
 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 Förmåga i samhällsviktig verksamhet 

Uppdragsnamn Workshop inom ramen för SOTP mötesplats  

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Inom SOTP mötesplats 2014 skall en del utgöras av frivilligorganisationernas roll och möjligheter inom krisberedskapen.  

 

Uppdragsnamn SAR övning med inslag av oljeskadeskyddsverksamhet 

Ansvarig myndighet SJÖVÄRNSKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Mål/syfte med utbildningen och övningarna är att vidareutveckla samverkan mellan SSRS och Sjövärnskåren.  

 

Uppdragsnamn Bandvagnsförare förstärkningspersonal till Svenska Kraftnät. Grundutbildning bandvagn avancerad 1.  

Ansvarig myndighet Sveriges Bilkårers Riksförbund 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Syfte: att vid extraordinära händelser såsom elavbrott bidra med bandvagnsförare för utökad uthållighet. 

Mål: kursen är ett led i grundutbildningen så att föraren ska kunna framföra fordonet även under svåra förhållanden. 

 

Uppdragsnamn Bandvagnsförare förstärkningspersonal till Svenska Kraftnät. Bandvagn avancerad 2, förnyelse förarbevis. 

Ansvarig myndighet Sveriges Bilkårers Riksförbund 

Sammanfattning av Syfte: att vid extraordinära händelser såsom elavbrott bidra med bandvagnsförare för utökad uthållighet. 



 

 

 

 

 

 

 
 

uppdraget Mål: Förnyelse förarbevis. 

 

Uppdragsnamn Bandvagnsförare förstärkningspersonal till Svenska Kraftnät. Grundutbildning bandvagn snö. 

Ansvarig myndighet Sveriges Bilkårers Riksförbund 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Syfte: att vid extraordinära händelser såsom elavbrott bidra med bandvagnsförare för utökad uthållighet. 

Mål: kursen är ett led i grundutbildningen så att föraren ska kunna framföra fordonet även i vintermiljö. 

 

Uppdragsnamn Bandvagnsförare förstärkningspersonal till Svenska Kraftnät. Repetitionsutbildning bandvagn barmark 

Ansvarig myndighet Sveriges Bilkårers Riksförbund 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Syfte: att vid extraordinära händelser såsom elavbrott bidra med bandvagnsförare för utökad uthållighet. 

Mål: repetitionsutbildning för vidmakthållande av färdighet och kundskap. 

 

Uppdragsnamn Bandvagnsförare förstärkningspersonal till Svenska Kraftnät. Repetitionsutbildning snö. 

Ansvarig myndighet Sveriges Bilkårers Riksförbund 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Syfte: att vid extraordinära händelser såsom elavbrott bidra med bandvagnsförare för utökad uthållighet. 

Mål: repetitionsutbildning för vidmakthållande av färdighet och kundskap.  

 

Uppdragsnamn Förstärkningspersonal till Svenska Kraftnät. Repetitionsutbildning, Förnyelse förarbevis MOLOS. 

Ansvarig myndighet Sveriges Bilkårers Riksförbund 



 

 

 

 

 

 

 
 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Syfte: att vid extraordinära händelser såsom elavbrott bidra med sambandspersonal, bandvagnsförare för utökad uthållighet. 

Mål: Förnyelse förarbevis. 

 

Uppdragsnamn Grundutbildning och kompetensutveckling funktionärer 

Ansvarig myndighet SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syfte: Utbilda nya räddningshundinstruktörer samt kompetensutveckla befintliga instruktörer och domare 

Mål: Att ha tillräckligt många aktiva instruktörer och domare med rätt kompetens, uppdaterade med de senaste ändringarna i 

räddningshundutbildningen. 

