Fortbildning skyddsvakt
för skyddsvakter som inte tillhör bevakningsbranschen
Sensec ordnar fortbildning för skyddsvakter som inte är anställda i något av
bevakningsbranschens företag. Dessa skyddsvakter har därmed inte en naturlig möjlighet att
tillgodogöra sig fortutbildning genom bevakningsbranschen. Sensecs utbildning följer
Länsstyrelsens och Rikspolisstyrelsens direktiv och föreskrifter. Utbildningens upplägg bygger
på de pedagogiska grunder som utarbetas av Försvarsmakten och i huvudsak används inom
statliga myndigheter men även inom civila näringslivet.
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha uppnått kompetens att använda batongen som ett
verktyg vid självförsvar samt i laga befogenhets våld. Deltagaren ska ha kunskap om
batongens fysiska och psykologiska effekt, samt kunna genomföra gripanden och transporter
med batong.

Utbildning av
skyddsvakter
som arbetar vid
statlig myndighet
eller organisation

Utbildningen följer Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående innehåll:







Introduktion
Risk- och hotbildsanalys
Bevakningsjuridik
Bevakningstjänst
Beslutsträning
Rättsväsendets organisation
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Mål och innehåll
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha befäst tidigare egenskaper samt uppnått en ökad förståelse för
bevakningens betydelse på ett objekt som är skyddsklassat. Skyddsvakten ska även efter genomförd utbildning ha fått
en ökad förståelse för polisens ledningsfunktion gentemot skyddsvakten. Efter fortbildning ska skyddsvakten ha fått
en ökad personlig trygghet i att utföra de arbetsuppgifter som åligger hen. T.ex. behörighetskontroll, undersökning av
fordon, genomsök av byggnad och tillsyn.

Introduktion avseende kursens mål och syfte





Startpunkt, mål, lär behov
Riskanalysens grunder
Hotbildsanalysens grunder
Bevakningsjuridik avseende envarsrätt och skyddslagen

Bevakningstjänst innehåll








Tillsyn
Rondering
Genomsök av byggnad
Undersökning av fordon
Proaktivt och reaktivt gripande
Taktisk konflikthantering med självförsvar
Beslutsträning

Utbildningen lämpar sig för

Rekryteringskrav

Skyddsvakter som arbetar vid en statlig
myndighet eller annan statlig organisation.

Enligt Länsstyrelsens och Rikspolisstyrelsens
krav.

Skräddarsydda lösningar
För att anpassa utbildningen efter just ditt företags behov skräddarsyr Sensec gärna utbildningen.
Kontakta oss för upplägg och offert.

Utbildningsledare Calle Boman, Cibeka Security
Med bakgrund som officer, polis och säkerhetschef har Calle en bred kompetens inom
säkerhetssektorn. Han har varit lärare vid Militärhögskolan och Polishögskolan samt
kursledare vid BYA väktarskola. Innehar auktorisation att utbilda skyddsvakter i samtliga
ämnen inkl. vapen och pepparspray. Calle har en lång erfarenhet av att utbilda personal i
skydd mot hot och våld. Det gäller allt ifrån personal vid vårdinrättningar, kvinnojourer,
väktare, taxiförare, poliser och soldater. Är även internationellt certifierad
självförsvarsinstruktör.

Utbildningens längd
20 timmar. Kursdokumentation, måltider/fika ingår.

Boka din utbildning nu
Ring oss för en kostnadsfri rådgivning på 08-51 00 54 00 eller hör av dig till utbildning@sensec.se.
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