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Utbildning 
 

Omfattning 

Utbildningsstandarden följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer, AFS 2003:778, Lagen om skydd mot olyckor  

samt utbildningsplan.  

 

Benämning                 

       

Anläggningsskötare Brandlarm        

Anläggningsskötare Gassläcksystem        

Anläggningsskötare Vattensprinkler        

Brandskyddsansvarig        

Egenkontrollant        

Föreståndare brandfarlig vara        

Första hjälpen        

Grundutbildning i brandskydd inkl. praktisk övning        

Heta arbeten        

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare och akuta sjukdomar   

Hjärt- och lungräddning, hjärtstartare        

Hjärt- och lungräddning, barn        

Tillval sjukvård:  

▪ Akuta sjukdomar 

▪ Bränn, el, frät och ögonskador 

▪ Blödning, cirkulationssvikt och skador 

▪ Skalle, nacke, rygg 

 

       

Interaktiv brandutbildning        

Släckövning        

Utrymningsledare         

Utrymningsövning        

Annan utbildning: Filmstadens Brand- och utrymningsutbildning         

   

 
Bokning 

Utbildningarna sker på avrop.  

Bokningsförfrågan sker via www.presto.se/filmstaden alternativt genom Amanda Hansson eller Magnus Eclundh.   

 

Avbokningsregler 

15-21 dagar innan utbildningsdatum, debiteras 20% av utbildningskostnaden                 

8-14 dagar innan utbildningsdatum, debiteras 50% av utbildningskostnaden 

2-7 dagar innan utbildningsdatum, debiteras 75% av utbildningskostnaden 

Sker av- eller ombokning inom 24 timmar, debiteras 100% av utbildningskostnaden   
 

Inställd kurs 

Vid för lågt deltagandeantal på våra öppna tillfällen kan vi bli tvungna att ställa in kursen, vi meddelar då detta. 

 

Angivna priser uppdateras regelbundet enligt anvisningarna i Allmänna villkor.  
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Utbildning 

 

Utbildning genomförs på avrop  

 

▪ Filmstadens brand- och utrymningsutbildning  

Tid: 4h 

Deltagare: max 25st/tillfälle  

Kursinnehåll: 

o Utrymningsövning  

o Teoretisk genomgång  

o Eventuellt utrymningsövning 

▪ Om önskas genomförs utrymningsövning ytterligare en gång till. Detta för att 

deltagarna ska ta med sig kunskapen från den teoretiska delen in i ett praktiskt 

moment.  

▪ Om inte utrymningsövning kan eller vill genomföras igen tar instruktören med 

gruppen på en praktisk genomgång av alla utrymningsvägar och risker.  

o Praktisk släckövning   

 

 

▪ Hjärt- och lungräddning med Hjärtstartare och akuta sjukdomar.  

Tid: 4h 

Deltagare: Max 12st/tillfälle 

En teoretisk del samt praktisk övning på docka. 

Kursinnehåll: 

o Stabilt sidoläge 

o Hjärtkompressioner 

o Defibrillering 

o Luftvägsstopp 

o Säkerhetsaspekter 

o Scenarioträning  

o Stroke 

o Hjärtinfarkt 

o Epilepsi 

o Allergi  
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Rutinlista  

 
Kravställning vid utbildning  

▪ Biografen kollar så att det finns yta för släckövning  

(vändplatser, parkeringsplats. Ej godkänt med torg eller centrala gator) 

▪ Vid utrymningsövning skall Anläggningsskötare vara på plats. Det är biografens ansvar att 

larmet sätts i serviceläge inför utbildning samt eventuellt anmäla övningen till larmcentralen.  

 

Vid bokning 

▪ Utbildningsförfrågan sker via www.presto.se/filmstaden alternativt amanda.hansson@presto.se 

▪ Vid utbildningsförfrågan ger biografchefen datumförslag. Detta blir inte bokat förens Presto har 

bekräftat.  

▪ Bokningsbekräftelse går till sakerhetsfragor@filmstaden.se samt biografchefen.  

▪ Märkning på order skall vara respektive SE-nummer samt biografchefens namn som referens.  

 

Vid utbildning  

▪ Instruktör ringer biografchef någon dag innan utbildningstillfället. Detta för att säkerhetsställa 

detaljerna inför utförandet.  
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Bilaga - Allmänna villkor 
 

Omfattning 

1.  Om inte något avtalats gäller NL 09 respektive NLM10. 

 

Produkter och tjänster 

2.  Avtalet avser leverans och installation samt underhåll av produkter 

och tjänster i Sverige på av köparen angivna adresser.  

    All leverans av varor och tjänster till köparen skall uppfylla gällande 

standarder och regelverk. Säljaren skall inte utan köparens skriftliga 

medgivande avvika från dessa eller andra överenskomna krav. 

    Återkommande kontroll utföres enligt gällande EU-direktiv och 

enligt SWEDACs föreskrifter. 

 

3.  Serviceföretaget förbinder sig att endast använda 

originalkomponenter där sådana krävs och i övrigt material av teknisk 

god kvalitet och standard. 

 

4.  Säljaren åtar sig att efter anmälan snarast åtgärda den utrustning 

som använts för släckning av brand, tillbud eller övning. Kostnad 

härför debiteras enligt gällande prislista. 

