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Tony Kullman
Lina Holgersson
Räddningstjänsten

Bilaga till offert:
Brandskyddsutbildning av anställda
inom Nynäshamns kommun
Ansvar
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun har antagit Plan för hantering av kriser,
2008-06-11, som gäller för samtliga kommunala verksamheter. I planen är fastlagt att
kommunen ska arbeta systematiskt med brandskydds- och andra säkerhetsfrågor, vilket bl
a innebär utbildning av de anställda.
Även lagen om skydd mot olyckor behandlar verksamheternas ansvar, liksom att man i
arbetsmiljölagen och det personalpolitiska programmet betonar vikten av att personalen
har erforderlig kompetens för att åstadkomma en trygg och säker arbetsmiljö.
Mål/syfte
För att kommunen lättare ska kunna ta sitt ansvar erbjuder räddningstjänsten utbildning
till kommunanställda. Syftet är att alla ska få förståelse och kunskap om framför allt
brandskyddet på sin arbetsplats. Dessutom kan medvetenheten minska riskerna och även
kostnaderna för förvaltningarna vid en eventuell skada.
Genomförande
Anmälan sker direkt till Södertörns brandförsvarsförbund som ansvarar för genomförande
och kursmateriel. Varje verksamhet ansvarar för planering av eventuell
ersättningspersonal om anmäld deltagare ej kan genomföra utbildningen.
Utbildningspaket har tagits fram för olika kategorier, se nedan. Samtliga anställda i
Nynäshamns kommun ska ha gått en av grundkurserna (A1, A2 eller A3). Dessutom ska beroende på roll i organisationen - någon eller några av de andra utbildningarna (B1, B2
eller B3) också genomgås.
Utbildningen ska uppdateras minst vart 5:e år och bekostas av respektive verksamhet.
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BLOCK:
A1. Grundkurs brandskydd (vård/omsorg) - all personal som arbetar inom
vård/omsorg
A2. Grundkurs brandskydd (skola) - all personal som arbetar inom skolverksamhet
A3. Grundkurs brandskydd (övriga) - för all personal som inte arbetar inom
vård/omsorg/skola
B1. Insikts- och egenkontrollsutbildning brand - för enhets- och verksamhetschefer,
brandskyddsansvariga och ombud
B2. Platsanknuten/verksamhetsanpassad utbildning - på utvalda objekt med särskilda
risker (t ex äldreboenden, gruppbostäder för funktionshindrade)
B3. Egenkontrollsutbildning - för den av enhetscheferna utsedda ansvariga personer för
egenkontroller i det systematiska brandskyddsarbetet
Utrymning – ingår i Grundkursen.
A. Grundkurs
Gemensamt innehåll för utbildning A 1-3 (se ovan):
-

Ansvar för att förhindra brands uppkomst och släcka uppkommen brand
Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor för ägare och nyttjanderättshavare
Förutsättningar för brand
Brandorsaker inklusive anlagd brand
Brandspridning
Brandgasernas skadeverkningar
Agerande vid brand
Utrymningsstrategier
Byggnadstekniskt brandskydd
Systematiskt brandskyddsarbete
Skriftlig redogörelse för brandskyddet
Brandfarliga och explosiva varor
Praktiska övningar med handbrandsläckare och övrig släckutrustning

Dessutom kommer fokus att läggas på olika delar beroende på varifrån kursdeltagarna
kommer. Tanken är att personal från vården ska gå vid samma kurstillfälle, liksom att
skolpersonal går vid samma tillfälle. De som inte jobbar inom skola eller vård kommer att
få en allmän utbildning utan inriktning på skola/vård.
Även enhetschefer och förvaltningschefer följer sin personal och kommer således att delta
i någon av grundkurserna A1, A2 eller A3.
Ca 4 timmar för blandade grupper, 15 personer per tillfälle.
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B 1. Insikts/egenkontrollsutbildning
• Skapa förståelse för hur brandskyddet ska upprätthållas och varför personal
behöver utbildning.
• Genomgång av ansvarsfördelning av brandskydd
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Genomföra egenkontroll / grupparbete
• Genomgång/användning av kommunens riktlinjer och rutiner
• Förmiddagsfika samt lunch ingår
Utbildningen riktar sig till enhetschefer, brandskyddsansvariga och brandskyddsombud.
7 timmars utbildning, blandade grupper, ca 15 personer per tillfälle.
B 2. Platsanknuten / verksamhetsanpassad utbildning
• Genomförs på utvalda platser av den hos räddningtjänsten utsedda sk
tillsynsförrättaren
• Samtlig personal från objektet deltar (även chefer)
• Anpassad till den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar såsom inbyggt
brandskydd
• Brandteknisk genomgång av lokalerna
• Genomgång av utrymningsstrategi, eventuellt i form av en utrymningsövning
Ca 4 timmar för respektive objekt, ca 15 personer per tillfälle.
B 3. Utbildning egenkontroll
• Introduktion till och utbildning i Nynäshamns kommuns system för
säkerhetsarbete
• Fördjupad utbildning av systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse
• Diskussion kring brandtekniska installationer som kan finnas i byggnader
Utbildningen riktar sig till den av enhetscheferna utsedda ansvariga personer för
egenkontroller i det systematiska brandskyddsarbetet.
Vid varje kurstillfälle kommer deltagarna att arbeta fiktivt med för verksamheten anpassat
material. Tanken är att personal från samma förvaltning ska gå vid samma kurstillfällen,
så att anpassning till respektive förvaltning kan göras.
Ca 6 timmars utbildning, ca 15 personer per tillfälle.
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