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Brandsäkerhet som tjänst
Kunskap är en färskvara och något man
regelbundet måste repetera över tid.
När en oförutsedd händelse väl sker är
det människans instinkter och de vi lärt
oss att göra som styr vårt agerande.
Många kommuners utmaningar kring brandsäkerhetsutbildningar ligger i att genomföra
utbildningar tillräckligt ofta utan att det
drabbar verksamheten och ekonomin allt för
mycket. Många genomför sina utbildningar
med mellanrum på 3–5 år på grund av just
den utmaningen.

Vid beställning av Brandskyddsföreningens
webbutbildningskoncept ingår även en
grundläggande utbildning inom systematiskt
brandskyddsarbete som riktar sig mot ansvariga för verksamheternas brandskydd i
kommunen.

I utbildningen får man lära sig om:
• Varför arbeta med SBA?
• Roller som påverkar det systematiska
brandskyddsarbetet
• Utforma och arbeta med riskhantering
• Regler och rutiner för stärkt brandsäkerhet
• Få personal att kunna agera rätt vid brand
Brandsäkerhet som tjänst är ett utbildnings• Utbildningsplanering för personal
koncept som ger kommunen möjlighet att
• Byggnads- och verksamhetsbeskrivningar
arbeta effektivt och långsiktigt med sin kom- • Kontroller för att säkerställa brandskyddet
petensförsörjning. Brandskyddsföreningen ser • Självskattning av brandskyddsarbetet
till att anställda inom kommunen genomför
I tjänsten ingår:
en grundläggande teoretisk brandsäkerhets•
Skräddarsydd webbutbildning i grundlägutbildning minst en gång per år.
gande brandsäkerhet
Målet med utbildningskonceptet är att i
• Webbutbildning i systematiskt brandstörsta möjliga mån minimera, eller i bästa
skyddsarbete
fall eliminera, all administration och hantering • Anpassning av layout efter verksamhetens
av själva utbildningen för kommunen, samtigrafiska profil
digt som maximal effekt av utbildningsinsats- • Kunskapsvalidering
en uppnås.
• Diplom efter genomförd utbildning
• Statistik
Till utbildningen kopplas även kunskapsvali• Administration kring inbjudan och påmindering där beställaren kan säkerställa både
nelser
genomförandet av utbildningen men även
• Support av utbildning
uppföljning av den enskilde deltagarens kun• Löpande uppdateringar
skaper och därmed även inlärning och effekt
av utbildningsinsatsen.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet
webbutbildning@brandskyddsforeningen.se
08-588 474 00
www.brandskyddsforeningen.se

