
MSB Sandö



Välkommen till Sandö!

Folke Bernadotte-
akademin

Räddningsgymnasiet
(Kramfors kommun)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)



MSB:s vision
Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

MSB utvecklar, tillsammans med andra, 
individens och samhällets förmåga att 
förebygga, hantera och lära av olyckor och 
kriser.

Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, 
stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn 
och eget operativt arbete i nära 
samverkan med kommuner, landsting, 
myndigheter, företag och organisationer 
för att uppnå ökad trygghet och säkerhet 
på alla samhällsnivåer – från lokalt till 
globalt.

MSB ska vara en öppen, kompetent och 
drivande myndighet med fokus på 
individen och samhället. 



Därför behövs vi



En myndighet med fokus på att …

… minska riskerna och sårbarheterna i samhället

… utveckla förmågan i samhället att hantera olyckor, kriser 
och krig

… stärka, samordna och inrikta hanteringen av allvarliga 
olyckor, kriser och krig



• Vi är cirka 900 anställda

• Vi finns i Karlstad, Revinge, Rosersberg, Sandö och Stockholm

• Vi bedriver utbildning i Revinge, Rosersberg och Sandö

• Vi är en myndighet som sorterar under Justitiedepartementet fr o m 
2015

• Vår generaldirektör heter Dan Eliasson

Kort om MSB



Organisation MSB Sandö

• Verksamhetschef

adm.verksamhetsstöd

• Grundutbildning 1

Platsbunden

• Grundutbildning 2

Distans, Grib

• Vidareutbildning

• Samverkan och 

övrig utbildning

• Internatenhet



MSB Sandö

• Har miljötillstånd (MKB) för verksamheten 

• Miljöcertifierad enligt ISO 14001

• Två egna övningsområden:
Sandö (70 hektar)
Högberget (5 hektar)

•
Tillgång till övn.omr i Rosersberg

• Budget  2018: 80 miljoner kr

• Omsättning marknadsutb. 2018: ca 1,5  
miljon kr

• Drygt 100 årsarbetskrafter

• Internatmöjligheter:
120 bäddar (vid behov kan ytterligare 
platser tillhandahållas på ön och dess 
närområde)



Uppgifter för MSB;
1. Utbilda räddningstjänstpersonal eller 

blivande räddningstjänstpersonal
2. Verka för ökad mångfald och 

jämställdhet i kommunal räddningstjänst
3. Vikten av RIB (kvinnor är vanligare på 

RIB än heltid)

Utbildning - MSB



Anslagsutbildningar

Grundutbildningar:

• Skydd mot olyckor (SMO) 
80 poäng (4 terminer) 
reguljärt eller distans

• Skorstensfejare (Rosersberg)
20 poäng (1 termin)

• Grundutbildning för räddnings-

tjänstpersonal i beredskap

Vidareutbildningar:

• Räddningsledare A
6 studiepoäng

• Räddningsledning B
9  studiepoäng

• Tillsyn A, B  
6 och 10 studiepoäng

• Skorstensfejartekniker (Rosersberg)
20 poäng (1 termin)



Anslags-
utbildningar

Kundanpassade
utbildningar

Internationella
utbildningar

Avgiftsfinansierade
utbildningar



Internationella utbildningar   Kundanpassade utbildningar

SNAM
Mine Action
IMSMA - Information Management System for Mine 
WASH in Emergencies
SB Field Staff Induction Course
SRT Command and Control
EOD
NUSAR 
Översvämning och barriärer
Oljeskadeskydd
Värdkurser FN/EU

Krishantering
Stabutbildning
Kriskommunikation
Miljöutbildning
Brand- och räddningsutbildning

Efter kundens behov inom vårt ansvarsområde



Våra övningsfält
Sandö & Högberget



Kunder och samarbetspartner

• Umeå universitet  
(internationella kris-
och konfliktprogrammet)

• Mittuniversitetet 
• Folke Bernadotteakademin
• Räddningsgymnasiet
• Polishögskolan
• Polisen Nord
• Länsstyrelsen i Västernorrland, 

Jämtland och Västerbotten
• Räddningstjänsten i regionen
• Närliggande kommuner





Tillsammans i samverkan







I närtid - 2022

• Ökat antal utbildningsplatser

• Nytt utbildningssystem för räddningsledning

• Virtuell simulering 

• Skogsbrands utbildningar

• Regionalisering

• Civilpliktsutbildning

• Förstärkningsresurs

• Beredskapsstyrkor

• Något mer?



2020 2021-2022 
 

Utbildningsutbud 

 behålla antalet utbildningsplatser för de förordningsstyrda 
utbildningarna lika som 2019, 

 minska antalet erbjudna kurstillfällen för handledarutbildningen-
Grib samt 

 antalet utbildningar och utbildningsplatser för de icke-
förordningsstyrda utbildningarna ligger på samma nivå som 2019. 

 

Utbildningsutbud 

 antalet utbildningsplatser på grund- och vidareutbildningarna 
inom skydd mot olyckor har ökats med 520 utbildningsplatser 
jämfört med 2018, 

 ett nytt utbildningssystem för räddningsledning finns framtaget, 
 en påbyggnadsutbildning till Grib inom skogsbrandsbekämpning 

utvecklas, 
 nationellt utbildningsstöd utvecklas till kommunal 

räddningstjänst för frivilliga brandmän, skogsbrandvärn och 
andra frivilliga för skogsbrandsbekämpning, 

 utbildningsinslag om räddningstjänst under höjd beredskap ingår 
som en del i befintliga utbildningar samt att 

 utbildningsutbudet innehåller en systematisk utbildningsmodell 
för spridning av totalförsvarskunskap. 

 

 

Innehållet i inriktningen -
utbildningsutbud



2020 2021-2022 
 

Utbildningsutveckling  
 

 Utveckling av vidareutbildning inom ledning av räddningstjänst. 
 Utveckling av påbyggnads-utbildning i skogsbrands-bekämpning till 

GRiB. 
 Nya utbildningar inom Fortbildningstjänsten. 
 Integrering av Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A 

i Utbildning i skydd mot olyckor. 
 Förstärka användandet av sambandsmedel inom utbildningar för 

räddningstjänst. 
 Utveckla ett grundkoncept för räddningstjänst under höjd 

beredskap. 
 Implementering av utbildningsmodell för totalförsvarskunskap. 
 Utbildningsstöd inom kommun- och 

landstingsöverenskommelserna. 
 Utbildning som förbereder MSB för  TFÖ 2020. 
 Förbereda för utveckling av civilpliktsutbildning. 

 

Utbildningsutveckling 

 

 Färdigställa nya vidareutbildningar inom ledning av 
räddningstjänst. 

 Utveckla ytterligare utbildningar inom Fortbildningstjänsten. 
 Förbereda för utveckling av Utbildning i skydd mot olyckor. 
 Utveckling av utbildningsmodell för spridning av 

totalförsvarskunskap. 
 Utbildningsstöd inom kommun- och 

landstingsöverenskommelserna. 
 Utveckla civilpliktsutbildningar för genomförande från 2023. 

 

Innehållet i inriktningen -
utbildningsutveckling


