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Nynäshamns Kommun

Offert för brandskyddsutbildning av anställda inom Nynäshamns
Kommun.
Härmed lämnar Södertörns brandförsvarsförbund följande offert på utbildningar enligt bilaga.
A1. Grundkurs brandskydd (vård/omsorg)
A2. Grundkurs brandskydd (skola)
A3. Grundkurs brandskydd (övriga)
B1. Insikts- och egenkontrollsutbildning brand
B2. Platsanknuten/verksamhetsanpassad utbildning
B3. Egenkontrollsutbildning
I offerten ingående poster
Grundkurser
 Målgruppen är all personal i Nynäshamns kommuns verksamhet
 Ca 15 deltagare per tillfälle
 Ca 3 timmar teori och 1 timme praktik
 Genomförs på brandstationen Nynäshamn, Nynäsvägen 56 (lektionssal)
 Sbff tillhandahåller förmiddags- eller eftermiddagsfika
 Sbff håller med skyddskläder till deltagarna (handskar, skyddsoverall)
 Utryckande personal (brandman alt styrkeledare) håller i teori. Brandman håller i
praktiskt moment.
 Sbff håller med lämpliga handbrandsläckare, ”brand” och container
 Sbff tillhandahåller föreläsningsanteckningar
Pris per deltagare: 320 SEK
Egen grupp: 4 800 SEK

Insikts/egenkontrollsutbildning
 Målgrupp är enhetschefer, brandskyddsansvariga, brandskyddsombud
 Ca 15 deltagare per tillfälle
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Sid 2
 Skapa förståelse för hur brandskyddet ska upprätthållas och varför personal behöver
utbildning.
 Genomförs på brandstationen Nynäshamn, Nynäsvägen 56
 Genomgång av ansvarsfördelning av brandskydd
 Systematiskt brandskyddsarbete
 Genomföra egenkontroll / grupparbete
 Genomgång/användning av kommunens riktlinjer och rutiner
 Förmiddagsfika samt lunch ingår
Pris per deltagare: 510 SEK
Egen grupp: 6 150 SEK

Platsanknuten/Verksamhetsanpassad utbildning
 Målgruppen är samtlig personal på respektive objekt
 Genomgång av brandskydd och utrymning på de objekt riskhanteringsgruppen väljer
 Genomförs på respektive objekt
 Ca 15 deltagare per tillfälle
 Ca 3 timmar teori och 1 timmes rundvandring
 Tillsynsförrättaren genomför utbildningen
Pris per utbildningstillfälle 3 700 SEK

Egenkontrollsutbildning
 Målgruppen är respektive ansvarige på varje objekt
 Genomförs i lämplig lokal
 15 deltagare per tillfälle
 Ca 3 timmar teori och 1 timmes rundvandring
 Sbff tillhandahåller förmiddags- eller eftermiddagsfika
 Brandbefäl genomför utbildningen.
 Sbff tillhandahåller föreläsningsanteckningar för sin del
Pris per utbildningstillfälle 3 700 SEK

Vi hoppas att ovanstående utbildningar skall motsvara Era förväntningar och ser framemot att
få hälsa Er välkomna som kund hos oss. Vill enskilda förvaltningar boka egna utbildningar
kontaktas undertecknad.
Återbud lämnas senast 2 dagar innan bokat utbildningsdatum för att undvika debitering.
Frågor angående utbildningsförslag besvaras av Sbff:s Tony Kullman tfn 08 – 721 22 98 eller
Lina Holgersson, tfn 08-721 22 15.
Med vänliga hälsningar
Tony Kullman, Styrkeledare, Södertörns brandförsvarsförbund