 

Uppdragsnamn Grundkurser räddningshund, pågående 

Ansvarig myndighet SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syfte: Utbilda räddningshundekipage enligt MSB:s kravspecifikation 

Mål: Leverera godkända räddningshundekipage till den internationella SWIFT-styrkan och sjöräddningshundekipage för nationell 

sjöräddning 

 

Uppdragsnamn Vidmakthållande funktionskontroll och RI-träning 

Ansvarig myndighet SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syfte: Träna, vidmakthålla, och kontrollera kompetensen hos utbildade räddningshundekipage samt färdiga SWIFT-ekipage 

Mål: Att alla utbildade ekipage ska ha rätt och tillräcklig kompetens över tiden.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn Grundläggande utbildning i krisberedskap för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer 

Ansvarig myndighet Svenska Försvarsutbildningsförbundet 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Syftet är att ge nyckelpersoner i frivilliga försvarsorganisationer utbildning i grunderna i krisberedskapssytemet och därmed i 
första hand rikta den till medlemmar som är eller kommer att engagera sig i krishanteringssystemet.  

 

Uppdragsnamn Regionala konferenser 

Ansvarig myndighet Försvarsutbildarna 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Målet är att genomföra utbildnings- och informationskonferenser på regional nivå i samverkan med övriga frivilliga 

försvarsorganisationer och med länsstyrelser, landsting och kommuner. Syftet är att informera och utbilda alla de nämnda 

aktörerna  i under vilka former frivilliga förstärkningsresurser kan organiseras , utbildas, övas och medverka i krisberedskapen 

under allvarliga händelser främst på regional nivå.  

 

Uppdragsnamn Utveckling utbildningsportal 

Ansvarig myndighet Försvarsutbildarna 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Frivilliga försvarsorganisationer driver idag en gemensam utbildningsportal för att informera om utbildningar och verksamhet 
som sker till stöd för Försvarsmakten. I syfte att även lyfta fram stödet till samhällets krishanteringsförmåga och därmed även 
öka kunskapen om krishanteringsförmågan och möjligheten att öka rekryteringen till densamma bör det finnas en koppling även 
till samhällets krishantering. Under 2013 har Försvarsutbildarna fått i uppdrag att genomföra en undersökning för att ta fram 
intresse och vilja till att även lyfta fram samhällssidan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn Grundutbildning av medlemmar i FRG 

Ansvarig myndighet Civilförsvarsförbundet 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Grundutbildning av 1043 medlemmar i FRG enligt kursplan på 36 timmar och efter en skriftlig beställning från kommuner. 

Målgrupp: Medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som tecknar avtal om att ingå i en FRG. 

Syfte: Ge deltagarna en bred, adekvat och gemensam grundutbildning anpassad till samhällets krishanteringssystem och 

kommunens behov. 

 

Uppdragsnamn Grundutbildning av FRG-ansvariga 

Ansvarig myndighet Civilförsvarsförbundet 

Sammanfattning av 

projektet 

Syfte: Ge FRG-ansvarig en bred och adekvat  grundutbildning anpassad till samhällets krishanteringssytem och behovet av en 

generell krishanteringsförmåga. 

 

Uppdragsnamn Metod för länsstyrelsers förmåga att ta sitt geografiska områdesansvar vad avser frivilliga förstärkningsresurser 

Ansvarig myndighet Civilförsvarsförbundet 

Sammanfattning av 

projektet 

Civilförsvarsförbundet ansöker tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland om medel för att utveckla en metod för hur 

länsstyrelser kan öka sin förmåga att ta sitt geografiska områdesansvar vad avser frivilliga förstärkningsresurser med avseende 

på roll, ansvar och metoder. Målet är att den framtagna metoden ska kunna användas av alla länsstyrelser som så önskar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn Gemensam hemsida för FRG 

Ansvarig myndighet Civilförsvarsförbundet 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Målet är att skapa en hemsida för FRG med relevant information dit övriga organisationer kan länka sig. 

Behovet har angetts av de frivilliga försvarsorganisationer som är aktiva inom FRG.  

 

Uppdragsnamn Grundläggande utbildning i krisberedskap för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer 

Ansvarig myndighet Civilförsvarsförbundet 

Sammanfattning av 

projektet 
Målet är att nyckelpersonal i frivilliga försvarsorganisationer, med ett engagemang i krishenteringssytemet, ska få grundläggande 
kunskaper om svensk krisberedskap. 

