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Information om Grundläggande säkerhetsutbildning  

27-28 maj 2019 i Karlstad 

I samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) arrangerar 

Kammarkollegiet två inspirerande utbildningsdagar. 

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?  

Då kan ni ansöka om att få gå vår utbildning helt utan kostnad. 

Utbildningen är ett led i statens satsning på säkerhet i civilsamhället och är riktad 

till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, 

trossamfund, föreningar och stiftelser. Syftet är att skapa en fastare grund till att 

reflektera kring säkerhetsfrågor, ge kunskap om lagar och riktlinjer samt ge redskap 

för att sprida säkerhetsarbetet lokalt. Regionalt och nationellt ansvariga är också 

välkomna i mån av plats. Utbildningen genomförs av professionella föreläsare som 

utbildar säkerhetschefer och motsvarande. Dessa dagar har ett begränsat antal 

platser så missa inte er chans att delta utan lämna in er intresseanmälan snarast. 

Om platserna tar slut är det först till kvarn som gäller.  

 

 

Trygghet och säkerhetsfrågor för civilsamhället 
 

Efter utbildningsdagarna förväntas deltagarna ha kännedom om grundläggande 

säkerhetsfrågor, ha tillgång till relevant material och rutiner samt ha kännedom om 

relevanta aktörer för fortsatt arbete med säkerhetsfrågor nationellt, regionalt och 

lokalt. Möjlighet kommer att finnas för att få svar på frågor som är kopplat till just er 

specifika verksamhet.  Mer om innehållet på nästa sida. 

 

TID: 27 – 28 maj 2019, kl. 9-16.30  

PLATS: Karolinen Konferens, Våxnäsgatan 10 i Karlstad  

AVGIFT: Utbildningen bekostas av staten och är avgiftsfri för deltagaren där lunch 

ingår. Boende och reseersättning ingår inte.  

INTRESSEANMÄLAN: Fyll i formuläret på kammarkollegiet.se (finns under ”Alla 

tjänster” ”Statsbidrag” och ”Säkerhetshöjande åtgärder”). Ange namn, adress, e-post, 

mobilnummer, vilket trossamfund/organisation/stiftelse ni representerar och 

eventuell specialkost.  

FRÅGOR: Martin Gälldin 054-22 12 38, martin.galldin@kammarkollegiet.se  

eller Anna Jildenhed 054-22 12 35, anna.jildenhed@kammarkollegiet.se  

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 maj 2019.  

Om ni erbjuds en plats får ni ett bekräftelsemejl efter sista 

ansökningsdagen. 
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KURSINNEHÅLL  

 

Brand  

 Risker, förlopp, skydd  

 Fastighetsägarens ansvar, verksamhetsutövarens ansvar  

 Lagstiftning  

 Möjligheter och begränsningar i olika lokaler  

 Människors beteende i händelse av brand  

 Brandförsvaret/Räddningstjänsten, organisation och roll  

 

Polismyndigheten  

 Aktuella risker, hot, hatbrott  

 Vad är ett hatbrott?  

 Polisens ansvar, kommunens ansvar, eget ansvar  

 Ärendegång vid händelser  

 Kontaktvägar till polis och kommun  

 

Säkerhetsmedvetande  

 Riskanalys  

 Mekaniska skyddsåtgärder  

 Försäkringskrav  

 Kameralagen  

 Information om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder 

 

Hot och våld  

 Hot och våld – vad är det?  

 Krav på skydd – vad säger lagen?  

 Förebyggande skydd och konflikthantering.  

 Agerande i den akuta situationen.  

 Att ta hand om drabbade.  

 

 

          


