna genomförs lokalt och regionalt över landet. 

Enligt beräkningarna i avsnitt 7.2.7.3 innebär alternativet på kort sikt ett 

minskat anslagsbehov med cirka 5 mnkr. För det längre perspektivet gäller 

motsvarande resonemang som redovisas i föregående avsnitt (12.2.1) även här. 

 

12.2.3 Alternativ 3 

Alternativ 3 innebär att all Utbildning för räddningsinsats upphandlas hos 

externa utbildningsleverantörer och att inga kurser genomförs vid MSB:s 

verksamhetsställen. Avsnitt 7.2.6.3 visar att alternativet medför ökat 

anslagsbehov med 18 mnkr och därmed skulle en ökad anslagstilldelning med 

20 mnkr kunna finansiera alternativet. Minskat anslag med 20 mnkr leder 

oundvikligen till en avveckling av ett verksamhetsställe 

 

12.2.4 Alternativ 4 

Alternativ 4 innebär att kommunerna ansvarar för utbildning av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap och att inga kurser i Utbildning för 

räddningsinsats genomförs vid MSB:s verksamhetställen. Kostnaderna för 

alternativet är helt beroende av vilken uppgörelse som görs i ersättningsfrågan 

till kommunerna vid ett övertagande av utbildningsansvaret. En ökning med 20 

mnkr kan innebära möjlighet till ökad ersättning till kommunerna eller att 

MSB ges större utrymme för utvecklingsarbete. Alternativet innebär med stor 

sannolikhet avveckling av ett verksamhetsställe och en anslagsökning kan på 

kort sikt behövas för att avbetala avvecklingskostnaderna såvida inte 

regeringen anvisar särskilda anslagsmedel för det. Anslagsökning kan också 

behövas för att utveckla det kvarvarande verksamhetsstället och för att utveckla 

vidareutbildningarna. En minskning av anslaget med 20 mnkr kan försvåra en 

uppgörelse med kommunerna om övertagande av utbildningsansvaret. 
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13. Behov av förändring av 

organisationsstruktur och 

ansvarsförhållanden 

Sammanfattande förslag 

Utredningen konsaterar att många av de arbetssätt som finns inom 

utbildningsverksamheten i dag även kommer att fungera för att genomföra 

utredningens förslag. I de kontakter som utredningen har haft med kommuner 

framhålls ofta MSB:s kompetens inom utbildning. För det framtida arbetet är 

det särskilt viktigt med samverkan mellan utbildningsverksamheten och övriga 

delar av UB och MSB. Utvecklings- och utbildningsarbete måste ha en nära 

koppling och erfarenheter och nya rön måste kunna omsättas i utbildningar. 

Detta ställer också krav på att utbildningsverksamheten kan delta och bidra till 

det övergripande analys- och erfarenhetsarbetet i myndigheten. Utredningen 

vill också betona vikten av att MSB utöver löpande kursutveckling fortsätter att 

bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete. Det är också viktigt att styrningen av 

verksamheten är tydlig.  

Många av de erfarenheter som dras i utbildningsverksamhet utanför MSB kan 

också användas i MSB:s utbildningar. Det är därför viktigt att nya metoder och 

ny pedagogik tas in i MSB:s utbildningsverksamhet och att detta är en naturlig 

del av arbetet.  

Utredningen föreslår en samlad funktion för utveckling av utbildningsformer. 

Centrum för Lärande och Media (CLM) bör därför organisatoriskt tillhöra 

Enheten för utbildningssamordning snarare än Sandö. Undantag bör göras för 

de delar av CLM som i dag arbetar med direkt stöd till utbildande personal.   

Bland annat för att underlätta kommunikation med målgrupperna föreslår 

utredningen att det bör övervägas om begreppet verksamhetsställe, som endast 

används internt, bör bytas mot begreppet skola som bl.a. överensstämmer med 

det engelska namnet MSB College. Vidare föreslås att det bör övervägas om den 

samlade utbildningsverksamheten bör organiseras som en Verksamhet för 

utbildning. 

Enligt direktiven ska utredningen föreslå hur utbildningsverksamheten bör 

vara organiserad inom myndigheten. I detta kapitel beskrivs de behov av 

förändring av organisationsstruktur och ansvarsförhållanden som har 

identifierats i utredningen. Behoven kan vara av allmän eller mera specifik 

karaktär och är beroende av vilket alternativ som blir aktuellt. Direkta 

konsekvenser av förslagen enligt kapitel elva beskrivs under respektive förslag.  
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13.1 Arbetssätt och kompetensförsörjning 

I detta avsnitt redovisas aspekter på vad som är viktigt för 

utbildningsverksamhetens arbetssätt och kompetensförsörjning.  

Flera arbetssätt som används inom utbildningsområdet i dag kommer även att 

fungera väl för att stödja genomförandet av de förslag som lämnas. Några 

behöver utvecklas ytterligare och några är särskilt viktiga och bör framhållas.  

Utredningen vill peka på vikten av att nya erfarenheter och rön måste kunna 

omsättas i utbildningsverksamheten. Detta ställer stora krav på samverkan 

inom UB och inom MSB. Det ställer också stora krav på samverkan mellan 

utbildningsverksamheten och övriga delar av UB och MSB. Det leder även till 

behov av nära sammarbete mellan utvecklings- och utbildningsverksamhet. 

Bland annat behöver påverkan på utbildningsverksamhetet beaktas redan från 

början i utvecklingsprojekt. På samma sätt bör utbildningsverksamheten vara 

tidigt involverad i myndigheten utvecklingsarbete. Ett positivt exempel på detta 

är hur konceptet Gemensamma grunder för samverkan och ledning snabbt har 

kunnat implementeras i olika utbildningar. 

Vidare ska framhållas betydelsen av en kontinuerlig omvärldsbevakning inom 

utbildningsverksamheten. Detta gäller både för att kunna identifiera behov 

inom olika ämnesområden och för att kunna ta tillvara nya 

utbildningsmetoder.  

När det gäller att identifiera nya behov inom olika ämnesområden, kan detta 

till stor del ske genom att utbildningsverksamheten är en del av UB:s och 

MSB:s övergripande analysarbete samt genom att utbildningsverksamheten 

har kapacitet till omvärldsbevakning inom sitt område.   

MSB bedriver utbildning inom ett avskilt område. Detta kan ställa krav på 

särskild metodik och pedagogik. Mycket av den metodik och pedagogik som tas 

fram inom andra utbildningsområden kan dock även användas inom MSB:s 

verksamhet och det är viktigt att myndigheten kan utnyttja andra aktörs 

landvinningar. För att kunna göra detta krävs ett arbetssätt där erfarenheter 

och metoder från andra utbildningsfält kontinuerligt kan tas in och värderas, 

för att det i nästa steg ska kunna avgöras om det bör påverka MSB:s 

utbildningsverksamhet.  

Samverkan med andra berörda aktörer bör också betonas. Arbete inom skydd 

mot olyckor innebär ofta samverkan med andra aktörer. Det är viktigt att detta 

får genomslag även i utbildningar inom området. Utredningen vill särskilt 

framhålla vikten av att pröva möjligheterna till gemensamma 

utbildningsmoment med berörda aktörer.  

Slutligt ska understrykas vikten av att utbildningsverksamheten hela tiden 

präglas av ett målgruppsperspektiv. MSB:s utbildningar syftar till att öka 

aktörernas förmåga. Att utbildningar utvecklas och anpassas till 

målgruppernas behov är avgörande. 

Vid kontakter som utredningen har haft med kommuner, framkommer att 

MSB:s utbildningar är uppskattade, att MSB anses ha bra 
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utbildningskompetens inom många områden och att lärarna inom skydd mot 

olyckor håller hög nivå. Att MSB kan fortsätta att upprätthålla god kompetens 

och kompetensförsörjning är avgörande för den effekt som 

utbildningsverksamheten kan ge och för att utredningens förslag ska kunna 

genomföras.  

I avsnitt 4.3 beskriver utredningen kompetensförsörjning utifrån varierade 

volymer. Utöver detta vill utredningen särskilt framhålla ett antal faktorer i den 

fortsatta kompetensförsörjningen inom utbildningsområdet;  

 Kompetens för strategiskt utvecklingsarbete. MSB:s 

utbildningsverksamhet måste även i fortsättningen kunna ligga i 

framkant. Detta ställer krav på att MSB kan bedriva ett strategiskt och 

framåtblickande utvecklingsarbete. 

 Kompetens inom omvärldsbevakning. Som har beskrivits ovan är det 

viktigt att MSB kan identifiera nya behov, rön och metoder inom skydd 

mot olyckor. Det krävs också att MSB kan ta in nya utbildningsmetoder 

i verksamheten. Båda dessa arbetsformer ställer krav på särskild 

kompetens.   

 

13.2 Allmänna förutsättningar för utveckling 

av utbildningar och kurser 

Ett grundläggande syfte med utredningen enligt direktivet42 är att föreslå 

lösningar för att ge MSB:s utbildningsverksamhet förutsättningar att 

utvecklas i förhållande till det uppdrag som myndigheten har och de 

förväntningar som finns hos myndighetens målgrupper. 

Med förutsättningar att utvecklas, avses bl.a. att verksamheten är organiserad 

och bemannad så att kontinuerlig utveckling av utbildningar kan ske över 

tiden. Utbudet på utbildning måste ständigt motsvara behov och efterfrågan 

från målgrupperna med utgångspunkt i MSB:s utbildningsuppdrag. Detta 

innebär att innehåll, relevans, pedagogik ständigt måste utvecklas i takt med 

nya rön inom forskning och utveckling samt erfarenheter från händelser. 

Vidare måste sättet de tillhandhålls på kontinuerligt utvärderas och justeras 

utifrån målgruppernas behov och möjligheter.  

För att MSB:s utbildningar ska utvecklas för att motsvara framtidens krav, 

krävs tydlighet i inriktning, styrning och uppföljning av verksamheten. Det är 

naturligt att resurser för utveckling kommer att finnas i olika 

organisationsdelar beroende på specifik ämneskompetens. För att få 

effektivitet och resultat måste resurserna samverka, det sker främst genom 

inriktning och styrning, men också genom naturlig samverkan över 

organisationsgränser. Ansvaret för att utveckling sker måste dock vara tydligt 

och klart uttalat.  

 

                                                           
42 Myndighetens framtida utbildningsverksamhet, diarienummer 2014-5263-1 



153 

 

 

13.3 Förändring av ansvar för utveckling av 

flexibelt lärande 

Det är idag inte självklart att all utbildning sker skolbundet. Kraven ökar på ett 

flexibelt lärande, där den studerande ges ökade valmöjligheter genom anpassad 

pedagogik, teknik och organisation. Önskemålet för den studerade är att kunna 

påbörja studierna när som helst, välja plats och studera i sin egen takt, enligt 

en individuell studieplan och i möjligaste mån välja redovisnings- och 

examinationsformer. Genom informationsteknikens utveckling finns 

möjligheter att skapa ökad flexibilitet. Det kan ske i olika former och 

tillämpningar. MSB har för närvarande flera tillämpningar med e-learning, 

blended learning och simulering med stöd av olika programvaror. Utbildning i 

skydd mot olyckor och Räddningsledare A är exempel på kurser där vissa delar 

tillämpas. Det finns en stor utvecklingspotential inom området.  

Inom projektet Effektiva räddningsinsatser43 och delprojektet 

Strukturkoncept för fortbildning har identifierats möjligheter för 

kommunerna, att få tillgång till fortbildning och förmågeutveckling via en 

webbaserad portal. En försöksutbildning med motorsågsutbildning som ingick 

i projektet, har genomgåtts av ett stort antal personer. Det finns planer på att 

ytterligare utveckla konceptet med webbaserad utbildningsportal under 2016. 