 

5.  Beställningar till säljaren ska innehålla uppgifter om: 

artikelnummer, kvantitet, önskad leveranstid, fakturerings- och 

leveransadress samt ert beställningsnummer.  

    Säljaren skall bekräfta ordern skriftligt senast 7 kalenderdagar efter 

mottagandet av beställningen. 

   Om parterna kommit överens om att ersättning skall utgå  

p g a ändringar skall detta ske skriftligt. 

 

6.   Leveransvillkor: FCA Katrineholm.  

Betalning 

7.  Om inte annat skriftligen avtalats så gäller säljarens bruttoprislista 

där priserna normalt regleras en gång per år. 

Produkter och tjänster som är nettoprissatta indexregleras årligen 

enligt Statiska Centralbyråns producentprisindex. 

     Vid valutaförändring, skattehöjning eller annat offentligt 

ingripande i Sverige eller utomlands, som innebär att säljarens 

kostnader ökar äger säljaren rätt att omgående justera prisnivån. 

 

8.  Betalning skall ske inom 30 dagar från och med den dag då vara 

och/eller tjänst har levererats. Vid försenad betalning debiteras 

dröjsmålsränta enligt lag. 

 

9.   Parterna får inte ge eller erbjuda gåvor eller förmåner av något 

slag till den andre partens anställda eller deras familjer. Varje sådan 

handling ska ses som ett otillbörligt försök att påverka de anställda. 

 

Ansvar för fel 

10.  Säljaren lämnar 1 års garanti på utfört arbete, 5 år för 

tryckläckage på brandsläckare, förutsatt att skötselråden utförs 

årligen av säljaren godkänd personal. 

För brandsläckare i GS-serien och övriga produkter lämnas 2 års 

garanti, detta gäller dock inte batterier. 

 

11.  Skulle skada uppstå på egendom eller tredje man under 

servicearbete eller om skada uppstå på grund av felaktighet i 

levererat material ska säljaren tecknat en ansvars- respektive 

produktansvarsförsäkring. 

Information och sekretess 

12.  Part är skyldig att skriftligen omedelbart underrätta motpart om 

det sker väsentliga förändringar i parts ägarstruktur. 

 

13.  I de fall där någon av parterna önskar genomföra en 

marknadsaktivitet eller lämna ut information där den andre parten på 

något sätt skall medverka skall denna tillfrågas i god tid för att ge sitt 

godkännande. 

 

14.  All information som utväxlas mellan parterna med anledning av 

detta avtal skall anses vara konfidentiell och får ej delgivas tredje 

man. 

 

Avtalstid 

15.  Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av bägge parter 

och gäller under en tid av 3 år från undertecknandet.  

Avtalet förlängs automatiskt med 1 år i taget om inte någon av 

parterna skriftligen säger upp avtalet 90 dagar före avtalstidens slut. 

    Om köparen önskar att förändra avtalets omfattning under 

avtalsperioden har säljaren rätt att fakturera köparen för uppkomna 

kostnader.  

 

16.  Vardera parten äger skriftligen rätt att med omedelbar verkan 

säga upp detta avtal om den andra parten bryter mot avtalet och 

avtalsbrottet inte är av ringa betydelse. De beställningar som 

accepterats av säljaren före uppsägningen skall varvid avtalet i 

tillämpliga delar skall fortsätta att gälla för sådana leveranser. 

     Vardera parten äger skriftligen rätt att med omedelbar verkan 

säga upp detta avtal om parts ägarbild förändras eller om part 

försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, 

ställer in betalningarna eller kan anses ha kommit på obestånd, byter 

kedjetillhörighet eller liknande. De beställningar som accepterats av 

säljaren upphör då att gälla samtidigt med avtalet. Om leverans 

hunnit ske före uppsägningen eller om så anges i uppsägningsbrevet 

skall av säljaren accepterade beställningar fullföljas varvid avtalet i 

tillämpliga delar skall fortsätta att gälla för sådana leveranser. 

    Härutöver har parterna ingen ersättningsskyldighet gentemot 

varandra med anledning av avtalets upphörande. 

 

17.  Part kan inte utan skriftligt medgivande från motpart, överlåta 

detta avtal. Rättigheter som part har enligt detta avtal kan ej 

åsidosättas annat än genom skriftlig medgivande från motpart. 

 

18.  Talan mot detta avtal får inte väckas senare än 2 år från den dag 

då grund för talan uppstod eller vid bristande betalning från datum 

då senaste faktura förföll till betalning. 

 

Befrielsegrunder (force majeure) 

19. Arbete och leveranser utförs med förbehåll för force majeure 

vartill räknas, krigiska, politiska eller ekonomiska förvecklingar, brand, 

strejk, lockout, export- eller importförbud, valutarestriktioner, statliga 

regleringsåtgärder, transportsvårigheter eller andra händelser utom 

serviceföretagets kontroll. 

 

Tvister 

20.  Uppstår motstridiga villkor mellan detta avtal, kommande 

beställningar eller beställningserkännande, äger villkoren i detta avtal 

företräde. 

    Skulle tvist uppstå om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall 

detta i första hand lösas genom förhandling mellan parterna om 

ärendet inte kan lösas hänskjutas ärendet till skiljedom enligt lagen 

om skiljemän. 

    Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras genom skiljedom 

enligt reglerna för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. 

    Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal. 
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