
Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (2) 

 Datum 
2011-03-22 

Diarienr 
2011-1261 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress 
651 81 Karlstad 

Besöksadress:  
Stockholm: Kungsgatan 53 
Karlstad: Norra Klaragatan 18 
Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 00 
 
registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org nr. 
202100-5984 

 

 

Ert datum 
2011-02-23 

Er referens 
Fö2011/307/SSK 

Avdelningen för utbildning, övning och beredskap 
Enheten för utbildning 
Per Hulling 
010 240 52 84 
per.hulling@msb.se 

Regeringskansliet 
Försvarsdepartementet 
 
103 33  Stockholm 

  

Underlag angående behov av ändring i 
förordningen (2003:477) om utbildning i 
skydd mot olyckor 

Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ombetts att yttra sig 
över behovet av en ändring i 3 § förordningen (2003:477) om utbildning i 
skydd mot olyckor samt över vad en sådan ändring skulle få för konsekvenser.  

Synpunkter 
MSB har ingen erinran mot att 3 § förordningen om utbildning i skydd mot 
olyckor ändras på motsvarande sätt som nu skett i 7 kap. 12 § 
högskoleförordningen (1993:100). Principen om att urval bör göras utifrån den 
sökandes meriter och att vid likvärdiga meriter urvalet bör göras genom prov, 
intervjuer eller genom lottning i stället för med hänsyn till kön bör tillämpas 
vid antagning till utbildning i skydd mot olyckor, likaväl som vid antagning till 
högskoleutbildning. Den i förordningen om utbildning i skydd mot olyckor 
föreskrivna möjligheten att använda lottning bör kvarstå men MSB ser däremot 
inte att det av ekonomiska och praktiska skäl är möjligt att införa prov eller 
intervjuer som en ny urvalsmetod.  

Det går inte att ange med säkerhet hur många gånger den nu gällande 
möjligheten att göra urval med hänsyn till kön tillämpats vid antagning till 
utbildning i skydd mot olyckor. Det kan röra sig om ett tiotal fall, vilket ska 
jämföras med att antalet personer som har antagits till utbildningarna kan 
uppgå till i storleksordningen tretusen.  Den nu aktualiserade ändringen kan 
därmed inte sägas medföra några påtagliga konsekvenser.  

MSB vill i sammanhanget upplysa om att myndigheten för närvarande 
genomför projektet Utveckling av utbildningssystemet inom området skydd 
mot olyckor. Där ingår det att se över antagningsförfarandet med anledning av 
genomförda utvärderingar. Resultatet av projektet kan bli att det framträder 
andra behov av ändringar i förordningen om utbildning i skydd mot olyckor än 
vad som nu berörts.  
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I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Chefsjuristen 
Key Hedström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
tf enhetschefen Monica Edsgård samt utbildningshandläggaren Per Hulling 
deltagit. 

 
 
 
Helena Lindberg  
 Key Hedström 
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