Ett antal kurser kommer att utvecklas och finnas tillgängliga.  

 

13.3.1 Organisation för utveckling 

USAM ansvarar enligt arbetsordningen för utveckling av utbildningsinsatser. 

Verksamhetställena har i sin roll, uppgiften att stödja USAM i framtagande av 

kursplaner, kvalitetssäkring och kursutveckling. För att säkerställa processen 

utveckling av utbildningar och kurser har USAM en verksamhetsansvarig samt 

ytterligare fem processledare44, som har var sitt ansvarsområde och är 

kontaktpunkt för tillhörande ämnesnätverk. Inom enheten finns vidare en 

tjänst med inriktning, strategisk utveckling samt en tjänst för 

läromedelsproduktion, främst i bokform. Detta innebär att det bör finnas 

förutsättningar för ökat fokus på utveckling av utbildningar och kurser.  

Ytterligare resurser med direkt uppdrag för utveckling finns på 

verksamhetstället Sandö med Centrum för lärande och media (CLM), som är 

organisatoriskt placerat vid Ledningens verksamhetsstöd. Enligt 

organisationsbeskrivningen i bilaga 4, finns sju tjänster på CLM De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna för CLM indelas i två större områden. Det ena 

området är utveckling av och stöd till grund- och vidareutbildningarna, med 

revidering och utveckling av hela kurser eller moment. Vidare ingår stöd till 

lärare med förslag och genomförande av förändringar. I detta ingår 

fortbildning av lärare och råd i undervisningsfrågor, i det fysiska och det 

virtuella rummet. Support och administration av lärplattformar och it-verktyg 

                                                           
43 

 Slutrapport Effektiva räddningsinsatser, diarienummer 2013-844  

44 Det pågår för närvarande en successiv övergång till funktionen processledare 
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är en stor del av arbetet. Det andra området är utveckling av nätbaserade 

kurser från idé till färdig kurs, främst för UB:s behov men också för andra 

avdelningar. CLM ger förslag på upplägg och utvecklar innehållet, såväl 

pedagogiskt som tekniskt. Omfattningen och innehåll varierar, från en 

presentation i Powerpoint till en tvåtimmars självinstruerande e-learningkurs 

eller en instruktörsledd månadslång kurs. 

CLM planerar, filmar och redigerar film i utbildningssammanhang, dessa 

filmer skiljer sig från det arbete som görs av 90 sekunder eftersom filmerna 

utgör delar och moment direkt knutna till lärmål. Film är ett mycket väl 

etablerat sätt att presentera lärande, en självklar del i de flesta 

kursproduktioner idag. Film används inte enbart i e-learning utan även i 

klassrums- och träningssituationer. Videoproduktion är bara en liten del av vad 

CLM gör och där finns kopplingen mellan 90-sekunder och CLM i produktion 

av videofilmer. 

Inom Enheten för beslutsstöd (BSTÖD), med placering i Karlstad, finns 

liknande arbetsuppgifter inom videoproduktion genom utbildningsfilmen 90 

sekunder. Produktionen vänder sig främst till räddningstjänst, polis och 

ambulans, med syfte att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips 

från verkliga händelser och insatser. Filmerna ska också stimulera lokal 

utbildnings- och övningsverksamhet. För närvarande finns en tjänst på heltid, 

kompletterat med timanställd personal, motsvarande en halvtidstjänst.  

Det finns goda erfarenheter från produktionen av den tidigare nämnda 

webbaserade motorsågsutbildningen, där videoinslagen gjordes av den 

personalen. Resursen och kunskapen av att producera videoinslag bör kunna 

samutnyttjas med utbildningsverksamhetens behov.  

I internrevisionens rapport45 om utbildningsverksamheten konstateras att det 

saknas tydlighet i mandat och ansvar för CLM. Vidare att det finns behov av 

strategisk styrning för verksamheten. I rapporten anges att processen för 

läromedelsproduktion bör ses över och samordnas och att UB bör arbeta mer 

strategiskt med att säkerställa att läromedlen är heltäckande och aktuella.  

Inom andra delar inom MSB finns flera produkter och tjänster med anknytning 

till utbildningsverksamheten. Inom den nya avdelningen för utveckling av 

samhällsskydd finns exempelvis utbildningsstöd till grundskolärare 

(broschyrer, lärarhandledningar och lärarfortbildning), kunskapsspel 

(Esperanta), webbutbildningar (ISA) och datorstödda utbildningar för 

självstudier (DISA). Inom UB finns som tidigare nämnts 90 sekunder men 

också andra utbildningar som t.ex. interaktiv grundutbildning i Rakel och 

andra webbutbildningar inom produkten Resurser och Integrerat Beslutstöd 

(RIB).  

Sammantaget så finns det flera organisatoriska delar inom UB som arbetar 

med och har ansvar för likartade verksamheter. Det finns skäl att överväga en 

tydligare samordning inom avdelningen. Eftersom USAM har ansvar för 

                                                           
45 Utbildning en utbildningsverksamhet flera verksamhetsställen, diarienummer 

2013-2699 
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utveckling av utbildningar, kan det vara rimligt att också ansvaret för den del 

av CLM som har som uppgift att utveckla utbildningar, finns inom enheten. . 

Det bör också vara möjligt att använda resurser från 90 sekunder för 

videoinslag i utbildningar, där det resursmässigt är möjligt. 

I uppgifterna hos CLM ingår att producera utbildningar. Det finns anledning 

att överväga möjligheten att kombinera egenproduktion med att köpa tjänster 

externt för produktion av utbildningar baserade på e-learning eller liknande. 

En grundläggande förmåga för produktion bör finnas inom MSB men större 

produktionsvolymer bör kunna köpas externt. Dagens teknik gör det möjligt att 

geografisk placeringen av personer inte är avgörande utan kan hanteras utifrån 

var resurserna finns. Det viktiga är att styrning och inriktning sker samordnat.  

Simulering, serious games och virtuella miljöer är ett område där det finns 

stora möjligheter och förutsättningar att utveckla olika typer av tillämpningar 

inom utbildningsverksamheten. MSB bedriver viss verksamhet baserat på olika 

simuleringsprogram, men det finns ingen samlad satsning för att utveckla 

möjligheterna. I en studie46 anges satsningen på personal som har ett starkt 

intresse av simuleringsområdet som den enskilt viktigaste förutsättningen för 

utveckling. 

 

13.3.2 Förslag till förändring av utvecklingsresurser 

I den nuvarande organisationen har USAM ansvar för utveckling av 

utbildningsinsatser och CLM som är underställd Sandö är ett undantag från 

den övergripande principen. Det är därför naturligt att utveckling av alla delar 

av ett flexibelt lärande bör vara ett område som USAM ansvarar för.  

En samlad funktion för utveckling av utbildningsformer med tillämpning av 

olika former av e-learning och användning av simulering bör etableras. Ansvar 

för styrning och inriktning bör vara ett ansvar för UB-USAM, men personalen 

kan finnas i Sandö i kombination med andra platser. Den resurs som idag finns 

för pedagogiskt stöd och utveckling till utbildande personal bör inte ingå i 

funktionen utan finnas kvar på Sandö och Revinge. Inom funktionen bör det 

finnas beställarkompetens för att ta fram underlag vid inköp för it-relaterade 

utbildningsprodukter, program och tjänster samt för att analysera vilken teknik 

eller lösning som ger störst kostnad-nytta-effekt.  

En uppgift för funktionen bör vara att utveckla av framtidens former för 

lärande, exempelvis mer flexibilitet i utbildningarna som individuell studietakt 

och studiestart, moduluppbyggda kurser samt att tillvarata möjligheterna med 

nätbaserat lärande och de mervärden som tekniken ger. Vidare bör det ingå att 

utveckla användningen av simulering, serious games och virtuella miljöer som 

en viktig del i en framtida utbildningsverksamhet. 

Funktionen bör också ha ett helhetsansvar för läromedelsproduktion i dess 

olika former. Det bör övervägas ett mera strategiskt arbetssätt för att 

                                                           
46 Kartläggning av State-of-the-art inom simulering och serious games för utbildning träning 

och övning. Studie av Högskolan i Skövde på uppdrag av MSB 2014.  



156 

 

 

säkerställa produktion av läromedel inom MSB eller genom externa bokförlag. 

Funktionen ska vid behov kunna stödja produktionen av 90 sekunder, liksom 

det omvända att 90-sekunder stödjer kursutveckling i lämpliga delar.  

 

13.4 Verksamhetställe eller skola? 

När MSB bildades 2009, infördes en ny benämning då skola bytte namn till 

verksamhetställe. Avsikten var att inte bara utbildning skulle genomföras. Alla 

delar av MSB skulle utnyttja skolorna till olika typer av utvecklingsverksamhet. 

För att betona detta infördes begreppet verksamhetsställe. Försök har under 

åren genomförts med att förlägga olika typer av utvecklingsverksamhet till 

verksamhetställena med varierande resultaten.  

Den som är verksam inom utbildningsverksamhet bör i första hand säkerställa 

att resurser avdelas för att utveckla utbildningsverksamhetens alla delar. I det 

bör ingå att vara delaktig i utveckling av teknik och taktik som i förlängningen 

kommer att vara moment som kan ingå i framtida utbildningar.  

Inom MSB används organisationsindelningen avdelning, verksamhet, 

verksamhetsställe och enhet. Verksamheter finns inom Avdelningen för 

utveckling av beredskap genom Verksamheten Rakel och ledningssystem samt 

inom Avdelningen för utveckling av samhällskydd genom Verksamheten för 

cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Att använda begreppet 

verksamhetställe blir därmed inte konsekvent med hur organisationen 

utformats inom andra avdelningar.  

I den externa kommunikationen har begreppet verksamhetställe inte den 

enkelhet och lättfattlighet som begreppet skola har. Begreppet 

verksamhetställe förekommer främst internt inom MSB, målgrupperna 

använder oftast benämningen skola i kombination med orten, t.ex. skolan i 

Sandö. Det bör övervägas att byta namn, så att det svenska namnet också 

överensstämmer med det accepterade namnet på engelska, MSB College.  

Det kan övervägas att alla organisationsdelar som arbetar med utbildning 

organiseras som en verksamhet analogt med andra verksamheter inom andra 

avdelningar i MSB. Verksamheten skulle då kunna benämnas Verksamheten 

för utbildning. En verksamhet bör ledas av en chef som i likhet med andra 

chefer för verksamheter är underställd avdelningschefen. En förändring har 

förutom överensstämmelse med andra avdelningar kanske också som en effekt 

ger ökad tydlighet för ledning och styrning av verksamheten. En förändring 

innebär att Verksamheten utbildning enligt nuvarande organisation skulle 

bestå av Enheten för utbildningssamordning, MSB:s skola i Revinge och MSB:s 

skola i Sandö.  
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13.5 Förändringar för alternativet verksamhet 

vid ett eller två verksamhetställen 

Under kapitel 11 beskriv fyra olika alternativ för ett långsiktigt 

tillhandahållande av utbildning inom skydd mot olyckor. För varje alternativ 

redogörs för möjligheten med ett eller två verksamhetställen. 

Om verksamheten fortsatt kommer att bedrivs vid två verksamhetställen kan 

de organisatoriska förändringar som behövs för att stödja utredningens förslag 

hanteras inom linjeverksamheten. Alternativ 1 och 2 innebär ökat eller 

oförändrat behov av personal, medan alternativ 3 och 4 innebär minskat behov 

av personal med cirka sju tjänster enligt tabell 7.5. Det är dock rimligt att anta 

att inga större strukturella organisatoriska förändringar behöver göras, utifrån 

förändringen.  

