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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Hultsfred - Högsby 

Utbildning och övning 

Utbildningsplan 

För att uppnå ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete måste alla berörda vara utbil-
dade, övade och ha tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas utföra. Det kan behövas 
övningar i utrymning av arbetsplatsen eller specialanpassade utbildningar i brandskydd. Ut-
bildningsplanen anger vilka som skall utbildas/övas, vilken typ av utbildning/övning som 
krävs och hur ofta dessa skall genomföras. Det är även viktigt att dokumentera genomförda 
utbildningar och övningar.  

Utbildning och övning är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. För att kunna 
arbeta med att förhindra bränder och att begränsa skadorna vid bränder krävs kunskap om 
brandorsaker, brandskyddsinstallationer, hur man initierar utrymning, hur man hanterar en 
handbrandsläckare osv. 

Utbildningar som kan vara lämpliga: 
• Grundläggande brandsäkerhet
• Brandskydd för alla
• Första hjälpen/HLR
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Krishantering
• Brandskyddsansvarig
• Anläggningsskötarutbildning för brandlarm
• Hantering av brandfarlig vara (i de fall brandfarlig vara hanteras)
• Heta arbeten (i de fall heta arbeten utförs)

Plan för utbildningstillfällen 
• År 1 ska all personal genomgå en utbildning i grundläggande brandsäkerhet
• År 2 ska all personal genomgå en utbildning i första hjälpen/HLR defibrilator.
• År 3 ska brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant genomgå en utbildning i

systematiskt brandskyddsarbete.
UPPREPA!

• Vart femte år ska anläggningsskötare för brandlarm genomgå en utbildning i skötsel
av brandlarm. (Två anläggningsskötare per objekt)

• Vart femte år ska heta arbeten utbildning genomföras för personer med den kompe-
tensen.



Utrymningsövning 
En utrymningsövning skall genomföras 1 ggr/år. Övningen skall dokumenteras. Övningen 
kan med fördel planeras och utföras i samråd med Räddningstjänsten. 

Större övningar 
Planeras i samråd med Brandförsvaret. 

Dokumentera gärna andra utbildningar också! 
Ämne:  Datum Deltagare 

Ansvarig: 

Ansvarig:

Ansvarig:

Ansvarig:

Ansvarig:

Ansvarig:

Ansvarig:


	Plan för utbildningstillfällen
	Utrymningsövning
	Större övningar


	Today: 2017/02/06
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text22: 
	Text23: 


