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Förslag till nya föreskrifter med upphävande 
av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 
2008:5) om behörighetskrav för antagning till 
utbildning enligt förordningen (2003:477) om 
utbildning i skydd mot olyckor 

 

1 Problemet 

MSB föreslår att Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2008:5) om 
behörighetskrav för antagning till utbildning enligt förordningen (2003:477) 
om utbildning i skydd mot olyckor upphävs och ersätts med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:X) om 
behörighetskrav för antagning till utbildning enligt förordningen (2003:477) 
om utbildning i skydd mot olyckor.  

Enligt 1 § förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor ska MSB 
bedriva utbildning inom området skydd mot olyckor. Enligt 2 § får MSB 
meddela föreskrifter om de krav på behörighet som ställs upp för antagning till 
utbildningarna. 

De utbildningar som berörs av de föreslagna föreskrifterna är: 

• Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 

• Skydd mot olyckor 

• Skorstensfejarutbildning 

• Skorstensfejarteknikerutbildning 

• sammanhållna vidareutbildningsprogram 

MSB:s förslag på nya föreskrifter baseras huvudsakligen på behov av 
förändring inom följande områden: 
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• Ändrade kompletteringsregler för Påbyggnadsutbildning i 
räddningstjänst för brandingenjörer. 

• Ändrade behörighetsregler för Skydd mot olyckor, 
Skorstensfejarutbildning och Skorstensfejarteknikerutbildning på 
grund av nya behörighetsregler i GY11. 

• Upphävande av behörighetsregler för sammanhållna 
vidareutbildningsprogram. 

Bakgrunden till respektive område behandlas nedan. 

 

1.1 Ändrade kompletteringsregler för 
Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 
brandingenjörer (Påbyggn BI) 
Enligt gällande föreskrifter medges behörighetskompletteringar ända fram till 
utbildningsstart för Påbyggn BI. Det innebär att MSB inte vet hur många 
studerande som kommer läsa utbildningen förrän startdagen. Detta gör att det 
är svårt att planera och förbereda rätt resurser för utbildningen.  

Enligt 3 § förordningen om utbildning i skydd mot olyckor bestämmer MSB 
inom vilken tid och i vilken ordning den som vill antas till utbildning ska 
anmäla det. Mot denna bakgrund avser MSB sätta ett sista 
kompletteringsdatum för utbildningen i december då behörigheterna senast 
måste vara uppfyllda. Åtgärden är motiverad eftersom MSB har behov av att 
veta hur många som ska påbörja utbildningen i ett tidigare skede än idag. 

 

1.2 Ändrade behörighetsregler för Skydd mot olyckor, 
Skorstensfejarutbildning och 
Skorstensfejarteknikerutbildning 
Skolverket har antagit en ny nationell läroplan för gymnasiet för dem som 
påbörjat gymnasiet hösten 2011 (GY11). GY11 har en högre nivå för 
grundläggande behörighet jämfört med den tidigare nationella läroplanen. Mot 
bakgrund av att GY11 antagits har MSB sett över behörighetskraven för de 
utbildningar som berörs.  

Behörighetskraven för att antas till utbildningarna Skydd mot olyckor samt 
Skorstensfejarutbildningen regleras i nu gällande föreskrifter SRVFS 2008:5. 
Kraven hänvisar till grundläggande behörighet. De skärpta kraven i GY11 
innebär att studerande läser 100 gymnasiepoäng mer i både svenska och 
engelska för att uppnå grundläggande behörighet jämfört med tidigare krav.  

MSB:s utbildningar är relativt praktiska. MSB anser därför inte att det är 
lämpligt att höja behörighetskraven i enlighet med GY11 eftersom de höjda 
behörighetskraven inte är nödvändiga för att klara av att genomföra MSB:s 
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utbildningar. MSB föreslår därför en ändring av nu gällande föreskrifter som 
hänvisar till grundläggande behörighet. I stället föreslås en skrivning som i sak 
innebär att MSB behåller den nivå som motsvarar grundläggande behörighet 
enligt den tidigare nationella läroplanen. 

