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Guide - Godkänna anmälan till nya Grib
Vad är nytt administrativt?








Vi tar emot anmälningarna enligt principen ”först till kvarn”. Detta innebär att ett
kurstillfälle kan bli fulltecknat före sista anmälningsdag.
Om kursen är fulltecknad kan deltagaren anmäla sig till en reservkö, men de måste
även anmäla sig till ett kurstillfälle där det finns plats.
Den anmäldes plats är personlig, den tillhör inte räddningstjänsten, alltså finns det
inte möjlighet att byta deltagare på en kurs utan vid återbud så går platsen till nästa
på tur i reservkön.
Anmälan görs här. Sista anmälningsdag är ca sex veckor före kurs 1:s start om den
inte blir fulltecknad tidigare.
Anmälningar kommer att behöva godkännas löpande. Därför är det viktigt att det
finns flera i er organisation som kan godkänna anmälningar så att ni inte
missar en plats pga sjukdom eller semester.
Alla kurser som är öppna för anmälan syns på webben.
Inga förkunskapskrav krävs för att antas till utbildningen.

Vad är som tidigare administrativt?






Deltagare anmäler sig själv. Före anmälan bör det vara en dialog om vilka kurser som
är aktuella att anmäla sig till så att det passar både deltagaren och räddningstjänsten.
Eventuellt återbud ska lämnas av räddningstjänsten till utbildning@msb.se, inte
av den enskilde deltagaren.
Räddningstjänsten godkänner deltagarens anmälan på webben.
Deltagaren måste vara anställd på en räddningstjänst vid anmälan.
Guide för att godkänna anmälan till Vidareutbildningarna finns här.

Vad händer med deltagarens anmälan?
När vi får in en anmälan från någon som är anställd hos er skickar vi anmälan vidare till
er för godkännande. Godkännandet måste ske inom en vecka. Självklart kan ni
även avslå en anmälan som ni inte stödjer.
När ni loggar in i Utbildningsportalen, https://utbildning.msb.se/, för att godkänna så
kan ni se vilka kurstillfällen deltagaren anmält sig till, både på kurs 1 och på kurs 2. Ni ser
även om deltagaren står i reservkö till någon plats.
Följande frågor/påståenden ska besvaras;








Jag intygar att den anmälde är anställd som räddningstjänstpersonal i beredskap
(deltidsbrandman)
Var och när genomförs delkurs 1B, Praktik i räddningstjänst?
Vilka lokala anpassningar är planerade att vara genomförda före starten av Grib kurs
2, Räddningsinsatsen?
Konto för utbetalning efter fullgjord utbildning
Referens för utbetalning
Övrig information
Namn och telefonnr till kontaktperson som godkänt anmälan
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När vi tagit emot era uppgifter antas deltagaren till både kurs 1 och kurs 2 men
antagningen till kurs 2 är under förutsättning att deltagaren är godkänd på samtliga
moment på kurs 1 senast 2 veckor före kurs 2 startar. Om hen inte är godkänd i tid så
måste hen ombokas till ett senare kurs 2-tillfälle. MSB kontrollerar behörighetskravet
regelbundet.
Antagningsbeskedet skickas till er på räddningstjänsten och ni i er tur informerar den
anställde.

Frågor?
Kontakta utbildning@msb.se

Godkänna anmälningar steg för steg
Steg 1
Logga in i Utbildningsportalen, https://utbildning.msb.se/
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Steg 2

Steg 3
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