Om MSB skulle gå vidare med ett verksamhetställe finns det, oavsett vilket av 

de fyra alternativen som väljs, flera organisationslösningar i kombinationen 

verksamhetställe och USAM. Följande alternativ kan diskuteras: 

 enligt principen med nuvarande lösning, där USAM är placerad i 

Karlstad, 

 USAM placeras och integreras med verksamhetstället, 

 administrativa delar av USAM placeras och integreras med 

verksamhetstället, men de delar som ansvarar för utveckling behålls 

som en egen funktion med placering i Karlstad. 

En placering och integrering av USAM med verksamhetstället kan ge ökad 

tydlighet och möjligheter till effektivisering av administration i sin helhet. 

Frågan om USAM:s placering kan bli föremål för fortsatta diskussion om det 

blir aktuellt. 

En fungerande och effektiv utvecklingsverksamhet är beroende av att det finns 

ett väl utvecklat samarbete med organisationsdelar som ansvarar för forskning 

och utveckling av ämnesinnehåll, teknik och taktik som är tillämligt inom 

utbildningsverksamheten. En närhet till de övriga organisationsdelarna kan 

vara positivt för möjligheten till utveckling. Erfarenheterna från tidigare försök 

att lägga ansvar för utvecklingsverksamhet på verksamhetsställen har inte visat 

att det blir enklare och effektivare. Förutsättningarna kan eventuellt vara 

fördelaktigare om det finns ett verksamhetställe med ett helhetsansvar.  

En eventuell omställning från två till ett verksamhetställe har tidigare bedömts 

ta upp till ett och ett halvt år. Inför en omställning finns frågor som måste 

klarläggas så att utbildningsverksamheten får tid att anpassas till ändrade 

förutsättningar med ett verksamhetställe och på så vis minimera störningar. 

Exempel på detta är:  

 anpassning av intag och kursstart, 

 konsekvenser för studerande, 

 överföring och rekrytering av personal för olika kategorier, 
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 behov av investeringar och kompletteringar, 

 krav på utveckling av utbildningar samtidigt som omställning pågår. 
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Bilaga 1: Författningsförslag 

Om utredningens förslag vad gäller sammanhållna vidareutbildningsprogram 

och kurser i systematiskt säkerhetsarbete genomförs föreslår utredningen 

följande författningsförändringar. 

Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor 

Nuvarande lydelse 

1 §: 

1. utbildningar som leder fram till examen i 

säkerhets- och räddningsarbete samt examen 

som skorstensfejare, 

2. vidareutbildning som leder fram till 

examen som skorstensfejartekniker, 

3. sammanhållna vidareutbildningsprogram 

inom områdena räddningstjänst, tillsyn och 

olycksförebyggande åtgärder samt 

systematiskt säkerhetsarbete, och 

4. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst 

för brandingenjörer. 

Med studerande avses i denna förordning 

den som är antagen till och deltar i 

utbildning enligt förordningen.  

Föreslagen lydelse 

1 §: 

1. utbildningar som leder fram till 

examen i säkerhets- och räddningsarbete 

samt examen som skorstensfejare, 

2. vidareutbildning som leder fram till 

examen som skorstensfejartekniker, 

3. påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer. 

Med studerande avses i denna förordning 

den som är antagen till och deltar i 

utbildning enligt förordningen. 

Om förordningen om utbildning i skydd mot olyckor ändras enligt ovan och 

regeringen inte vill att MSB ska kunna ta ut avgifter för vidareutbildning inom 

räddningstjänst samt tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet, 

behövs följande författningsförändring. Om regeringen däremot vill lämna det 

öppet för MSB att ta ut avgift behövs inte ändringen nedan.  

Förordning (2008:1002)med instruktion för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

Nuvarande lydelse 

28 §: 

Myndigheten får ta ut avgifter för 

utbildningar som myndigheten bedriver. 

Avgifter får inte tas ut för sådana 

utbildningar som anges i 1 § förordningen 

(2003:477) om utbildning i skydd mot 

olyckor, utbildningar som anpassats för 

deltidsanställda brandmän eller utbildning 

som ger behörighet att vara räddningsledare 

enligt 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) 

om skydd mot olyckor. Myndigheten 

beslutar om avgifternas storlek.  

Föreslagen lydelse 

28 §: 

Myndigheten får ta ut avgifter för 

utbildningar som myndigheten bedriver. 

Avgifter får inte tas ut för sådana 

utbildningar som anges i 1 § förordningen 

(2003:477) om utbildning i skydd mot 

olyckor, utbildningar som anpassats för 

deltidsanställda brandmän eller utbildning 

som ger behörighet att vara räddningsledare 

enligt 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) 

om skydd mot olyckor eller 

vidareutbildningar inom räddningsledning 

samt inom tillsyn och annan 

olycksförebyggande verksamhet. 

Myndigheten beslutar om avgifternas 

storlek. 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030477.htm#P1
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030477.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030789.htm#K3P9
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030789.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030477.htm#P1
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030477.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030789.htm#K3P9
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030789.htm
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Om utredningens alternativ 4 i kapitel 11 genomförs bör följande 

författningsändring göras; 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

 

Nuvarande lydelse 

---- 

Föreslagen lydelse 

3 kap 8 a §: 

Personal som en kommun anställer på 

deltid för att genomföra 

räddningsinsatser ska inom 18 månader 

efter anställningen ha genomgått 

utbildning i enlighet med föreskrifter 

som meddelas av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

Utbildningen ska genomföras av den 

kommun som anställer personalen eller 

av någon annan kommun. 
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Bilaga 2: 

Synpunkter från kommunerna på 

utbildningar i skydd mot olyckor 

Av direktivet till utredningen (dnr 2014-5263-1) framgår att i uppdraget ska 

synpunkter från kommunerna och värderas. För att inhämta synpunkter har 

utredningen haft dialog med det Räddningstjänstråd som MSB är värd för. 

Deltagarna i rådet representerar kommunal räddningstjänst inom samtliga län. 

Dialog har även skett med det utbildningsutskott som är knutet till rådet. 

Vidare har ett tjugotal samtal genomförts med chefer för större och mindre 

kommunala organisationer för räddningstjänst och förbund. Samtalen har förts 

kring ett antal punkter där djupet och omfattningen på samtalen har styrts av 

de synpunkter de intervjuade framfört. 

Utredningen har genomfört tre hearingar med sammanlagt ett sextiotal 

deltagare från kommuner och länsstyreler. Syftet har varit att presentera 

utredningen och att få synpunkter på förslag som diskuteras inom utredningen. 

Hearingarna har genomförts i Umeå, Stockholm och Revinge i november 2015. 

Slutligen har utredningen haft möten med representanter från länsstyrelserna 

samt kontinuerliga möten med representant från Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Räddningstjänstrådet och dess utbildningsutskott 

Vid två möten med Räddningstjänstrådet har utredningen diskuterats. Inför 

rådets möte i november 2015 fick rådsmedlemmarna i uppgift att beskriva tre 

områden inom utbildningsverksamheten för LSO som ditt län skulle vilja 

förbättra eller utveckla. I detta ingick att gärna lämna konkreta förslag på 

lösningar. Medlemmarna ombads förankra sina svar i respektive län.  

Utbildning för räddningsinsats 

En synpunkt som var i stort gemensam är att utbildningen för räddningsinsats 

måste bedrivas geografiskt närmare kommunerna. 

Då kommunernas risker varierar, framhöll flera att ökad flexibilitet i 

utbildningen är önskvärd. Blockutbildning eller ökat inslag av valbara kurser 

framhålls av många som ett bra alternativ. För att kunna utbilda 

Räddningstjänstpersonal i beredskap pekade flera på att det krävs lokala 

utbildningar då möjligheten till utbildning långt ifrån hemmet inte är möjlig i 

samma utsträckning som förr. Mer än hälften uttalade sig positivt om att 

genomföra utbildningen lokalt och i egen regi, alternativt att arbetet med att se 

över möjligheten att bedriva regionala utbildningar bör fortsätta. Flera 

framhöll vikten av att MSB eller någon annan aktör kvalitetssäkrar kursen om 

den genomförs regionalt. 
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Vidareutbildningar - Räddningsledare A och Räddningsledning B och C 

I fråga om utbildning för räddningsledare respektive räddningsledning var 

synpunkterna delade. En gemensam nämnare är bilden av att det ställs allt 

högre krav på räddningsledarrollen och att det finns olika behov hos 

kommunerna som måste mötas. 

En synpunkt som framfördes av flera är att leda räddningsinsatser ställer allt 

högre krav och att befäl på alla nivåer måste hantera problem som de inte är 

vana vid. Några pekade på att genom att öka flexibiliteten i utbildningen skapas 

förutsättningar för att möta kommunernas olika behov av befälsutbildning och 

att valbara fördjupningskurser som speglar olika riskbilder och komplexitet ger 

förutsättningar för att få spetskompetens. I svaren konstateras att kommunal 

räddningstjänst ser allt mer olika ut och att det bl.a. leder till mer olika 

operativa resurser. En utmaning är att kunna sätta samman resurser vid större 

insatser och det är en kunskap som befäl måste ha.  

Några menade att Räddningsledning C bör återinföras för att stärka 

ledningsförmågan vid komplicerade och ovanliga händelser. Några pekade på 

att utbildningar för inre befäl och stabsarbete bör införas respektive ses över. 

Flera menade att antalet utbildningsplatser uppfattas som för litet både för 

räddningsledare A och räddningsledning B och att behovet av att 

kompetensutveckla personal inte är i paritet med tillgängliga 

utbildningsplatser.  

Utbildning tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet 

I fråga om vidareutbildning för tillsyn och annan olycksförebyggande 

verksamhet lämnades få synpunkter. 

En synpunkt som framförs av flera är att det kan övervägas om Tillsyn och 

olycksförebyggande verksamhet A bör ingå i Utbildning i skydd mot olyckor. 

Något förbund uppfattar att antalet utbildningsplatser är för litet och att 

behovet av att kompetensutveckla personal står inte i paritet med tillgängliga 

utbildningsplatser.  

 

Samtal med chefer för kommunala organisationer för 

räddningstjänst 

Inom utredningen har samtal förts med ansvariga för kommunala 

organisationer för räddningstjänst.  

Syftet med samtalen var: 

 att belysa förutsättningarna för att bedriva utbildningar för 

räddningsinsats regionalt, i första hand med förutsättningen att 

kommunerna har ansvaret för utbildningen, 

 att övergripande och från ett kommunperspektiv belysa vad som bör 

ingå i Utbildningen för räddningsinsats respektive kursen 

räddningsledare A, 
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 att belysa hur kommunal räddningstjänst planerar 

kompetensutvecklingsinsatser för olika personalkategorier, 

 att belysa kommunernas syn på och användning av det system som 

staten erbjuder med grund- och vidareutbildningar, 

 att belysa behov av utbildning i systematiskt säkerhetsarbete, 

 att belysa kommunernas behov och efterfrågan av fortbildning. 

Övergripande varierar behov och synpunkter mellan olika organisationer för 

räddningstjänst. Detta kan t.ex. bero på storlek på organisation, ekonomiska 

förutsättningar och de olika svårigheterna att rekrytera 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Ett intryck är att det finns en ovana 

reflektera och diskutera olika utbildningarna från ett övergripande perspektiv i 

förhållande till förändrade behov över tid.    

Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) 

Samtliga tillfrågade anställer uteslutande examinerade från Utbildning i skydd 

mot olyckor som heltidsanställd räddningstjänstpersonal. Ett flertal efterfrågar 

mer av grundläggande färdigheter för praktiska arbetsmoment som 

enräddningstjänstpersonal måste klara och de efterlyser högre krav för 

godkännande. Flera menar att utbildningen bör effektiviseras, bl.a. genom att 

tempot i utbildningen ökas. Några lämnade förslag om att tester av praktiskt 

handlag bör genomföras vid antagning. Samtliga tillfrågade ser fördelar med 

att kursen tillsyn och annan olycksförbyggande verksamhet A ingår i 

utbildningen.  

En allmän uppfattning är att behovet av examinerade från Utbildning i skydd 

mot olyckor kommer att öka de närmaste åren. 

Utbildning för räddningsinsats 

Samtliga bedömer att personalomsättningen bland Räddningstjänstpersonal i 

beredskap har ökat och kommer att öka än mer samt att det blir svårare att 

rekrytera personal. Behovet av utbildning kommer därmed också att öka. Med 

nuvarande personalomsättning varierar behovet av utbildningar mellan en och 

fyra kurser per år och län. Nära nog samtliga anser att det blir allt svårare för 

personalen att genomgå utbildning på verksamhetsställena. Som främsta skäl 

anges att huvudarbetsgivare inte kan undvara personalen.  Nästan samtliga 

framför ett behov av att utbildningen genomförs mer regionalt och med större 

flexibilitet. I något län har planering påbörjats för att i egen regi genomföra 

regionala kurser i utbildning för räddningsinsats. Många menar att 

omfattningen på utbildningen kan diskuteras och att det viktiga är att de 

studerande efter utbildningen kan grunderna för de räddningsinsatser som är 

allmänt förekommande, t.ex. brand i byggnad, trafikolyckor och prehospitalt 

omhändertagande. Därefter kan utbildningen kompletteras med block som 

anpassas till bl.a. olika mål för respektive kommuner, personalens behov och 

möjligheter att genomgå utbildning. 

 Flera anser att utbildning med fördel kan förläggas till helger. En 

allmän uppfattning är att samverkan kan ske mellan län för att öka 
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möjligheterna genomgå utbildning i olika block på för de studerande 

passande tider. Någon har framfört att en något förlängd 

preparandkurs kan vara tillräckligt för vissa av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Flera anser att regional 

samverkan om utbildning kan ge positiva effekter på den normala 

utbildnings- och övningsverksamheten.  

En ofta förekommande synpunkt är att de uppgifter som ska lösas under 

distansavsnittet i utbildningen är svåra att hinna med för personalen då 

ordinarie arbete och familj konkurrerar om tiden. 

Samtliga betonar att om utbildningen för räddningsinsats ska genomföras 

regionalt måste utbildningen kvalitetssäkras. Merparten menar att MSB bör 

fastställa eller rekommendera kursplaner med tydliga mål. Flera betonar också 

att MSB bör ge råd och stöd till lärare och instruktörer samt se till att 

kunskaper om nya metoder förs ut till utbildningarna. 

Tillgång till övningsanläggningar 

De tillfrågade anser att det finns bra förutsättningar att bedriva Utbildning för 

räddningsinsats regionalt. Med regionalt avses i huvudsak länsvis och i 

förutsättningarna ingår övningsanläggningar, lärare och instruktörer, fordon 

och materiel samt nödvändiga servicefunktioner. Kommunerna anser att de 

genom samverkan kan skapa förutsättningarna för att genomföra utbildningen 

t.ex. genom omfördelningar av resurser, personal och materiel. Några län 

saknar övningsanläggning för mer omfattande insatsövningar men har 

förutsättningar att genomföra övriga delar av utbildningen och kan använda 

övningsanläggningar i angränsande län för den praktiska utbildningen.  

Räddningsledare A 

Det är en varierad beskrivning när det gäller behov och innehåll i utbildningen 

Räddningsledare A. Det kan bero på variation i förutsättningar för olika 

kommuner. Hur ledningsstrukturer byggs upp varierar och det gör också t.ex. 

sättet att hantera delegation till räddningsledare.  

Ett ökande antal kommuner genomför egna utbildningar för 

Räddningstjänstpersonal i beredskap som ska tjänstgöra som styrkeledare och 

arbetsledare utan att vara räddningsledare. Vissa koncentrerar utbildningen på 

arbetsmiljöansvar, medan andra genomför en utbildning med samma 

omfattning som räddningsledare A men utan de författningsmässiga inslagen. 

Utbildningen genomförs ofta flexibelt med upplägg i olika utbildningsblock där 

utbildningen förläggs med hänsyn till deltagarnas ordinarie arbeten. 

Det råder delade meningar om kursen räddningsledare A ska genomföras 

gemensamt för Räddningstjänst och Räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Några menar bl.a. att ansvaret är detsamma oavsett om man är 

heldeltidsanställd eller Räddningstjänstpersonal i beredskap och det talar för 

att utbildningen ska vara gemensam. Andra menar att erfarenhetsutbytet tillför 

något positivt medan det också framförs bl.a. att heltidspersonal normalt har 

högre kompetens och större erfarenhet och att en kurs för både heltidsanställda 

och Räddningstjänstpersonal i beredskap inte ger förutsättningar för avsedd 
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kompetenshöjning för den heltidsanställda personalen. Bland de tillfrågade 

fanns en viss övervikt för att kursen ska genomföras helt eller delvis 

gemensamt för heltidspersonalen och Räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Räddningsledning B och C 

Hur ledningsorganisationer utformas varierar. Benämningarna på olika roller 

varierar men en övervägande del av något större organisationer använder en 

kedja med begrepp; styrkeledare – insatsledare- inre befäl och räddningschef i 

beredskap. Den sistnämnda rollen har ofta också rollen som kommunens 

tjänsteman i beredskap (TIB). Mindre kommuner har ofta samma struktur med 

skillnaden att en beredskapsfunktion kan inneha flera roller. Ofta sker också 

samverkan mellan kommunerna kring högre ledningsroller.  

En övervägande del menar att utbildningarna i räddningsledning bör ses över 

med utgångspunkt från olika ledningsroller. En utgångspunkt som föreslås är 

att utbildningen anpassas till begreppen uppgiftsledning, insatsledning och 

systemledning. Merparten anser att det är en stor brist att det inte genomförs 

någon högre utbildning än räddningsledning B då en sådan utbildning har 

betydelse för ledningsarbete vid större händelser.   

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B 

Samtliga är i stort nöjda med kurserna.  Många pekar på att den 

Tillsynshandbok som MSB gett ut har varit positivt för tillsynsverksamheten.  

Systematiskt säkerhetsarbete 

Det flesta uttrycker att utbildningen är dåligt känd och att eventuella behov inte 

har analyserats. Flera uttrycker att man får ett alltmer breddat uppdrag mot 

trygghet och säkerhet i kommunerna varför det ur det perspektivet kan finnas 

skäl att noggrannare belysa behov av utbildning och behov av förändringar i 

kursinnehåll och upplägg.  

Fortbildning 

Flera betonar att det är viktigt att kunskaper om nya metoder m.m. kan 

förmedlas av MSB till kommunerna. Fortbildningar i MSB:s regi eller med 

MSB:s medverkan vid lokalt eller regionalt anordnade utbildningar är viktigt 

och flera menar att MSB bör utveckla en strategi för att möta detta behov.  

Övrigt 

Det har framkommit att resurser avsatta för räddningstjänsten varierar. 

Organisationer med god ekonomi har resurser att hålla en hög kvalité på såväl 

den förebyggande som den operativa verksamheten. De utnyttjar i högre grad 

MSB:s kurser för att ha en välutbildad personal. Detta har också betydelse för 

möjligheten rekrytera Räddningstjänstpersonal i beredskap. Ett allmänt 

intryck är att större organisationer med hög kompetens hos personalen är 

villiga att i regional samverkan bidra till kompetenshöjningar för mindre 

kommuner.    

Flera betonar betydelsen av en väl fungerande samverkan mellan kommunerna 

och MSB. 
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Sammanfattande slutsatser från genomförda hearingar  

 

Genomförande av och längd på Utbildningen för räddningsinsats 

Avståndet till utbildningsorten spelar en viss roll vid rekryteringen. Avståndet 

spelar en betydligt större roll för Räddningstjänstpersonal i beredskaps 

möjligheter att genomgå utbildningen. Frånvaro från familj och ordinarie 

arbete är det största hindret och kan leda till att utbildningen senareläggs eller 

att anställningen avbryts. Detta kan vara orsaken till skillnaden i antal mellan 

de som nyanställs och antalet som genomgår utbildningen.  

Innehåll i Utbildningen för räddningsinsats   

Utbildningen motsvarar behoven och fungerar bra när det går att rekrytera 

men fungerar inte tillräckligt bra för en ökad omsättning av 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Kommunerna tvingas sätta in 

nyanställda i tjänst direkt efter preparandutbildningen, eventuellt med en viss 

kompletterande utbildning. Ett antal framförde att den framtida utbildningen 

bör innehålla en gemensam grunddel som kan genomföras direkt efter 

anställning och ge tillräcklig kompetens för att arbeta som 

Räddningstjänstpersonal i beredskap. De menade att denna grund ska kunna 

kompletteras med olika tilläggsblock så att utbildningen kan anpassas efter 

olika behov i kommunerna.   

Utbildning av Räddningstjänstpersonal i beredskap i kommunal regi 

Genomgående framfördes att utbildningen helt eller delvis kan genomföras i 

kommunal regi och då i första hand genom samverkan inom en region, oftast 

ett län. Kvaliteten är viktig men närhet värderas högre.  Flera framhöll att MSB 

bör vara vägledande för att säkra kvaliteten.  

Det är stor variation när det gäller storlek på styrkor som innehåller 

Räddningstjänstpersonal i beredskap och operativa målsättningar.  

Likvärdigheten i utbildningen anser vissa har underordnad betydelse. Det 

framfördes att MSB och kommunerna behöver ha ett system där kvaliteten på 

utbildningen är anpassad till varierande behov i kommunerna. Det fanns 

exempel på vad ett sådant system kan innehålla bl.a. tydliga mål för de 

studerande, lärarkompetens och vägledningar.   

Vidareutbildning - räddningsledare och räddningsledning 

Genomgående framfördes att utbildningarna är bra men att justeringar 

behöver göras. Det framfördes att anpassningar kan behövas till begreppen 

uppgiftsledning, insatsledning och systemledning. Några framhöll att det bör 

ingå mer av byggnadsteknik och byggnadstekniskt brandskydd i 

utbildningarna.  

Räddningsledare A 

En allmän uppfattning var att behov av räddningsledare troligen kommer att 

minska. Ett antal framhåller däremot behov av utbildning för personal som ska 

tjänstgöra som ansvarigt befäl och arbetsledare utan att vara behörig att vara 

räddningsledare. Utbildningen bör ge kunskaper i att leda arbetet vid en 
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räddningsinsats och ge förmåga att leda effektiva räddningsinsatser, främst 

inledningsvis vid en insats. 

Flera framhöll att det bör finnas en särskild utbildning för att få behörigheten 

att vara räddningsledare och att en sådan utbildning inte ska vara knuten till de 

olika kurserna i räddningsledning.  

Räddningsledning B och C 

Den genomgående uppfattningen är att för närvarande utbildar kommunerna 

personal i räddningsledning i den omfattning som behövs och i enlighet med 

vad som anges i kommunernas handlingsprogram.   

Det finns en tydlig uppfattning om att det behövs en högre utbildning än B 

inom räddningsledning. Flera anser att Räddningsledning C i stort motsvarar 

behovet, men framhöll att utbildningen behöver ses över och att det finns 

behov att komplettera med systemledning och systemsamverkan samt 

gemsamma grunder för ledning.  

