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Övergångsbestämmelser samt slutförande av 
avbruten utbildning för Grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) 

Beslut 

Detta beslut reglerar vad som gäller sökande som genomgått delar av 
Utbildning för räddningsinsats1, samt studerande som avbryter studierna 
avseende Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap2 (Grib). 

MSB beslutar i fråga om sökande som genomgått delar av Utbildning för 
räddningsinsats, ska gälla att; 

- inget tillgodoräknande ska ske för den som med godkänt resultat 
genomgått Preparandkurs för Räddningsinsats, 2 studiepoäng3, 

- för den som med godkänt resultat genomgått Del 1 eller Del 1 och Del 2 
av Grundkurs för räddningsinsats, 7 studiepoäng4, kan påbörja Delkurs 
B Praktik i räddningstjänst och anses som med godkänt resultat 
genomgått Delkurs A Introduktion till yrkesrollen inom Kommunal 
räddningstjänst, 3 studiepoäng5 (Kurs 1 Grib). 

MSB beslutar att den som avbryter studierna för Grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i beredskap6, under förutsättningar som anges i detta 
beslut, ges möjlighet att slutföra utbildningen senast under de närmaste två 
efterföljande kalenderåren från det att utbildningen påbörjades. Möjlighet att 
slutföra utbildningen erbjuds under förutsättning att utbildningsplats finns.  

Samtliga kurser ska vara genomförda i kronologisk ordning (Introduktion till 
yrkesrollen, delkurs 1A, Praktik i räddningstjänst, delkurs 1B samt 

                                                           
1 dnr 2010-15185 
2 dnr 2016-4589 
3 dnr 2009-15281 
4 dnr 2009-15282 
5 dnr 2016-4589-1 
6 dnr 2016-4589 
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Räddningsinsatsen kurs 2) och den studerande ska vid respektive kurs uppnått 
godkänt resultat vid förekommande examinationer.  

Avbrottet ska vara föranlett av orsaker som den studerande inte kan råda över 
och inte kunnat förutse då utbildningen påbörjades t.ex. sjukdom, familjeskäl, 
att inte få ledigt från sin ordinarie arbetsgivare. Avbrottet ska meddelas av den 
studerande skriftligt, där skäl för avbrottet ska anges. 

Tillämpning 

Då en studerande avbryter utbildningen ska dennes räddningstjänst meddela 
MSB skriftligt. MSB ska sedan dokumentera avbrottet och i vilket skede av 
utbildningen som avbrottet sker. Dokumentationen registreras i aktuellt 
system för kurs- och elevadministration.  

För att återuppta utbildningen ska urval- och antagnings funktionen vid 
Enheten för utbildningssamordning meddelas skriftligt av den studerandes 
räddningstjänst. MSB förbehåller sig rätten att erbjuda det 
utbildningsalternativ som är mest ändamålsenligt med hänsyn till rådande 
förutsättningar. MSB har ingen skyldighet att bevaka att en studerande som 
avbrutit utbildningen återupptar studierna. 

Då en studerande återupptar utbildningen ska det på lämpligt sätt kontrolleras 
att den studerande har erforderliga kunskaper i förhållande till den nivå av 
utbildningen som genomförts. Den som ansvarar för genomförande7 av 
utbildningen ansvarar för den kunskapskontrollen. 

Utbildningsbevis utfärdas först då den studerande med godkänt resultat 
genomfört hela utbildningen och dess delar. Den ekonomiska 
schablonersättningen till kommunen utbetalas då den studerande med godkänt 
resultat genomfört hela utbildningen.  

Bakgrund 
Med anledning av införandet av en ny utbildning januari 2018, 
Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, finns det behov av 
att reglera hur övergångar mellan utbildningar samt avbrott ska regleras och 
hanteras. 

 

                                                           
7 Kursansvarig 


