Malmö stad

BILAGA 4-Utbildnings- och övningsplan (STK-2021-306)

Innehåll

Diarienummer

Detta dokument utgör Bilaga 4 till Riktlinje för systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö Stad (STK-2021-306).
Bilaga 4 (Utbildnings- och övningsplan) avser att förklara vilka
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Malmö stad

Utbildnings- och övningsplan
För att kontinuerligt upprätthålla det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) inom Malmö Stad
ska all personal ha relevant utbildning inom brandskydd, utrymning etc.
Personal med utpekade funktioner i SBA-organisationen ska dessutom ha adekvat utbildning
kring arbetsområdet SBA. Dessa SBA-utbildningarna ska genomföras efter Grundläggande
brandskyddsutbildning (se tabell nedan).
Genomförda utbildningar och övningar med datum och deltagare ska dokumenteras i
arbetsplatsens SBA, och kan med fördel knytas till övrig utbildningsdokumentation (exempel på
utbildnings-/övningsblankett redovisas i slutet av detta dokument).
Nedanstående utbildningar och övningar utgör ett minimum. Utbildning kan med fördel
genomföras på den egna arbetsplatsen och lämpliga delar därav kan vara i form av webbaserad
utbildning.
Instruktör för samtliga lärarledda utbildningar ska ha erforderlig kompetens, erfarenhet,
pedagogisk utbildning och tillgång till övningsutrustning enligt rådande praxis. I tillämpliga fall
ska rådande riktlinjer följas (tex HLR-rådets riktlinjer för HLR-utbildning, anläggningsskötare
SBF etc.)
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Utbildning/övning:

Exempel på innehåll:

Instruktör/utbildare:

Ca tid:

För vem:

Tidsintervall:

Brandskydds- och
utrymningsintroduktion
(arbetsplatsen)



arbetsplatsens rutiner avseende: brandskydd-/utrymning/larmrutiner
genomgång av utrymningsplan och återsamlingsplats
info. om skydds- och släckutrustning samt väsentliga
brandskyddstekniska funktioner
fysisk genomgång av lokaler med avseende på utrymning.

Närmsta chef alt.
brandskyddsansvarig
/utsedd person

1 tim

Nyanställda, vikarier,
praktikanter mm

Inom 2 veckor
från start

Behörig instruktör

3 tim

Samtlig personal

Vart 4:e år




allmän brandteori (brands uppkomst, brandförlopp, brandorsaker)
systematiskt brandskyddsarbete (övergripande info.)
förebyggande arbete och byggnadstekniskt brandskydd
larmrutiner och larmsystem (tex brandvarnare, automatiskt
brandlarm, SOS 112)
utrymning och verksamhetsspecifika förutsättningar
släckutrustning, inkl. praktisk släckövning

Utrymningsövning
(arbetsplatsen)





övningen kan vara fullskalig (med eller utan rök) eller teoretisk.
prova larm och utrymningsrutiner, öva utrymning och återsamling.
övningen ska utvärderas.

Brandskyddsansvarig eller 1 tim
utsedd person. Vid övning
med rök krävs behörig
instruktör

Berörda

Årligen

Första hjälpenutbildning
(sjukvårdsutbildning)






L-ABC utifrån akut insjuknande (EP, diabetes etc) eller vid olycka. Behörig instruktör
HLR inkl. hjärtstartare
Luftvägsstopp
Momenten ska övas praktiskt

Samtlig personal

Vart 4:e år





Grundläggande
brandskyddsutbildning
(GBU)






3-4 tim

Malmö stad
Utbildning/övning:

Exempel på innehåll:

Instruktör/utbildare:

SBA-utbildning (tex
brandskyddsansvarig,
samordnare SBA etc.)

Behörig instruktör
 lagar, regler och föreskrifter (LSO, BBR, AFS etc)
 HV resp. HG ansvar och skyldigheter
 förebyggande arbete och byggnadstekniskt brandskydd
 brandtekniska installationer
 SBA, de 7-stegen (ingående)
 räddningstjänstens tillsynsprocess.
Förkunskap: Innan utbildningen ska deltagaren genomfört ”GBU” samt
tagit del av Riktlinjen SBA inom Malmö stad inkl. tillhörande bilagor.

Ca tid:

För vem:

Tidsintervall:

3-4 tim

Brandskyddsansvarig
Samordnare SBA
M fl.

Vart 4:e år

SBA-utbildning
 SBA, de 7-stegen, övergripande
(brandskyddskontrollant etc.)  egenkontroll brandskydd (vad, varför, hur och när)
 förebyggande arbete och byggnadstekniskt brandskydd
 tillbud-/felrapportering – rutiner samt uppföljning.
 Information om räddningstjänstens tillsyn, övergripande
Förkunskap: Innan utbildningen ska deltagaren tagit del av Riktlinjen
SBA inom Malmö stad samt Bilaga 7 (Egenkontroll brandskydd).

Behörig instruktör

2-3 tim

Brandskyddskontrollant

Vart 4:e år

Brandfarliga heta arbeten

Enligt försäkringsbolagens 14 säkerhetsregler.
Läs mer på https://www.hetaarbeten.se/ eller
www.brandfarligaarbeten.com

Behörig instruktör

8 tim

Utsedd person (tex
tillståndsansvarig,
utföraren, brandvakten)

Vart 5:e år

Anläggningsskötare
(brandlarm, sprinkler)

 Enligt SBF 110:X resp. SBF 120:X.
 onödiga larm - problem och lösningar
 rutin vid från- och tillkopplingar
 Räddningstjänsten Syds arbetssätt, kvalitetskrav etc.
Angiven ”Ca tid” förutsätter förkunskap ”GBU”

Behörig instruktör

4 tim

Utsedd person

Vart 4:e år
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Utbildnings-/Övningsblankett - exempel
För respektive genomförd utbildning/övning ska blankett fyllas i och delges utsedd
uppföljningsansvarig (tex Samordnare SBA) samt vid behov samordnas med HVs respektive
HGs ordinarie utbildningsrutiner. Nedan ges exempel på blankett:
Typ av utbildning/övning:

Datum:

Uppföljningsansvarig (inom
organisationen):

Instruktör/utbildare:

Företag:

E-post/Telefon:

Avdelning/sektion:

E-post:

Närvarolista:
Namn:
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