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B 

Generellt redovisades att innehållet i kurserna motsvarar behoven. Den 

uppfattning som redovisades var att utbildning i båda kurserna sker efter de 

behov kommunerna har och efter vad som är angivit i handlingsprogram.  

Systematiskt säkerhetsarbete  

Kunskaperna är bristfälliga om dessa kurser och därmed uppfattningarna 

mycket få. Synpunker framfördes om att behovet av kurserna bör diskuteras på 

en kommunövergripande nivå och inte bara med representanter för 

organisationer för räddningstjänst. De som hade åsikter framhöll att syftet med 

kurserna är bra men genomförandeformerna och innehåll bör utvecklas om 

någon sådan typ av kurs ska finnas kvar. 

Sammanhållna vidareutbildningsprogram 

Eftersom det inte finns någon erfarenhet att relatera till redovisades heller inte 

någon bestämd uppfattning om kurserna. Med något enstaka undantag 

redovisades uppfattningen att programmen troligtvis kan tas bort.    

MSB:s fortbildning 

Generellt redovisades en nöjdhet med MSB:s utbud av fortbildning.  MSB 

behöver inte täcka det totala behovet då kommunerna utnyttjar andra aktörer 

för ett bredare behov av fortbildningar och genomför egen utbildning. Resurser 

för fortbildning är ofta begränsade och det framhölls att MSB bör utveckla 

former för hur fortbildning kan bedrivas kostnadseffektivt. Bland annat 

föreslogs olika former av utbildningsportaler. Deltagarna var också positiva till 

fortbildning som bedrivs genom att MSB tillhandahåller utbildningsmaterial 

och instruktörsutbildning då detta är ett kostnadseffektivt sätt att bedriva 

fortbildning. 
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Bilaga 3: 

Historisk tillbakablick inom 

utbildningsområdet 

Utbildningar som genomfördes fram till 1986 hade i princip sin bakgrund från 

början av 1960-talet. Det fanns t.ex. i lagstiftningen inga krav på utbildning för 

hel- eller deltidsanställda brandmän. I och med 1986 års räddningstjänstlag 

(1986:1102) infördes bestämmelser om att såväl hel- som deltidsanställda 

brandmän skulle genomgå utbildning. Grundutbildningen av deltidsanställda 

brandmän genomfördes med civilförsvarplikt. Vidare skulle det bl.a. finnas 

utbildningslinjer som ledde fram till brandmansexamen, brandförmansexamen 

heltid och brandmästarexamen samt till brandförmansexamen deltid. 

Krav på brandingenjörsexamen fanns i 1974 års lagstiftning. Dessa krav 

återfanns också i 1986 års räddningstjänstförordning där det genom en ändring 

i förordningen (1994:27), infördes bestämmelser om att räddningschef i 

kommunal räddningstjänst, med vissa undantag, skulle ha avlagt 

brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) och Statens 

räddningsverks påbyggnadsutbildning för brandingenjörer. Några krav om 

brandingenjörsexamen och påbyggnadsutbildning för brandingenjörer för en 

viss befattning finns i inte i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Numera 

anordnas påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer av MSB.    

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor trädde ikraft 2004 och i den saknas 

detaljerade bestämmelser om utbildning för räddningstjänstpersonal. 

Bestämmelserna om utbildning är utformade så att kommunerna ska se till att 

det i den organisation som kommunen förfogar över ska finnas personal med 

sådan utbildning och erfarenhet att allmänheten tillförsäkras en 

tillfredsställande säkerhetsnivå med hänsyn till den lokala riskbilden. 

Undantag är dock för personal som ska leda räddningsinsatser och utföra 

brandskyddskontroll där särskilda behörighetsbestämmelser finns. I och med 

lagen om skydd mot olyckor har också begreppen brandmästare och 

brandförman närmast utmönstrats ur begreppsfloran inom den kommunala 

räddningstjänsten och ersatts av styrke- och insatsledare. Utöver dessa finns 

normalt en beredskapsfunktion där högre befäl ingår och denna kallas 

räddningschef i beredskap eller liknande. Begreppen räddningsstyrka och 

räddningskår finns inte heller i nuvarande lagstiftning där det, med syftet att 

kommunen fritt ska kunna organisera sin räddningstjänst, har ersatts med 

begreppet kommunens organisation för räddningstjänst. 

Med början 2003 och i sin helhet från 2004 infördes ett nytt 

utbildningssystem. Avsikten med systemet är att det ska tillgodose 

kommunernas behov av kompetens för att genomföra räddningsinsatser, utöva 

räddningsledning, tillsyn och olycksförebyggande åtgärder samt för att 

genomföra verksamhetsutveckling för skydd mot olyckor i en trygg och säker 

kommun. Utbildningen för hel- och deltidsanställda ska vara likvärdig i fråga 
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om räddningsinsatser och grundläggande räddningsledning. Utöver 

grundutbildningar innehåller systemet vidareutbildningar som bl.a. ska ge 

möjligheter att anpassa kompetens och utbildning till kommuners olika behov 

och förutsättningar. Utbildningssystemet ska stödja den tanke om målstyrning 

som är central för lagen om skydd mot olyckor.  

 

Utbildningar inom räddningstjänstområdet 

före 2003  

 

Tiden före 1986 

Utbildningar som genomfördes fram till bildandet av Statens räddningsverk 

(SRV) 1986 hade, med vissa förändringar i 1974 års lagstiftning, sin bakgrund 

från början av 1960-talet. Heltidsanställda brandmän genomgick en 

introduktionsutbildning av varierande längd vid eget brandförsvar och efter 

minst ett års anställning fanns möjlighet att genomgå en åtta veckor lång 

utbildning vid Statens brandskola. Skolan ombildades 1974 till en 

utbildningsenhet vid Statens brandnämnd. Även om det i lagstiftningen inte 

fanns krav på att en heltidsanställd brandman skulle genomgå utbildningen 

gick dock merparten utbildningen.  

Efter minst sex års tjänstgöring var en brandman, med avgångsbetyg från 

brandmannaklass, behörig att gå igenom brandförmansutbildning. Kursen var 

tolv veckor. En heltidsanställd brandförman kunde efter brandförmansexamen 

få tillträde till brandmästarutbildning. Utbildningen till brandmästare var 21 

veckor. Det fanns inga krav på anställningstid som brandförman innan tillträde 

till brandmästarutbildning.  

Även deltidsanställda brandmän genomgick en introduktionsutbildning vid 

eget brandförsvar. Denna var som högst någon vecka. Därefter krävdes ingen 

ytterligare utbildning. Det fanns dock fortbildningskurser som genomfördes 

bl.a. av Svenska kommunförbundets länsavdelningar.  

Befälsutbildningar för deltidsanställd brandpersonal genomfördes av Statens 

brandnämnd. Brandbefälskurs C omfattade tre veckor. I lagstiftningen fanns 

föreskrifter om att kommunerna skulle upprätta brandordningar som skulle 

antas av länsstyrelsen. Brandbefälskurs C var normalt den behörighet som 

angavs i de kommunala brandordningarna för deltidsanställda brandbefäl.  

Statens brandnämnd anordnade också en kurs i förebyggande brandförsvar för 

deltidsanställda brandbefäl, brandbefälskurs B. Kursen var en vecka och 

behörig att vinna inträde var den som genomgått brandbefälskurs C och 

därefter fullföljt en av Statens brandnämnd anordnad brevkurs. Vid Statens 

brandnämnd fanns också en brandbefälskurs A som var elva veckor. Krav på 

denna kompetens fanns i dåvarande kommunala brandordningar för t.ex. 

deltidsanställda vice brandchefer. 
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Räddningsverket bildas - 1986  

Statens räddningsverk bildades 1986. Samtidigt trädde räddningstjänstlagen 

(1986:1102) ikraft och utbildningen förändrades. 

Departementsskrivelsen Utbildning för räddningstjänst och sotningsväsende 

(Ds Fö 1984:1) var grund för den förändringen av utbildningen som 

genomfördes 1986. I skrivelsen betonades bl.a. att det var nödvändigt att 

brandmän som rekryterades hade yrkeserfarenhet från skilda områden. Det 

framhölls att enskilda brandförsvar kunde upprätthålla sin materiella standard 

i form av lokaler, fordon och annan utrustning samt kunde utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt tack vare den yrkesskicklighet som 

brandmän hade från andra arbetsområden. 

I propositionen Ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten (prop. 

1984/85:161) delade departementschefen bedömningen men föreslog, utöver 

krav på tvåårig gymnasieutbildning, inte några särskilda krav på 

yrkeserfarenhet för tillträde till brandmannautbildningen. I propositionen 

pekades på att samhällsutvecklingen med tillkommande risker ställde allt 

större krav på den enskilde brandmannen. Det skulle mötas med en mer 

kvalificerad utbildning. 

I räddningstjänstförordningen (1986:1107) infördes bestämmelser om att 

heltidsanställda brandmän skulle avlägga brandmansexamen senast inom två 

år från det anställningen började. Deltidanställda brandmän skulle enligt 

bestämmelser i förordningen genomgå grundutbildning vid räddningskår och, 

inom två år från det anställningen började, genomgå den 

civilförsvarsutbildning som Räddningsverket bestämde. Räddningsverket 

skulle anordna utbildningslinjer som ledde fram till brandmansexamen, 

brandförmansexamen heltid och brandmästarexamen. Vidare skulle verket 

bl.a. anordna utbildning för brandförmän och brandmästare i förebyggande 

åtgärder mot brand och utbildning i förvaltningskunskap för brandmästare. 

Utbildningen i förebyggande åtgärder mot brand och förvaltningskunskap för 

brandmästare var riktad bl.a. till brandmästare som skulle ha anställningar 

som brandchef eller vice brandchef i en kommun.  

Behörig att antas till brandmanslinjen var den som hade genomgått lägst 

tvåårig gymnasieskola eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, 

hade tjänstgjort minst ett år på heltid i räddningsstyrka samt genomgått 

grundutbildning vid kommunal räddningsstyrka. För att antas till 

brandförmanslinjen gällde, förutom brandmansexamen, krav på tjänstgöring i 

räddningsstyrka i minst fem år på heltid. Till brandmästarlinjen fanns 

betygskrav i ämnena svenska språket och matematik, krav på tjänstgöring i 

räddningsstyrka som befäl i minst ett år efter brandförmansexamen samt att 

den sökande genomgått Räddningsverkets utbildning av brandförmän i 

förebyggande åtgärder mot brand. Sistnämna kurs omfattade tre veckor.   

För utbildning av deltidsanställda befäl skulle Räddningsverket inrätta en 

utbildningslinje som ledde fram till brandförmansexamen deltid. För att ha 

behörighet till tillträde gällde bl.a. minst tre års tjänstgöring i räddningsstyrka. 
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Att de som genomgick utbildning skulle vara anställda i kommunen framgick 

av lagen. Utbildningen till brandman var 15 veckor, till brandförman tio veckor 

och till brandmästare 14 veckor. I samtliga utbildningar ingick utbildningar 

inom det civila försvaret som gav kunskaper för placering inom civilförsvarets 

krigsorganisation. Utbildning till deltidsanställd brandman omfattade fyra 

veckor och genomfördes med civilförsvarsplikt. Utbildningen för 

deltidsanställda befäl omfattade fem veckor.  

 

Utbildningar inom skydd mot olyckor efter 

2003 

 

Bakgrund 

Regeringen uppdrog 1999 åt Räddningsverket att i samverkan med bl.a. 