 

Uppdragsnamn Regionala konferenser 

Ansvarig myndighet Civilförsvarsförbundet 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Målet är att genomföra utbildnings- och informationskonferenser på regional nivå i samverkan med övriga frivilliga 

försvarsorganisationer och med länsstyrelser, landsting och kommuner. 

Syftet är att informera och utbilda alla de nämnda aktörerna  i under vilka former frivilliga förstärkningsresurser kan organiseras , 

utbildas, övas och medverka i krisberedskapen under allvarliga händelser främst på regional nivå. Vidare är syftet även att skapa 

goda personliga kontakter mellan olika offentliga aktörer och representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna så att 

förutsättningar för dialog om former för uppdrag kan ges i första hand på regional nivå. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Förmåga till samordning och inriktning 

Uppdragsnamn Förstärkningsresurs för omvärldsbevakning på länsstyrelse 

Ansvarig myndighet Försvarsutbildarna 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Målet med uppdraget och pilotutbildningen är att skapa tydligt uppdrag och en fastställd kursplan för kurs 2015 i 
omvärldsbevakning för förstärkningsresurser, samt utröna möjligheterna för omvärldsbevakning på distans. Samt att modellen 
för förstärkningsresursen skall kunna användas även hos andra länsstyrelser och centrala myndigheter. 

Syftet är att skapa en uthållig kriskommunikation, med inriktning på omvärldsbevakning, för Länsstyrelsen Halland.   

 

Uppdragsnamn Förstärkningsresurser gällande kriskommunikation - centrala myndigheter. Del 1 Analys och samordning 

Ansvarig myndighet Försvarsutbildarna 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Målet är att leverera förmågor för att skapa uthållighet hos SI-SAM MSB gällande kriskommunikation och stabsarbete vid 
inträffad händelse. Stödet avser arbetet inom ramen för MSB:s förmåga att stödja samordna kommunikation med allmänhet och 
media.  

 

1.3 Förmåga till kriskommunikation och samordning av information 

Uppdragsnamn Ledarskap - grundläggande 

Ansvarig myndighet SVENSKA LOTTAKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Ledarskapet ska fungera såväl i vardagen som i kris och krig. Det kan komma att utövas i mycket pressade situationer som sätter 

ledarskapsförmågan på prov. Goda ledare och instruktörer har en nyckelfunktion i verksamheten och bidrar till en kvalitativ 

verksamhet och engagemang.     

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn Stabsstöd – grundläggande 

Ansvarig myndighet SVENSKA LOTTAKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Vid större olyckor och kriser där efterarbete pågår dygnet runt, under en längre period, behöver kommunen, länsstyrelsen och 

andra myndigheter förstärkning. Våra utbildade och övade frivilliga fungerar som en förstärkningsresurs för 

krisledningsnämnden eller ledningscentralen i kommun, länsstyrelse eller myndighet. 

 

Uppdragsnamn Grundkurs ”GU civil sambandsoperatör”, 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Utbildning av sambandsoperatörer till FRO:s centrala uppdrag för Svenska Kraftnät och Trafikverket. 

 

Uppdragsnamn Kompletteringskurs ” KU RAKEL” 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Utbildning av de sambandsoperatörer till FRO:s centrala uppdrag för Svenska Kraftnät och Trafikverket som tidigare i sin 

utbildning inte fått utbildning i RAKEL. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn Grundkurs ”GU MOLOS Teknik” 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Utbildning av sambandsoperatörer till FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN centrala uppdrag för Svenska Kraftnät, inriktning 

MOLOS specialutrustning. 

