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Behörighet  

Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot 

olyckor, 80 studiepoäng. För att vara behörig måste också minst 30 av 40 

studiepoäng från kurserna; Yrkesroll i kommunalt säkerhets-, och 

räddningsarbete samt olycksförebyggande arbete, Olyckans skeden, Risker 

med farliga ämnen, Arbetsmiljö i teori och praktik samt Kommunalt 

säkerhetsarbete, vara godkända.  

Syfte  

Syftet med kursen är att ge den studerande förutsättningar att utveckla sina 

kunskaper, färdigheter och kompetenser vad gäller de delar som utbildningen 

tidigare behandlat genom ett lärande i arbete. Kursens syfte är också att den 

studerande ska utveckla sin förståelse för yrkesverksamheten inom kommunalt 

räddnings, säkerhets- och olycksförebyggande arbete.  

Lärandemål 

 Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  förklara den kommunala räddningstjänstens roll i relation till kommunens 

totala säkerhetsarbete  

 förklara tillsynsprocessen  

 undersöka miljörisker i den kommunala räddningstjänstens verksamhet  

 undersöka hur räddningstjänstens arbete och organisation har utvecklats och 

utvecklas över tid i förhållande till förändringar i samhället 

  genomföra en utbildningsinsats inom området skydd mot olyckor  

 redogöra för hur krisstöd inom räddningstjänst eller företag, organisationer 

och myndigheter är organiserat  

  hantera inom yrkesområdet vanligt förekommande moment under 

handledning  
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Kursens huvudsakliga innehåll  

Kursen sker huvudsakligen i verksamhet med anknytning till utbildningens 

syfte (LIA plats) där studenten är placerad under tiden för kursen, i nära 

samverkan mellan LIA-handledare från den kommunala 

räddningstjänstorganisationen.  

Kursen innehåller alla de delar som inverkar på kommunal räddningstjänst så 

som räddningstjänstens roll, ansvar, styrning, organisation och samverkan 

före, under och efter räddningsinsats. Kursen innehåller också brandskydd ur 

olika aspekter, yrkesroll, tillsynsprocessen, systematiskt säkerhetsarbete samt 

säkerhet i en verksamhet.  

Centralt för kursen är lärande i arbete med vilket avses att studenten är aktiv i 

sin lärprocess, och under handledning utvecklar sina kunskaper, färdigheter 

och kompetenser inom yrkesområdet kommunalt säkerhets- och 

räddningsarbete  

Läromedel 

 Redovisas separat i läromedelslista.  

Examination och betygssättning  

Kursen examineras genom fyra examinerande moment som utgör ett samlat 

bedömningsunderlag för kursen. Examinerande moment 1 genererar 5 

studiepoäng, examinerande moment 2, 5 studiepoäng, examinerande moment 

3, 3 studiepoäng och examinerande moment 4, 2 studiepoäng.  

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle ska 

förnyad prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle 

dock senast inom 8 veckor, om inte särskilda skäl föreligger. Möjlighet till 

omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle. 

Examinering av LIA period sker i samverkan mellan handledare från 

verksamhetsställe och LIA plats. Studerande som riskerar Icke Godkänt ska 

meddelas detta.  

På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. 