Kommunförbundet pröva behovet av en förändrad utbildning för 

räddningstjänstens personal. Uppdraget redovisades i september 2000 genom 

den s.k. RUFF-utredningen i en rapport kallad Förändrad utbildning av den 

kommunala räddningstjänstens personal. Rapporten överlämnades till 

Räddningstjänstlagutredningen för att ligga till grund för utredningens förslag i 

fråga om författningsreglering av kraven på kompetens hos den kommunala 

räddningstjänstpersonalen och som redovisades i betänkandet Reformerad 

räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10). I rapporten framfördes att det 

fanns behov av att förnya och förändra utbildningen, bl.a. så att ökade krav på 

kompetens som följer av utökade och ändrade arbetsuppgifter för personalen 

återspeglades i utbildningen. I rapporten förreslogs att utbildningen skulle 

baseras på en helhetssyn där förebyggande arbete, räddningsinsatser och 

åtgärder efter räddningsinsatser balanserades. Förslagen skulle bl.a. möjliggöra 

att personalen tog egna initiativ till utbildning. Grundutbildningen brandman 

heltid föreslogs bli tvåårig och studiemedelsberättigande. I utbildningen skulle 

praktik som lärande i arbete ingå. Vidareutbildningen föreslogs bli bredare och 

innehålla alternativa utvecklingsvägar. Utbildningen för deltidsanställda 

föreslogs bli utökad till åtta veckor där en del av utbildningen skulle genomförs 

som distansutbildning. I rapporten föreslogs att kompetenskrav borde 

författningsregleras för befattningar som var förknippade med 

myndighetsutövning. 

I juni 2001 uppdrog regeringen åt Statens räddningsverk att vidareutveckla det 

förslag till nytt utbildningssystem som RUFF-utredningen redovisat. Statens 

räddningsverk redovisade den 3 december 2001 förslaget i rapporten 

Utbildning för skydd mot olyckor. I rapporten hade de förslag och 

överväganden som lämnats av Räddningsverksutredningen beaktats. Vidare 

framhölls att de samlade kompetensbehov som finns inom stat, kommun och 

näringsliv för riskhantering och säkerhetsarbete samt miljöfrågornas centrala 

roll i utbildningen hade beaktats. I rapporten redovisades bl.a. förslag om att 

en tvåårig eftergymnasial studiemedelsberättigande grundutbildning till 

brandman med inriktning mot säkerhet och skydd mot olyckor skulle införas. 

Vidare att en ny grundutbildning för brandmän med deltidsanställning som i 
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fråga om Utbildning för räddningsinsatser är likvärdig med grundutbildning 

till brandman skulle införas. Förslag lämnades om vidareutbildning som skulle 

tillgodose den kommunala räddningstjänstens behov av högre kompetens för 

bl.a. räddningstjänst och olycksförebyggande arbete samt att systemet för 

vidareutbildning skulle ge möjligheter till att anpassa kompetens och 

utbildning till kommuners olika behov och förutsättningar. Förslaget innehöll 

också att ett utökat utbud av fortbildningskurser skulle utvecklas för att 

komplettera grund- och vidareutbildningen och tillgodose såväl kommunala 

som individuella behov av kompetensutveckling och ge förutsättningar för ett 

livslångt lärande. 

 

Ett nytt utbildningssystem sjösätts - 2003  

I propositionen Samhällets säkerhet och beredskap föreslog regeringen för 

Riksdagen att det ska vara en uppgift för regeringen att besluta i frågor om 

utbildning av personal för kommunal räddningstjänst och sotningsväsende 

(prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261). I samma 

proposition gjorde regeringen bedömningen att ett nytt utbildningssystem bör 

inrättas för personal i den kommunala räddningstjänsten. Räddningsverkets 

förslag till nytt utbildningssystem samt remissinstansernas synpunkter 

redovisades också. Det nya utbildningssystemet skulle tillgodose kommunernas 

behov av kompetens för att genomföra räddningsinsatser, utöva 

räddningsledning, tillsyn och olycksförebyggande åtgärder samt för att 

genomföra verksamhetsutveckling för skydd mot olyckor i en trygg och säker 

kommun. Personal för räddningsinsatser med olika anställningsformer skulle 

ha en likvärdig utbildning i fråga om räddningsinsatser och grundläggande 

räddningsledning. Regeringens bedömning var att Räddningsverket skulle få i 

uppdrag att införa det nya utbildningssystemet och att utbildningen från och 

med den 1 januari 2003 borde bedrivas inom Centrum för risk- och 

säkerhetsutbildning, som hade inrättats med en egen styrelse inom 

Räddningsverket. 

Den tvååriga Utbildning i skydd mot olyckor, som ger examen i säkerhets- och 

räddningsarbete, infördes från höstterminen 2003. Parallellt genomfördes 

under 2003 utbildningar enligt det tidigare systemet. Utbildningen för 

deltidsanställda, Utbildning för räddningsinsats, liksom vidareutbildningar 

infördes 2004. 

Vidareutbildningen innehåller tre kurser i räddningsledning, Räddningsledare 

A samt Räddningsledning kurs B och C. Kurserna omfattar sex, nio respektive 

fem veckor. I tillsyn- och olycksförebyggande finns två kurser, A och B om sex 

respektive tio veckor. Vidare infördes två kurser i systematiskt säkerhetsarbete 

(SSA), Metoder för SSA som omfattade tio veckor och Leda SSA som omfattade 

sex veckor. Samtidigt infördes sammanhållna vidareutbildningsprogram som 

var studiemedelsberättigade där avsikten var bl.a. att enskilda utan krav på 

anställning i en kommun, skulle kunna söka och genomgå dessa program. 

Övergripande mål för grund- och vidareutbildningar inom skydd mot olyckor 

redovisas i avsnitt 4. 
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Utbildningen inom sotningsverksamheten förändrades och kurser för 

skorstensfejare och skorstensfejartekniker infördes. Utbildningen är inte 

knuten till anställning i en kommun och är studiemedelsberättigande. 

 

Ny lagstiftning om skydd mot olyckor - 2003  

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft 2003. Ett syfte 

med lagen är att kommunerna ska ges ett större ansvar för räddningstjänsten. I 

linje med det är kompetenskraven i lagen utformade på ett övergripande sätt. 

Innebörden av bestämmelserna är att kommunen ska se till att det finns sådan 

kompetens och erfarenhet i den organisation som kommunen har för 

räddningstjänsten att allmänheten kan tillförsäkras en tillfredställande 

säkerhetsnivå med hänsyn till den lokala riskbilden. Staten svarar för 

grundläggande utbildning, genom Utbildning i Skydd mot olyckor (SMO) och 

Utbildning för Räddningsinsats. Grundutbildningarna ska ge en över landet 

likvärdig och grundläggande kompetens för att arbeta vid räddningsinsatser. 

För räddningsledare finns kompetenskrav i förordningen (2003:789) om skydd 

mot olyckor som anger att behörig att vara räddningsledare i kommunal 

räddningstjänst är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

får och har meddelat föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas för 

sådan behörighet.  

Med utgångspunkt i de risker som finns i kommunen och andra 

omständigheter kan kommunerna sedan se till att personalens kompetens 

byggs på med de vidareutbildningar som staten tillhandahåller. 

Vidareutbildningar ger en kompetensnivå som bedömts svara mot de mest 

förekommande behov som kommunerna har. Kommunerna kan även använda 

fortbildningar för att förbättra kompetensen hos personalen. Dessa kan 

genomföras i egen regi, eller i MSB:s, andra statliga eller i privata aktörers regi.   

 

MSB bildas- 2009 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inrättades den 1 januari 2009. 

Regeringen redovisade i propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets 

skull (prop. 2007/08:92) att den i mars 2008 beslutat om ett direktiv till en 

särskild utredare att vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten 

ska kunna inrättas. Av direktivet framgick att utbildningsverksamheten bör 

vara kvar på räddningsskolorna i Sandö och Revinge. I samma proposition gör 

regeringen bedömningen att utbildningen inom skydd mot olyckor behöver 

utvecklas och att en beställar-utförarmodell bör användas för att täcka in det 

framtida utbildningsbehovet. Regeringen gör bedömningen att behovet av 

utbildningar bör kunna tillgodoses genom anlitande av olika utbildningsaktörer 

samt av två räddningsskolor med statligt huvudmannaskap. Vidare är 

regeringens bedömning att staten även i fortsättningen bör ansvara för och 

finansiera studiemedelsberättigande utbildning samt utbildning där det finns 

reglerade utbildningskrav. 
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I propositionen gjorde också regeringen bedömningen att räddningsstyrkor 

organiserade med deltidsanställd personal har stor betydelse för 

räddningstjänstverksamheten och att systemet med deltidsanställda brandmän 

bör fortsätta samt att utbildningen bör vara av god kvalitet och genomföras 

med fortsatt statligt finansiellt stöd. 

MSB-kommittén föreslog att för utbildningsverksamheten skulle en beställar-

utförarmodell tillämpas. En väl fungerande utbildningsverksamhet ses som en 

förutsättning för att upprätthålla och utveckla en god förmåga. Vidare framhöll 

kommittén att myndigheten ska svara för inriktning, innehåll och kvalitet i 

utbildningen. MSB-kommittén framhöll att en avvägning ska ske mellan egen 

produktion och utförande i egen regi där det är viktigt att utbildningen 

genomförs så att utbildningsbehoven kan mötas och att utbildningen 

genomförs på ett acceptabelt sätt för kommuner och studerande.  

Den marknad som förutspåddes för utbildning i skydd mot olyckor har inte 

utvecklats på det sätt som förväntades. I nuläget finns endast en aktör på 

marknaden som kan erbjuda Utbildning för räddningsinsats. Den utbildning 

som genomförts av privata aktörer har också haft stort behov av resurser och 

kompetens från den kommunala räddningstjänsten. 

Förändringen när MSB bildades med en minskning från fyra räddningsskolor 

till två verksamhetsställen som erbjuder utbildning innebar en 

budgetminskning från 387 mnkr till 243 mnkr. Detta samtidigt som 

utbildningsvolymen endast minskades med elva procent var en utmaning i sig. 

För verksamhetsställena innebar detta en produktionsökning med 36 procent i 

Revinge och 48 procent i Sandö. Det motsvarar 20 000 utbildningsdagar per år 

och verksamhetsställe. 

 

Tankarna bakom det nya utbildningssystemet 

och reglering av kompetens i lagen om skydd 

mot olyckor 

Kraven på kompetens för kommunernas personal inom räddningstjänsten har 

utgångspunkt från räddningstjänstbegreppet som det formuleras i lagen.   

Räddningsverksutredningen betonade i sitt betänkande Räddningstjänsten i 

Sverige – Rädda och skydda (SOU 1998:59) att kommunernas lokala behov på 

ett tydligt sätt bör ligga till grund för kraven på den kommunala 

räddningstjänstpersonalens kompetens.  

Sammanfattningsvis konstaterade Räddningstjänstlagutredningen i sitt 

betänkande (SOU:2002:10) att kommunernas behov av kompetens och 

utbildning av personal inom räddningstjänstområdet varierar, inte bara mellan 

kommuner, utan också över tiden. Regelsystemet för styrning av kompetens 

och utveckling bör därför medge att kommunernas behov av kompetent 

personal kontinuerligt kan anpassas till förändringar såväl av risker inom den 

enskilda kommunen som till ny kunskap och nya erfarenheter om hur riskerna 

bäst bör hanteras. Utredningen menade att det bör finnas en likvärdig 
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grundkompetens i hela landet för att genomföra räddningsinsatser både för 

heltids- och deltidsanställd personal. För kommuner vars riskbild motiverar 

heltidsanställd räddningstjänstpersonal, bör denna ha en bred och hög 

grundläggande kompetens. Om riskbilden i kommunen också motiverar en 

högre generell kompetens i fråga om t.ex. räddningsledning och tillsyn, ska 

utbildningssystemet genom vidareutbildning ge möjlighet till påbyggnad av 

grundkompetensen. För kommuner vars riskbild tillåter deltidsanställd 

räddningstjänstpersonal bör denna ha i princip samma grundutbildning i fråga 

om räddningsinsatser och samma basutbildning i räddningsledning som 

personal med heltidsanställning. Då kommunens riskbild motiverar det bör 

kompetensen i övrigt bl.a. i fråga om förebyggande åtgärder kunna bygga på 

vidareutbildning. Regeringen delade i propositionen Reformerad 

räddningstjänstlagstiftning de bedömningar som utredningen redovisat, (prop. 