 

Uppdragsnamn Grundkurs ”GU civil signalist” 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Utbildning av signalister till FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN regionala uppdrag ”Kommunsignalister” 

 

Uppdragsnamn Grundkurs ”GU civil sambandsplanering” 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Vidareutbildning av sambandsledare till FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN centrala uppdrag för Svenska Kraftnät och 

Trafikverket 

 

Uppdragsnamn Repetitionskurs ”RU MOLOS Teknik” 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Repetitionsutbildning av sambandsoperatörer till FRO:s centrala uppdrag för Svenska Kraftnät och Trafikverket. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn Deltagande i möten/konf med MSB, samv.gr. m.m. 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Planeringsmöten, konferenser m.m. med MSB och samverkansområden 

 

 

3.1 Förmåga till upptäckt, tidig varning och analys 

Uppdragsnamn Kraftnätsövervakning, kompletteringsutbildning 

Ansvarig myndighet FFK 

Sammanfattning av 

uppdraget 

 Syftet är att genom kompletteringsutbildning kvalitetssäkra förmågan hos de piloter som tidigare fått grundutbildning i 

kraftnätsövervakning. Målet är att ha 96 piloter för insatser efter oväder som skadat elnäten. Behovet styrs genom avtal med 

Svenska Kraftnät 

 

Uppdragsnamn Regional samverkansövning 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Målet med uppdraget är att 4 länsflygavdelningar inom en region samövar med där befintliga lokala, regionala och centrala 

myndigheter samt frivilligorganisationer under 3 dagar. Scenariot är ett oväder av Gudruns karaktär med omfattande skador på 

samhället. 

 

 Uppdragsnamn TBOS server och programvara 



 

 

 

 

 

 

 
 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syftet med uppdraget är att kontinuerligt utveckla och uppgradera FRIVILLIGA FLYGKÅREN:s system TBOS, för överföring av 

positionsstämplade digitala bilder från flygplan till server som kan nås av myndigheter vid behov. 

 

Uppdragsnamn Utbildning av piloter i fotografering 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syftet är att förbättra piloternas förmåga att fotografera från flygplan.  

 

Uppdragsnamn Verksamhetsledare för provtagarorganisationen inom Nationell strålberedskap 

Ansvarig myndighet SVENSKA LOTTAKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Verksamhetsledare organiserar provtagare inom länen och arbetar på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten inom den 

Nationella strålberedskapen. Vid misstänkt radioaktivt utsläpp organiserar verksamhetsledarna ut provtagare till olika gårdar för 

att genomföra provtagningar på betesgräs. Proven skall säkerställa att varken människor eller betesdjur kommer i kontakt med 

ens små strålningsdoser.     

 

Uppdragsnamn Handhavandeutbildning ”FFK RAKEL” 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Utbildning i handhavande RAKEL för FFK-piloter 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2 Förmåga att hantera förstärkningsresurser 

Uppdragsnamn Utbildning av bandvagnsförare i linjebyggnad 

Ansvarig myndighet Svenska kraftnät 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Svenska kraftnät behöver som ett komplement till vanlig stolpbyggnad i samband med störningar i linjenätet möjligheter att 

ersätta linjebortfall med enklare stolpmateriel. Svenska kraftnät har i samband med elövningar funnit en metod att resa dessa 

stolpar med hjälp av bandvagnar.  

 

Uppdragsnamn Förstärkningspersonal till Svenska kraftnät 

Ansvarig myndighet Svenska kraftnät 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Att vid extraordinära händelser såsom elavbrott bidra med sambandspersonal, bandvagnsförare för utökad uthållighet. 

 

 

 

Uppdragsnamn Repetitionskurs elverk  

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Elförsörjningen är en sårbar funktion. Syftet är bibehålla kompetensen hos kontrakterad personal så att regionala och lokala 

aktörer vid elbortfall har tillgång till en kapacitet som kan hantera större och mindre elverk . Behovet har uttalats av Svenska 

Kraftnät och länsstyrelser. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uppdragsnamn Kompetenshöjning av bandvagnsinstruktörer 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

FAK och Bilkåren har tillsammans 20 instruktörer på bandvagn. Dessa instruktörer skall, för att kunna bibehålla och höja sin 

kompetens, ges en fortsättningsutbildning. Den omfattar dels vissa repetitioner dels nya funktioner på vagnarna. 

 

 

Uppdragsnamn Samverkan och dialog med länsstyrelser 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

MTE är en del av länsstyrelsens resurser för att stödja de kommuner som finns i länet. Det krävs konkreta dialogmöten för att 

förankra metoden men också för att klara ut behoven inom respektive geografiskt område. 

