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Kontinuitetshantering för länsstyrelser
Bakgrund
Kontinuitetshantering är en metod för att planera så att man kan upprätthålla
sin verksamhet även vid olika typer av störningar - till exempel när personalen
inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda och tjänster inte når oss
eller vi drabbas av ett strömavbrott.
Länsstyrelserna har en viktig roll i arbetet med kontinuitetshantering. Dels
genom att kunna upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet de själva
bedriver, men också genom att stötta kommuner och regioner i deras arbete
med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom sitt geografiska område.
Genom arbete med kontinuitetshantering kan samhällsviktiga verksamheter
snabbare återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en inträffad
störning. Det innebär kortare avbrottstider i verksamheten och förhindrar att
till exempel personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade
värden går förlorade.
Kontinuitetshanteringen ger även kunskap om vilka resurser den
samhällsviktiga verksamheten är beroende av för att fungera, hur utsatta
resurserna är och om det behövs åtgärder för att säkra dem för att t.ex. minska
risken för störningar i verksamheten.
Kursen utgår ifrån MSB:s metodstöd som finns på
www.msb.se/kontinuitetshantering

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till personer på länsstyrelser och
Socialstyrelsen som arbetar eller ska arbeta med att stödja kommuner och
regioner i deras arbete med kontinuitetshantering. Det kan dels vara personer
som exempelvis arbetar inom områdena civilt försvar, risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA), samhällsviktig verksamhet och säkerhetsskydd, dels
de personer som ansvarar för den egna organisationens arbete med
kontinuitetshantering.

Förkunskaper
För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt rekommenderas deltagaren ha
genomfört MSB:s webbkurs om kontinuitetshantering innan kursstart.
Webbkursen finns publicerad på www.msb.se/kontinuitetshantering
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Urval
Varje länsstyrelse erbjuds två platser. För Socialstyrelsen reserveras två platser.
MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en
jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till ett
jämställdhetsperspektiv. Ett eventuellt urval sker i dialog med berörd
länsstyrelse.

Syfte
Kursen syftar till att ge deltagarna verktyg för att stödja aktörer som bedriver
samhällsviktig verksamhet inom ett geografiskt område eller ansvarsområde, i
arbetet med kontinuitetshantering. Kursen syftar även till att öka kunskapen
om kontinuitetshantering för att stärka arbetet i den egna organisationen.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna
1.

förklara vad kontinuitetshantering innebär och syftar till

2. förklara hur kontinuitetshantering kan genomföras i länsstyrelsens
verksamhet
3. ge exempel på hur MSB:s metodstöd och andra verktyg kan användas
för att stödja aktörer i deras arbete med kontinuitetshantering.

Innehåll
Kursen tar upp följande innehåll:


syftet med kontinuitetshantering och varför man ska arbeta med det



hur kontinuitetshantering kan genomföras på länsstyrelsen



hur kommuner och regioner kan gynnas av att arbeta med
kontinuitetshantering



metodstöd samt verktyg och tips för att stödja andra i arbetet med
kontinuitetshantering.

Pedagogik och metodik
Kursens pedagogik bygger på att deltagaren är närvarande och aktiv under
kursens samtliga delar. Kursen bygger på det metodstöd som MSB har tagit
fram, som i sin tur bygger på en internationell ISO-standard.

Upplägg och omfattning
Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bl.a.
föreläsningar, gruppdiskussioner och lärande exempel.
Kursen omfattar två dagar och genomförs digitalt via Skype.

Läromedel
Kursen utgår från MSB:s metodstöd som finns på
www.msb.se/kontinuitetshantering
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Övrig rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i
samband med antagningsbesked och kursinformation.

Intyg
Efter genomförd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till deltagaren.
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