2002/03:119, sid 80f). 

 

Sammanfattande slutsatser  

Grunderna för utbildningen med hänsyn till förmåga till räddningsinsats finns 

genom den för hel- och deltidsanställda likvärdiga utbildningen för 

räddningsinsats och den grundläggande utbildningen i räddningsledning, 

Räddningsledare A. Riskerna i olika kommuner skiljer sig åt. Nuvarande 

utbildningssystem är uppbyggt så att kommunerna kan vidareutbilda 

personalen efter de behov som finns för att möta olika risker. MSB svarar för 

att utbildningen är kvalitetssäkrad. Det nuvarande utbildningssystemet tar 

hänsyn till att kommunerna har olika risktopografier och att förmåga till 

räddningsinsatser kan behöva variera mellan kommuner. Dock ska konstateras 

att det finns behov att ständigt att utveckla grund- och vidareutbildning för att 

möta nya risker som räddningstjänstpersonal kan ställas inför. 

 

Uppföljning av reformen skydd mot olyckor 

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet genomförde 2009 en uppföljning av 

den reform av räddningstjänstlagstiftningen som lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor inneburit. Resultatet redovisades i skrivelsen Reformen skydd mot 

olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling (Ds 2009:47). I ett avsnitt 

behandlades kompetens och utbildning. 

I skrivelsen konstaterades att av de vid den tiden examinerade från Utbildning i 

skydd mot olyckor arbetade mer än 90 procent med frågor som de utbildats för 

och att det måste ses som ett positivt resultat. Vidare konstaterades att 

utbildningen av deltidsbrandmän har i stort kunnat tillgodose efterfrågan från 

kommunerna, även om variationer över åren har medfört vissa problem. 

Frånsett den kompetensreglerade utbildningen för räddningsledare hade dock 

den statligt finansierade vidareutbildningen inte nått de volymer som bedömts 

motsvara behoven i kommunerna. Kommunernas efterfrågan hade minskat 

och detta gällde främst vidareutbildning som inte är räddningstjänstnära. För 

vidareutbildningen i systematiskt säkerhetsarbete var efterfrågan närmast 

obefintlig. 
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I skrivelsen konstaterades även att kommunernas efterfrågan på fortbildning 

för räddningstjänsten kraftigt hade underskridit förväntningarna. I skrivelsen 

konstaterades att kommunernas efterfrågan på statligt anordnad utbildning 

varit lägre än förväntningar och bedömda behov. Orsaken kunde vara 

kommunernas ansträngda ekonomi eller strukturella, organisatoriska trögheter 

i kommunernas räddningstjänster eller att det finns brister i analys och 

långsiktighet i kompetensförsörjningsfrågorna. 

Under en hearing som redovisas i departementsskrivelsen ställdes en 

enkätfråga om den kompetensreglering och den utbildning som finns ger den 

kompetens som behövs i kommunerna för arbetet med skydd mot olyckor. Det 

fanns en övervikt för accepterande svar men det lyftes också kritiska 

synpunkter. Det redovisades bl.a. synpunkter på att den tvååriga Utbildningen i 

skydd mot olyckor (SMO) gav för smal rekryteringsbas för anställningar till 

heltidsbrandman och att antagningskriterierna försvårar arbetet för en bredare 

mångfald inom yrket. Vidare redovisades synpunkter om att utbildning var 

onödigt lång och bred för de arbetsuppgifter som anställning sker mot. Några 

kommuner ansåg att en bredare kompetensbas med olika yrkesbakgrund och 

erfarenheter som mix i utryckningsstyrkorna är att föredra jämfört med enbart 

examinerade från Utbildning i skydd mot olyckor. Önskemål om ett mera 

flexibelt utbildningssystem som grund för heltidsbrandmän redovisades. 

Exempel gavs på att grundutbildningen borde ske i kortare etapper med 

möjligheter till påbyggnad. En annan synpunkt som redovisades var att staten 

borde anordna anpassade utbildningar till heltidsbrandmän för de som 

rekryterats med andra yrkesbakgrunder. Vissa menade att MSB borde skapa ett 

mer flexibelt utbildningssystem som öppnar för att även personal som utbildats 

i kommunernas egen regi ges möjlighet att få tillgång till 

vidareutbildningssystemet. 

Det påpekades vidare att svårigheterna att rekrytera deltidsbrandmän innebar 

att nya lösningar måste prövas. Ett exempel var att Utbildningen för 

räddningsinsats borde kunna genomföras med olika ambitioner. Några menade 

att utbildningen till räddningsledare för deltidsanställda var för omfattande 

och dyrbar för kommunerna i förhållande till uppgifterna och att det borde 

finnas alternativ som är anpassade till deltidsstyrkor i bl.a. glesbygd. 

En generell bedömning redovisades i skrivelsen om att nuvarande 

utbildningssystem fungerat väl för att försörja samhällets behov av kompetens 

och leva upp till lagstiftarens intentioner inom området skydd mot olyckor. 

Den öppna kompetensreglering som infördes i samband med lagen om skydd 

mot olyckor har visat sig fungera tillfredsställande. Bedömningen var att det då 

inte fanns behov av grundläggande förändringar i utbildningssystemet.  

I skrivelsen konstaterades också att det är viktigt att det finns ett tydligt 

kompetens- och utbildningssystem för området skydd mot olyckor. För 

heltidsbrandmän är det för samhället och den enskilde arbetstagaren angeläget 

att det finns en likvärdig och tillräckligt grundläggande yrkesutbildning som 

ger en bredare anställningsbarhet och möjligheter till fortsatt utveckling och 

yrkeskarriär. Slutsatsen var därför att den tvååriga grundutbildning för skydd 

mot olyckor bör behållas i lämpliga former. 
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För att möta behoven av flexibilitet i utbildningssystemet föreslogs i skrivelsen 

att det bör prövas om Utbildningen för räddningsinsats för deltidsbrandmän 

kan genomföras med eller utan utbildning i rökdykning. Denna möjlighet har 

numera införts. Vidare föreslogs att det bör prövas om utbildningen i 

räddningsledning kan differentieras och anpassas till deltidsstyrkornas 

förutsättningar samt om kompletterande kurser, på beställning av kommuner, 

kan anordnas för att ge kompetens som heltidsbrandman som påbyggnad av 

annan yrkesutbildning eller erfarenhet.  

Ett förslag var att det borde prövas om och hur dialogen med kommunerna i 

kompetensförsörjningsfrågor kan utvecklas och förbättras. Denna dialog har 

utvecklats i och med det nu införda Räddningstjänstrådet vid MSB där det 

också finns ett särskilt utbildningsutskott. Räddningstjänstrådet består av 

representanter från kommunal räddningstjänst från samtliga län och har 

skapats för att förbättra dialogen med aktörerna inom kommunal 

räddningstjänst.  
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Bilaga 4: 

Utbildningsverksamhetens 

nuvarande organisation  

Utbildningsverksamheten består av Enheten för utbildningssamordning 

(USAM) och verksamhetställena Sandö och Revinge. Organisationsdelarna har 

olika roller men utgör tillsammans MSB:s utbildningsverksamhet utifrån en 

gemensam process. Utbildningsprocessen består i stort av följande delar: 

 Planera och förbereda för att genomföra och beställa utbildning 

 Marknadsföra och erbjuda utbildningar 

 Anta till utbildning 

 Genomföra utbildning 

 Följa upp utbildningsverksamheten 

 Förbättra utbildningen 

 

 

Bild b4.1 Utbildningsprocessen inom MSB 

 

Utbildningsverksamheten består organisatoriskt sammantaget av tio enheter, 

var och en med egen profil och eget verksamhetsområde. Sex (blå) enheter har 

samordnings- och produktionsuppdrag och fyra (gröna) har stöduppgifter. 

 

Analysera och  
definiera 
utb.behov

Utvärdera
resultat
&effekt

Definiera och
utforma 

utbildning

Tillhandahålla 
utbildning

Förbättra 
verksamheten
utbildning

Utbildnings
-behov

Resultat

Ver.6

Planera verksamheten utbildning Följa upp verksamheten utbildning
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Revinge SandöUSAM

GRUND (Re)

VIDU (Re)

SAMV (Re)

USTÖD (Re)

TEKN (Re)

GRUND (Sö)

SAMV (Sö)

INTERNAT (Sö)

TEKN (Sö)

 

Bild b4.2 Principiell organisation och samverkan inom utbildningsverksamheten 

 

Verksamhetstället Sandö 

Sandö är organiserat i fyra enheter och ett verksamhetsstöd med cirka 98 

tjänster och leds av en verksamhetschef som till sitt stöd har en chefsgrupp 

(ledningsgrupp). 

 

 

Verksamhetschef

 

      

Verksamhetsstöd

13 p

 

Grund- och 

vidareutbildning

34 p

Samverkan och 

övrig utbildning

18 p

Teknik/service

16 p

Internat/restaurang

16 p

 

Bild b4.3 Organisationsskiss över Sandö 

 

Enheten för grund- och vidareutbildning (SMO) 

Enheten ansvarar för genomförande av 2-årig, Utbildning i Skydd mot olyckor 

(SMO), Utbildning för räddningsinsats och Räddningsledare A. Utbildningarna 

genomförs av fyra lärararbetslag som delvis är en resurs till övrig utbildning.  
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Enheten består av 34 personer och leds av en enhetschef. 

Befattning Antal 

Enhetschef 1 

Resurssamordnare 2 

Utbildningsadministratör 1 

Bibliotekarie/informatör 2 

Lärare 28 

Totalt (helårstjänster) 3447 
 
Tabell b4.1 Befattningar vid Enheten för grund- och vidareutbildning 

 

Enheten för samverkansutbildning och övrig utbildning  

Enheten ansvarar för anslagsutbildningar som t.ex. tjänsteman i beredskap 

(TIB), samhällsskydd och beredskap, marint oljeskydd, skogsbrandsläckning 

samt övningsledningsutbildning. Vidare hanterar enheten grund- och 

vidareutbildningar för skorstensfejare i Roserberg, internationella utbildningar 

och uppdragsutbildning.  

Medarbetare kan också vara en resurs till Enheten för grund- och 

vidareutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även området trafik, utveckling av 

distansutbildningar, länsstyrelseprocesserna samt representation i 

forskningsberedningsgruppen samt EU-nätverksgrupp.  

Enheten består av 18 personer och leds av en enhetschef. 

Befattning Antal 

Chef 1 

Utbildningsadministratör (1 person i Rosersberg) 2 

Lärare 15 

Totalt (helårstjänster) 18 
 
Tabell b4.2 Befattningar vid Enheten för samverkansutbildning och övrig 
utbildning 

 

Enheten för teknik och service  

Enheten ansvarar för att tillhandahålla utbildningsanordningar, materiel, 

utrustning och fordon. I uppgifterna ingår fastighetsskötsel, verkstadstjänster, 

IT-stöd, vaktmästeri och materielredovisning samt drift och underhåll 

avseende utomhusvarning. 

Enheten ansvarar inom ramen för befintliga hyresavtal för löpande kontakter 

med hyresvärden angående daglig drift och underhåll av lokalerna. 

