
Grundutbildning till egenkontrollant 
 
  
Genom att införa systematiskt brandskyddsarbete vill lagstiftaren skapa en helhetssyn på 
brandskyddet, där en viktig åtgärd är att utveckla kunskapen om objektets brandskydd. 
Vidare är syftet att skapa förståelse för hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och 
hur de bidrar till att minska skadorna. För att skapa en levande brandskyddsverksamhet 
bidrar systemet också till att både ansvar och arbetsuppgifter förs ut i verksamheten. En 
viktig komponent i detta sammanhang är ett väl fungerande egenkontrollarbete. 

För att genomföra egenkontrollarbetet fordras kunskap och engagemang. Prestos 
grundutbildning till egenkontrollant ger både den teoretiska kunskap och den praktiska 
insikt som behövs för att som en viktig kugge i brandskyddsorganisationen utföra och 
löpande bedriva detta arbete. Utbildningen ger också insikt i Prestos fyra system för att 
underlätta det systematiska brandskyddsarbetet.  

 

 
 

Prestos Grundutbildning till egenkontrollant vänder sig 
till samtliga personer inom företag och organisationer 
som skall utföra egenkontroller inom en avdelning, 
enhet eller anläggning. Nödvändiga förkunskaper är 
Prestos utbildning Grundkunskap i brandskydd. 

 
Utbildningen, som genomförs under c:a 4 timmar, 
omfattar teori inom följande ämnesområden varvat 
med praktisk genomgång: 

Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet 
• Lagen om skydd mot olyckor 
• Vad som bör ingå i systemet 
• De viktigaste lagarna och föreskrifterna 
• Systemets olika delar 
• Kontrollsystemets uppbyggnad 
• Definitioner för brandtekniska installationer 
• Egenkontrollverksamheten 
• Behovet av extern kontroll 
• Loggbokens hantering och innehåll 
• Prestos fyra system för att bedriva systematiskt  
      brandskyddsarbete rationellt och effektivt  
• Brandsäkerhet och brandskydd i hemmet 

 

Efter avslutad utbildning ställer vi, när kundens så önskar, ut diplom som bevis för 
genomgången utbildning. 

Presto erbjuder också hjälp med att anpassa det Systematiskt Brandskyddsarbetet till 
respektive kunds behov och de brandskyddstekniska installationer som finns. 
Presto kan också delta i hela ditt arbete, från att skapa dokumentationen till att hjälpa dig 
att utföra den första egenkontrollen. 

Kontakta oss för planering av Prestos utbildning av egenkontrollanter. En väl utbildad 
egenkontrollant är en god investering för att förhindra och minska skador på människor och 
egendom vid ett brandtillbud eller andra olyckor. Utbildningen visar också på kostnadseffek-
tiva och heltäckande metoder för att initiera, genomföra och löpande bedriva hela det 
systematiska brandskyddsarbetet.  
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