 

Uppdragsnamn Grundutbildning lågflyg  

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syftet är att grundutbilda nyrekryterade piloter i lågflyg för att de senare ska vara behöriga att genomgå bland annat 

grundutbildning i spaningsflyg. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn Kompletteringsutbildning lågflyg 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syftet är att kompletteringsutbilda  piloter i lågflyg för att de ska vara behöriga att genomföra ett flertal av FFK:s uppdrag åt 

myndigheterna.    

 

Uppdragsnamn Utbildning i handhavande av SjöVHF radio 

Ansvarig myndighet Frivilliga Flygkåren 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet är att alla piloter som flyger SAR eller i övrigt behöver kommunicera med JRCC ska vara certifierade att använda SjöVHF 

radio.  

 

Uppdragsnamn UWE kurs. Räddning/utrymning från flygplan i vatten 2.5 

Ansvarig myndighet Frivilliga Flygkåren 

Sammanfattning av 

projektet 

I uppdraget ingår att utbilda 24 piloter i landning på vatten och utrymning från planet. Syftet är att träna piloterna så att de vid 

haveri kan överleva en landning på vatten som är säkrare än att landa i oländig terräng 

 

Uppdragsnamn Frivilliga Flygkårens Proficiency Flight Training.  

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syftet är att uppfylla Transportstyrelsens krav i bruksflygtillståndet som anger att varje pilot i flyginsatsgruppen ska kontrolleras 

en gång inom en 12 månadersperiod. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uppdragsnamn Instruktörskurs 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Uppdraget syftar till att repetera, vidmakthålla och utveckla den specifika ledningskompetens som FFK:s personal och flyglärare 

skall ha. Målet är att uppfylla Transportstyrelsens flygsäkerhetskrav 

 

Uppdragsnamn Flygsäkerhetsfunktionen 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Flygkåren måste upprätthålla och vidareutveckla en stabil grundläggande organisation och utbildningsverksamhet som främjar 

flygsäkerheten och därmed uppfyller Transportstyrelsens villkor.   

 

 

 

Uppdragsnamn Utbildning av fotolärare 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Syftet är att skapa en resurs i form av fotolärare som kan utbilda FFK:s piloter i fotografering från flygplan. Målet är att när de 

utbildat FFK:s piloter då ska bättre bilder finnas av skador,mm. som ligger till grund för uppdragsgivande myndigheters åtgäder. 

 

Uppdragsnamn TBOS utbildning  



 

 

 

 

 

 

 
 

Ansvarig myndighet FRIVILLIGA FLYGKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Uppdraget syftar till att säkerställa piloternas förmåga att använda TBOS systemet. Målet är att samtliga piloter ska kunna 

leverera kvalitetssäkrade bilder till uppdragsgivande myndigheter 

 

Uppdragsnamn Samverkan i krisberedskap – Östgötaskärgården 

Ansvarig myndighet SJÖVÄRNSKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Sjövärnskåren RF genomför övning i Östgötaskärgård under perioden sensommaren 2014. Målet med övningen är att öva 

samverkan i krisberedskap mellan myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer och lokala kompetensgrupper med marina 

resurser 

 

Uppdragsnamn Rättskunskap 

Ansvarig myndighet SJÖVÄRNSKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Sjövärnskåren RF måste lära sig Transportstyrelsens regelverk i tillämpliga delar, för att segla som handelssjöfart. 

 

Uppdragsnamn Praktisk navigation och maskintjänst för bibehållande av behörighet 

Ansvarig myndighet SJÖVÄRNSKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

För att få behålla behörigheterna så stipulerar Transportstyrelsen ett visst mått av praktiktid. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn Grundläggande säkerhetsutbildning 

Ansvarig myndighet SJÖVÄRNSKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Enligt Transportstyrelsens regelverk. Genomgånget innan man blir tilldelad en uppgifter i fartygets säkerhetsorganisation: 

Överlevnadsteknik, Brandskydd, Första hjälpen, Personlig säkerhet och socialt ansvar 

 

Uppdragsnamn Förtrogenhetsutbildning 

Ansvarig myndighet SJÖVÄRNSKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Enligt Transportstyrelsens regelverk. Genomgånget innan man blir tilldelad en arbetsuppgift: Kommunikation, åtgärder vid olika 

händelser, kunna hjälpa till. 