Enheten består av 16 personer och leds av en enhetschef. 

                                                           
47 Fyra lärartjänster används till timanställd personal 
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Befattning Antal 

Chef 1 

Materialadministratör 2 

Servicetekniker  7 

Serviceman (inkl. en med lönebidrag) 2 

Varningstekniker 2 

IT 2 

Totalt (helårstjänster) 16 
 
Tabell b4.3 Befattningar vid enheten för teknik och service 

 

Enheten för internat 

Enheten ansvarar för att tillhandahålla kurs- och konferensservice, 

studentservice, telefonväxel för hela MSB och reception. Enheten 

tillhandahåller också hotell-, restaurang- och lokalvårdstjänster. 

Enheten består av 16 personer och leds av en enhetschef. 

Befattning Antal 

Chef 1 

Telefonist/receptionist 4 

Kock 2 

Kallskänka  1 

Internatpersonal 4 

Lokalvårdare 4 

Totalt (helårstjänster) 16 
 
Tabell b4.4 Befattningar vid enheten för internat 

 

Ledningens verksamhetsstöd  

Verksamhets- och enhetscheferna har till sitt förfogande ett verksamhetsstöd 

med typiska stabsuppgifter som personalfrågor, inköp, ekonomi och SHMK-

frågor (säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet).  

Verksamhetsstödet består av 13 personer och leds av verksamhetschefen. 

Befattning Antal 

Handläggare utbildningsfrågor 1 

Handläggare personal 1 

Inköpshandläggare 1 

Ekonom 1 

Samordnare SHMK 1 

SHM-handläggare 1 

Centrum för Lärande och Media (CLM) 7 

Totalt (helårstjänster) 13 
 
Tabell b4.5 Befattningar vid ledningens verksamhetsstöd 
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Verksamhetstället Revinge 

Revinge är organiserat i fem enheter med cirka 106 tjänster och leds av en 

verksamhetschef som till sitt stöd har en chefsgrupp.  

 

Verksamhetschef

 

      

Samverkansutbildning

13 p

 

Grundutbildning

31 p

Vidareutbildning

26 p

Teknik/service

30 p

Utbildningsstöd

5 p

 

Bild b4.4 Organisationsskiss över Revinge 

Förutom linjeorganisationen finns ett antal tvärgående grupper som skär 

igenom linjeorganisationen för att operativt hantera olika 

arbetsuppgifter/processer på ett enkelt och effektivt sätt. Exempel på grupper 

är ämnesutvecklingsgrupper, arbetslag(per utbildningsområde), 

administrationsarbetslag, ledningsgrupp, chefsgrupp och utvecklingsgrupp.  

 

Enheten för grundutbildning  

Enheten ansvarar för genomförande av 2-årig, Utbildning i Skydd mot olyckor 

(SMO) och Utbildning för räddningsinsats. Utbildningarna genomförs av fyra 

lärararbetslag under ledning av en arbetslagsansvarig. Enheten planerar och 

genomför även andra utbildningar inom skydd mot olyckor på uppdrag av t.ex. 

Lunds Universitet, gymnasieskolor och räddningstjänster. Enheten har vidare 

ansvar för MSB:s avgiftsfinansierade utbildningar inom ämnesområdet olja. 

Inom enheten finns ansvar för bibliotek, stöd med IT-pedagogik och läs- och 

skrivsvårigheter samt att tillhandahålla utbildnings- och resursplanering. Den 

administrativa personalen stödjer samtliga enheter.  

Enheten består av 31 personer och leds av en enhetschef. 

 

Befattning Antal 

Enhetschef 1 

IT-pedagog 1 

Resurssamordnare 1 

Utbildningsadministratör 1,8 

Bibliotekarie 1 

Lärare arbetslagsansvarig 4 

Lärare 21 

Totalt (helårstjänster) 30,8 
 
Tabell b4.6 Befattningar vid enheten för grundutbildning 
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Enheten för vidareutbildning 

Enheten ansvarar för utbildningarna Räddningsledare A, Räddningsledning B, 

Tillsyn och olycksförebyggande A och B samt Påbyggnadutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer (RUB). I ansvaret ingår 

anslagsutbildningar som t.ex. marint oljeskydd, RN48-utbildningar, 

olycksutredningar, stabsutbildningar, fartygsbrandsläckning samt MIRG-

utbildning49. Avgiftsfinansierade utbildningar t.ex. stabsutbildningar (ej 

anslag) ingår i enhetens uppgifter. I uppgifterna ingår även utvecklingsarbete 

t.ex. metodstöd till länsstyrelser och centrala myndigheter, fältutveckling samt 

kunskapsplattform ledning. Enheten ansvarar för att tillhandahålla 

utbildnings- och resursplanering. Den administrativa personalen stödjer 

samtliga enheter.  

Enheten består av 26 personer och leds av en enhetschef. 

Befattning Antal 

Enhetschef 1 

Resurssamordnare 1 

Schemaläggare 1 

Utbildningsadministratör 1 

Lärare arbetslagsansvarig 4 

Lärare 18 

Totalt (helårstjänster) 26 
 
Tabell b4.7 Befattningar vid enheten för vidareutbildning 

 

Enheten för samverkansutbildning  

Enheten ansvarar för utbildningar och kurser främst samverkanskurser, EU-, 

FN- och NATO-utbildningar samt viss tjänsteexport. I uppgifterna ingår även 

arbete med kunskapsplattform ledning. Den administrativa personalen stödjer 

samtliga enheter. Enheten ansvarar också för IT-verksamheten i Revinge. 

Enheten består av 15 personer och leds av en enhetschef. 

 

Befattning Antal 

Enhetschef 1 

Utbildningsadministratör 1 

EU-samordnare 1 

IT-handläggare 2 

Lärare 10 

Totalt (helårstjänster) 15 
 
Tabell b4.8 Befattningar vid enheten för samverkansutbildning 

                                                           
48 Utbildning inom kärnenergiberedskap 
49 Maritime Incident Response Group  
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Enheten för teknik och service  

Enheten ansvarar för att tillhandahålla och underhålla utbildningsanordningar, 

materiel, utrustning och fordon. Enheten svarar för fastighetsskötsel, 

verkstadstjänster, IT-stöd, lokalvård, vaktmästeri- och receptionstjänster, 

materielredovisning samt drift och underhåll avseende utomhusvarning. 

Enhetens uppgift är också att tillhandahålla hotell- och restaurangtjänster samt 

att inom ramen för befintliga hyresavtal ansvara för löpande kontakter med 

hyresvärden angående daglig drift och underhåll av lokalerna. 

Enheten består av 30 personer och leds av en enhetschef. 

Befattning Antal 

Enhetschef 1 

Receptionist och registrator 1,5 

Serviceansvarig  1 

Servicetekniker 7,6 

Servicepersonal (lönebidrag) 1 

Fordonstekniker 1 

Lokalvårdare 5,3 

Varningstekniker 2 

Varningsadministratör 0,5 

Vaktmästare och fastighetsdrift 1 

Kock 2 

Kallskänka 1 

Restaurangbiträde 4,8 

Totalt (helårstjänster) 29,7 
 
Tabell b4.9 Befattningar vid enheten för teknik och service 

Enheten för utbildningsstöd 

Enheten ansvarar för samordning av SHM- och kvalitetsfrågor, försäljning av 

uppdragsutbildningar, kurser och konferenser, stöd till chefer och övrigt 

verksamhetsstöd samt informationsstöd.  

Enheten består av 6 personer och leds av verksamhetschefen. 

Befattning Antal 

Controller 1 

Ekonom 1 

Säljare/inköpare 1 

Administratör 0,5 

SHMK-handläggare 1 

Informatör 1 

Totalt (helårstjänster) 5,5 
 
Tabell b4.10 Befattningar vid Enheten för utbildningsstöd 
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Enheten för utbildningssamordning (USAM) 

Av arbetsordningen framgår att enheten ansvarar för att samordna, inrikta, 

utveckla, beställa, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningsinsatser. I detta 

ingår att kartlägga och bedöma målgruppernas behov av utbildning inom 

området samhällsskydd och beredskap. Enheten ska löpande utveckla 

beställarrollen och ha god kunskap om kursutbudet inom området. I enhetens 

ansvar ingår även antagning och urval till utbildningar. Enheten ska vidare 

säkerställa att det finns en process för att resultat och erfarenheter från 

forskning, övningar, observatörsinsatser, händelser och underlag från övriga 

delar av myndigheten omhändertas i utbildningsverksamheten. 

Enheten ska vid behov stödja övriga enheter och verksamheter vad gäller 

utvecklingsarbete och leverans av tjänster och ska medverka i avdelningens 

samlade analysarbete. I enhetens uppdrag ingår även att inom sitt område 

bidra till internationell samverkan och samverkan inom ramen för EU-

samarbetet. 

Enheten är placerad i Karlstad, består av 21 personer (19,8 årsarbetare) och 

leds av en enhetschef. Det finns två verksamhetsansvariga för kursutveckling 

respektive administration, strategi och planering.  

 

Befattning Arbetsområde Antal 

Enhetschef Leder enheten 1 

Verksamhetsansvarig Samordning av utvecklings- och 

utbildningsprocessen samt förvaltning 

2 

Strategisk rådgivare Strategisk utveckling 1 

Handläggare 

kursutveckling 

Utveckling av nya och befintliga kurser 3 (4) 

Handläggare 

kvalitetssäkring  

Utveckla, implementera och 

genomföra rutiner, metoder och 

verktyg för kvalitetssäkring  

1 

Handläggare antagning och 

urval  

Urval, antagning, deltagarregistrering, 

utbildningsservice och utvärderingar  

3 

Handläggare 

marknadsföring 

Samordna och genomföra 

marknadskommunikation 

1 

Handläggare utbildning av 

insatspersonal 

Planering och beställning av 

utbildning, koordinering, utveckling 

och uppföljning  

3,5 

Handläggare 

behovsinventering/ 

kursplanering 

Omvärldsbevakning, behovsanalys, 

underlag för inriktningsbeslut av 

kursutbud och uppdatering av planen  

1 

Handläggare 

läromedelsproduktion 

Utveckla kunskapsmaterial/läromedel 

på uppdrag av och i samverkan med 

avdelningar  

1 

Handläggare beställning 

och upphandling 

Kravspecifikationer, beställa 

utbildningar samt uppföljning  

1,3 
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Handläggare 

systemförvaltning  

Förvaltning, underhåll, support och 

drift av system  

1 

Totalt (helårstjänster)  19,8 

 

Tabell b4.11 Befattningar vid Enheten för utbildningssamordning 

För att säkerställa en strukturerad och organiserad utveckling av kurser och 

utbildningar kommer processledare50 att utses och ansvara för följande 

uppgifter:  

 Säkerställa att ändamålsenliga uppföljningsmöten sker tillsammans 

med ansvariga genomförare av utbildning 

 Utgöra kontaktpunkt för USAM i relation till upprättade ämnesnätverk 

 Säkerställa att respektive kurs, utbildning eller program följer fastställd 

utbildningsprocess, och anpassar stöd därefter 

 Bidra till kvalitetsredovisning för utbildningsverksamheten utifrån 

fastställt system för kvalitetssäkring 

                                                           
50 Processledarnas uppgifter är fördelade enligt nedanstående struktur. 

 Utbildning i skydd mot olyckor, Utbildning för räddningsinsats 

 Vidareutbildning och fortbildning inom SMO 

 Olja, RN, Skorstensfejare, Skorstensfejartekniker 

 Krisberedskap inklusive SSV och övning 

 SNAM, IHP, m.m. 

 USAR, Induction, m.m. 
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