MSB avser även att ändra behörigheten för Skorstensfejarutbildningen genom 
att införa krav på avklarade studier i samhällskunskap. MSB anser att detta 
krav är motiverat eftersom yrkesutövningen innehåller myndighetsutövning 
och det redan är ett behörighetskrav för vidareutbildningen till 
skorstensfejartekniker.  

GY11 anger även nya namn, beteckningar och betygssättning på 
gymnasiekurserna. MSB avser att tillämpa dessa i de föreslagna föreskrifterna. 
Denna förändring jämfört med SRVFS 2008:5 är dock rent administrativ. En 
översättningsnyckel kommer att användas för bedömning av äldre betyg. 

Övergångsregler kommer att gälla. De betyg som tidigare gett behörighet 
kommer också fortsättningsvis att göra det enligt praxis. 

 

1.3 Upphävande av behörighetsregler för 
sammanhållna vidareutbildningsprogram 
De sammanhållna vidareutbildningsprogrammen har inte genomförts sedan 
2007 eftersom det var ett lågt söktryck på utbildningarna. Eftersom 
vidareutbildningarna omstrukturerats kan de inte genomföras som 
sammanhållna vidareutbildningsprogram i den form de har idag och därför tas 
skrivningen om dem bort. 

 

2 Alternativa lösningar 

2.1 Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 
brandingenjörer 
Alternativet är att fortsatt tillåta kompletteringar fram tills utbildningen 
startar. Som beskrivits ovan medför detta praktiska problem för MSB. MSB 
anser att det är motiverat att MSB utnyttjar sitt mandat att i enlighet med 3 § 
förordningen om utbildning i skydd mot olyckor bestämma inom vilken tid och 
i vilken ordning den som vill antas till utbildning ska anmäla det. 

 

2.2 Skydd mot olyckor, Skorstensfejarutbildning och 
Skorstensfejarteknikerutbildning 
Alternativet är att följa GY11:s höjda krav för grundläggande behörighet. MSB 
anser dock inte att kraven i GY11 motsvarar vad som krävs för att klara av att 
genomföra MSB:s utbildningar. Att följa GY11 skulle således innebära ett 
omotiverat försvårande för sökande till dessa utbildningar. 



Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 4 (5) 
 Datum 

2014-06-18 
Diarienr 
2014-3052 

 

 

 

3 Berörda  

De som berörs av de föreslagna föreskrifterna är sökande till 
Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, Skydd mot 
olyckor, Skorstensfejarutbildningen och Skorstensfejarteknikerutbildningen.  

Företag berörs inte av de föreslagna föreskrifterna. 

 

4 Kostnader och andra konsekvenser 

De föreslagna föreskrifterna orsakar inga kostnader.  

 

5 Överensstämmelse med Sveriges 
medlemskap i EU 

Om en EU-medborgare söker till MSB:s utbildningar gör MSB en bedömning 
av dennes utländska utbildning baserat på Högskoleverkets och Verket för 
högskoleservices bedömningshandböcker. Dessa baseras i sin tur på 
Högskoleverkets regelverk. MSB:s bedömning av utländska utbildningar 
baseras således på regler som beslutats av en annan myndighet.  

Mot denna bakgrund bedömer MSB att de nu föreslagna föreskrifterna inte står 
i strid med Sveriges medlemskap i EU. 

 

6 Ikraftträdande och informationsinsatser 

De nya föreskrifterna ska träda i kraft snarast möjligt. 

Information om de föreslagna föreskrifterna ligger utlagt på MSB:s hemsidor 
för de aktuella utbildningarna så att eventuella sökande kan se vad som gäller 
framöver. Frågan om att sätta ett sista kompletteringsdatum för 
Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer har också 
kommunicerats med respektive lärosäte för brandingenjörsutbildningarna, 
Lunds Tekniska högskola och Luleå Tekniska Universitet samt 
intresseföreningar för brandingenjörsstuderande vid respektive lärosäte. 
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7 Kontaktpersoner 

 

Monica Edsgård  

Tel:010-240 5399 

E-post: monica.edsgard@msb.se 

 

Lise-Lott Eriksson 

Tel:010-240 5079 

E-post: lise-lott.eriksson@msb.se 
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