 

Uppdragsnamn Behörighetsgrundande utbildning och praktik – navigation och bryggtjänst 

Ansvarig myndighet SJÖVÄRNSKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

För att få behörigheterna enligt Transportstyrelsens regelverk 

 

Uppdragsnamn Behörighetsgrundande utbildning och praktik – maskintjänst 

Ansvarig myndighet SJÖVÄRNSKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

För att få behörigheterna enligt Transportstyrelsens regelverk 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uppdragsnamn Vidmakthålla resursgrupp för Hallands län 

Ansvarig myndighet Försvarsutbildarna 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Uppdraget innebär att vidmakthålla den resursgrupp som stödjer länsstyrelsen i Halland i samband med kärnteknisk olycka. 

Utbildningen syftar till att befattningsutbilda gruppen. 

 

Uppdragsnamn Flygplatsförstärkning Väst/Örebro uppdrag 1 

Ansvarig myndighet FLYGVAPENFRIVILLIGA 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Uppdraget innebär att de som påbörjat sin utbildning  2013 slutför sin utbildning och erhåller certifiering (motsv) för att kunna 

verka på Örebro Flygplats 

 

Uppdragsnamn Flygplatsförstärkning Väst/Örebro uppdrag 2 

Ansvarig myndighet FLYGVAPENFRIVILLIGA 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Uppdraget ska vidmakthålla förmågan till flygplatsförstärkning vid Örebro Flygplats. 

 

Uppdragsnamn Utredning om framtida utveckling av nuvarande uppdrag och omfattning gällande stödresurser till Örebro flygplats, att tillämpas 

vid andra flygplatser som har utretts att vara av särskild betydelse vid kris och beredskap 

Ansvarig myndighet FLYGVAPENFRIVILLIGA 



 

 

 

 

 

 

 
 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Uppdraget avser att genomföra en utredning i samråd med berörda instanser i syfte att finna formerna för att eventuellt 

rekrytera, utbilda och etablera frivilliga förstärkningsresurser vid för kris och beredskap utpekade flygplatser av särskild 

betydelse. Med berörda instanser avses bl.a Samverkansområde Transport (SOTP), Trafikverket, Transportstyrelsen och berörda 

flygplatser. 

 

Uppdragsnamn Krisstödjare på flygplatser 

Ansvarig myndighet SRK 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Syftet är att ge medmänskligt stöd och Psykologisk första hjälp till personer som befinner sig i kris. Målet är att ge drabbade 
personer och deras anhöriga ett bra krisstöd som medför en minskad traumatisering.  

 

Uppdragsnamn Huvudmannaskap Första Hjälpen och Krisstödsutbildningar Pilot 2014 

Ansvarig myndighet SRK 

Sammanfattning av 

uppdraget 

Pilotprojekt att ha en samlad utbildningsarrangör avseende första hjälpen och krisstödsutbildningar till frivilliga 

försvarsorganisationer inom ramen för 2:4 uppdraget 

 

3.4 Förmåga att hantera större CBRNE-incidenter 

Uppdragsnamn Provtagare inom Nationell strålberedskap 

Ansvarig myndighet SVENSKA LOTTAKÅREN 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Provtagarorganisationen genomför provtagningen under ledning av länens verksamhetsledare på uppdrag av SSM . Prover tas 
från olika gårdar, för att säkerställa att varken människor eller betesdjur kommer i kontakt med ens små strålningsdoser. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uppdragsnamn Befattningsutbildning för att kompetensutveckla funktionerna till frivilliga förstärkningsresurserna i Uppsala län 

Ansvarig myndighet Försvarsutbildarna 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Uppdraget syftar till att vidmakthålla och utveckla den befintliga resursgruppen för att stödja länsstyrelsen vid 
utrymningssituationer inom fältorganisationen. 

 

Uppdragsnamn Grundutbilda Informations- och upplysningsvärdar inom befintliga frivillig förstärkningsresurs i Uppsala län. 

