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Återbud sreg ler för kurser som g enom förs a v MSB
Beslut
Genom detta beslut regleras återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som
genomförs av MSB. Reglerna avser Grundutbildningför räddningstjänstpersonal i beredskap,
förordningsregleradekurser för räddningstjänst som inteär studiemedelsberättigadesamt övriga kurser.
Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap
Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap,
Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive
moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.
Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är
studiemedelsberättigade
Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon
återbudsavgift.
Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms
om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive
moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.
Övriga kurser1
Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

Reglerna för övriga kurser gäller också för de kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag
av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2
tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande
studieresor.
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Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta
platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i
samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att
överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske
i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.
Detta beslut träder i kraft 2022-04-01 och vid denna tidpunkt upphävs beslut 2018-10-17,
dnr 2018-11801.
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