Verksamhetsplan 2018
Föreningen Sveriges Brandbefäl

Fastställd av styrelsen 2017-12-19

Inledning
Föreningen Sveriges Brandbefäl har enligt stadgarna till uppgift:




att främja utvecklingen av samhällets skydd mot olyckor, kriser samt extraordinära händelser och
härmed sammanhängande frågor
att tillvarata brandbefälets roll i denna utveckling
att i kamratlig anda sammanföra medlemmarna till utbyte av erfarenheter och kunskaper.

Vid årsmötet 2017 fastställdes en verksamhetsinriktning för perioden 2018-2020. Verksamhetsplanen för
2018 antas av styrelsen med denna inriktning i beaktande.
Vår vision är Sveriges brandbefäl – främst inom samhällsskydd och beredskap. Vår värdegrund innebär
att vi ska vara trovärdiga, oberoende, öppna och pådrivande. Vi ska gå i spetsen för brandbefälets och
räddningstjänstens utveckling
Vår verksamhet ska bidra till ökad jämställdhet och mångfald genom att dessa perspektiv integreras i
verksamheten. Både män och kvinnor ska, så långt det är möjligt, utgöra föreningens representation i olika
sammanhang.
Under perioden 2018-2020 ska enligt Verksamhetsinriktningen följande frågor vara i fokus
1. Utbildning och kompetens
Vi ska verka för att utbildningen för brandbefäl ska vara ledande i Europa, och att befälens kompetens
motsvarar riskerna i dagens samhälle.
2. Chefs- och befälsrollen
Vi ska verka för att ledande befattningar inom räddningstjänsten är intressanta och attraktiva att söka och
inneha.
3. Räddningstjänstens kultur
Vi ska verka för att kulturen i räddningstjänsten blir mer inkluderande.
4. Metod och teknik
Vi ska verka för att metoder, teknik och arbetssätt för att hantera risker utvecklas för såväl det
förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet.

Mål 2018

Under 2018 ska SBB ha






Ökat medlemmarnas kunskap i områden Tillsyn och Insatsförutsättningar i ny bebyggelse
Ökat medlemmarnas kunskap inom området sexuella trakasserier
Ökat medvetenheten hos arbetsgivare och myndigheter kring kompetensfrågor för brandbefäl
Ökat intresset för brandbefäl/medlemmar i att ta på sig ledaruppdrag inom räddningstjänsten
Ökat vår opinionsbildning inom främst våra målområden men även inom andra frågor som ligger
nära brandbefälens intresse

Aktiviteter 2018
Under 2018 ska nedanstående aktiviteter bedrivas för att nå våra mål. Under året ska särskilt
uppmärksamhet riktas på hur vi kan nå RIB-personal med våra aktiviteter.
Råd
Fortsätta att driva våra råd inom de fyra fokusområdena
Kunskapsdagar
Arrangera temadagar inom olika teman för att stärka medlemmarnas kompetens
Genomföra nationella konferenser
Brandkonferensen och Skadeplatskonferensen ska bedrivas tillsammans med Brandskyddsföreningen och
MSB. Utöver detta ska SBB arrangera mindre temadagar som syftar till att stärka medlemmarnas kunskap
inom bland annat insatsförmåga och tillsyn. SBB ska också stödja regionföreningarnas konferenser.
Delta i internationell samverkan
Delta i de internationella nätverket FEU och det nordiska samarbetet. Under 2018 ska vi arrangera det
nordiska mötet mellan brandbefälsföreningarna samt den nordiska studieveckan.
Skriva remissyttranden och delta i arbetsgrupper
Påverka utredningar och skriva remissvar på sådana utredningar som ligger inom vårt ansvarsområde.
Delta i arbetsgrupper på nationell nivå som ligger inom vårt ansvarsområde
Arrangera räddnings- och förbundschefsträff
Arrangera en chefsträff för att stärka vår relation till landets räddningstjänster
Driva opinion
Genom ett snabbt agerande skapa opinion kring säkerhetsfrågorna i samhället. Till stöd för detta ska
används vår nya kommunikationsstrategi.

Vägledningar
Ta fram vägledningar och i förekommande fall konferenser inom våra prioriterade områden för att stärka
medlemmarnas kunskap

Medlemsrekrytering
Avgörande för föreningens möjlighet att vara en stark opinionsbildare och få intäkter, är medlemsantalet.
Genom att driva en attraktiv och bra verksamhet, gör vi föreningen mer känd och mer attraktiv.
Antal medlemmar ska öka genom att




Informera elever på MSB:s befälsklasser om föreningen
Besöka brandingenjörsutbildningen på LTU och LTH varje år och berätta om kommunal
räddningstjänst som arbetsplats
Marknadsföra föreningen genom artiklar och annonser i olika branschtidningar.