Ansvarig myndighet Försvarsutbildarna 

Sammanfattning av 

uppdraget 
Uppdraget syftar till att vidmakthålla och utveckla den befintliga resursgruppen för att stödja länsstyrelsen vid 
utrymningssituationer i fältorganisationen och stöd till upplysningscentralen som upprättas i händelse av kärnteknisk olycka. 

 

Uppdragsnamn Villkorad läkemedelsanvändning 
 

 

Ansvarig myndighet SVENSKA BLÅ STJÄRNAN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

 Syftet är att deltagarna skall kunna utgöra en resurs till veterinärer vid en kris genom sin kunskap att hantera läkemedel, 
injicera samt att fängsla och fixera djuret vid injektionstillfället. Sedan mars 2004 är utbildning obligatorisk för personer som 
skall utföra villkorad läkemedelsanvändning enligt Jordbruksverket.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uppdragsnamn  Grundkurs 1- djurskötsel  
 

Ansvarig myndighet SVENSKA BLÅ STJÄRNAN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

 Målet är att ge deltagarna goda praktiska och teoretiska kunskaper i djurhållning och då främst inom mjölkproduktionen. 
Detta för att säkra god djurhållning och livsmedelsproduktion samt att motverka smittsamma sjukdomar i 
animalieproduktionen. Efter godkänd kurs tecknar deltagaren en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan.  

 

 

Uppdragsnamn  Länsstyrelsegrupper  
  

Ansvarig myndighet SVENSKA BLÅ STJÄRNAN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

 Uppdraget gäller att arbeta med att skapa länsstyrelsegrupper vid de Länsstyrelser (lst) som anser att de har behov av detta 
och att skapa kontakter mellan lst och Svenska Blå Stjärnan både centralt och regionalt samt att skapa kontakt med SOGO.  

  

 

Uppdragsnamn  Smittskyddsutbildning  
   

Ansvarig myndighet SVENSKA BLÅ STJÄRNAN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

 Målet med kursen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper om olika smittor, lagstiftning, myndigheternas roll, 
provtagning, provmaterial, dokumentation, sanering etc. Teoretisk kurs i kombination med praktisk övning i form av 
provtagning i djurbesättning. Syftet är att utbilda smittskyddskunniga ”Stjärnor” som extra resurs för kommande 
epizootiutbrott och på en kompetensnivå som krävs i en OLC.  

   

 

Uppdragsnamn  
  

 Grundkurs 2- gris/Grundkurs 2- fjäderfä/Grundkurs 2- får  
 

Ansvarig myndighet SVENSKA BLÅ STJÄRNAN 

Sammanfattning av  Målet med grundkurs 2 är att ge fördjupade kunskaper om Sveriges gris-, får- och fjäderfäproduktion, gällande 



 

 

 

 

 

 

 
 

uppdraget djurskötsel, utfodring, djurens beteende och smittsamma sjukdomar. Detta för att säkra god djurhållning och 
livsmedelssäkerhet. Kursen ger även en ökad förståelse för ett bra smitt- och djurskydd inom lantbruket. En mycket 
viktig del av kursen är det praktiska arbetet i djurbesättningar. Jordbruksverket har angett behov av denna utbildning.  

    

 

 

Uppdragsnamn  
 Hantering av produktionsdjur  

 

Ansvarig myndighet SVENSKA BLÅ STJÄRNAN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

 Kursen innehåller grundläggande smittskydd och ger kunskap om hantering av stora djur i stressade situationer samt vid 
evakuering av djurstallar och förflyttning av djurgrupper på bete.  

 

 

Uppdragsnamn  Provtagningskurs nöt/får/häst  
  

Ansvarig myndighet SVENSKA BLÅ STJÄRNAN 

Sammanfattning av 

uppdraget 

 Syftet är att deltagarna skall kunna utgöra en resurs för veterinärer genom att vid en kris ha kunskapen om hur man 
tar träck- och blodprov på ett korrekt sätt. Detta är viktigt vid identifiering av smitta samt vid spårning av smitta.  

  
   

 

 


