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Sammanfattning
2016 var ett händelserikt år på många sätt. Flera positiva händelser för föreningen får dock stå tillbaka till
förmån för bortgången av Kaare Brandsjö. Bara några veckor efter sin 100-årsdag avled Kaare. Kaare
betydde mycket inte bara för brandbefälens utveckling utan även hela räddningstjänsten.
Fler tragiska händelser präglade 2016. En rad terrordåd inträffade runtomkring i i världen, och i Sverige
fick vi uppleva tre tragiska olyckor där räddningspersonal omkom. Efter dessa tre händelser tog vi
initiativet till att samla de räddningstjänster som varit med om detta tragiska, för att kunna samla och
sprida dessa erfarenheter.
För föreningen togs en rad viktiga och strategiska beslut. Bland annat beslutade vi att vi under 2017 ska
inrätta en tjänst om föreningssekreterare på prov. Vi beslutade också att öppna upp för juridiska
organisationer att vara stödjande medlemmar. 2016 var också året då våra råd på allvar började med sin
verksamhet.
Under 2016 fick vi också ta plats i det nationella samverkansrådet för brandskyddsfrågor som MSB driver.
Vi deltog också i arbetet med Aktiv mot brand. Vi fick också se premiären för en uppskattade
räddningschefs-/förbundsdirektörsträff, där ett 50-tal räddningschefer fick träffas och diskutera framtidens
räddningstjänstorganisation. På mötet var brandbefäl från Norge och Danmark också inbjudna.
Medlemsutvecklingen har varit negativ under 2016. Vi hoppas dock vi nått botten nu och kan sakta arbeta
oss uppåt. Medlemstappet har flera orsaker, och en är att vi tappar medlemmar när regionföreningar lägger
ned sin verksamhet. Vi hoppas under 2017 ordna så att medlemmarna i dessa regioner kan vara med på
annat sätt. Ekonomi för 2016 visade ett negativt resultat om ca 50 000 kronor.
Styrelsen ser fram mot ett positivt 2017, där vi tar vara på det goda under 2016 och satsar framåt

Verksamhetsberättelse 2016
Vid årsmötet 2016 aktualiserades den tidigare antagna verksamhetsinriktningen för perioden 2016-2018.
Verksamhetsplanen för 2016 antas av styrelsen med utgångspunkt i denna inriktning och det höstmöte
med regionföreningarna som genomfördes i november 2015. Verksamhetsinriktningen lyder enligt nedan
Vision
Sveriges brandbefäl – främst inom samhällsskydd och beredskap

Värdegrund
Föreningen Sveriges Brandbefäl ska vara trovärdiga, oberoende, öppna och pådrivande. Vi
ska gå i spetsen för brandbefälens och räddningstjänstens utveckling

Verksamhet
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.
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.

Fokusområden enligt Verksamhetsinriktning
För att skapa ett hållbart arbetssätt som engagerar fler medlemmar än styrelsen, har vi olika råd för de
verksamhetsområden som står i fokus enligt verksamhetsinriktningen. Områdena är





Utbildning och kompetens
Chefs- och befälsrollen
Räddningstjänstens kultur
Metod- och teknikutveckling

Detta innebär att SBB under 2016 ska:


Etablera råd och göra dessa kända genom att delta i aktiviteter inom rådets område.
Råden har börjat konstituera sig men har kommit olika långt.
o
o
o
o



Chefs- och befälsrollen har haft två möten.
Utbildning och kompetens har haft ett första uppstartsmöte.
Metod och teknik har deltagit i tre möten som avser metoder för bostads- och
dödsbränder. Rådet deltar i möten med bland annat MSB och SBF..
Räddningstjänstens kultur har inte konstituerat sig, då medlemmarna inte varit
tillgängliga.

Skapa ett system för att följa upp rådens verksamhet och att återkoppla dessa till medlemmarna.
Genom artiklar i tidningen Räddningsledaren har rådet för Chefs- och befälsrollen och
Metod och teknik redovisat sitt arbete.

Medlemsrekrytering
Avgörande för föreningens möjlighet att vara en stark opinionsbildare och få intäkter, är medlemsantal
viktigt. Vi har en sjunkande trend och många yngre brandbefäl är ej medlemmar. Föreningen är också
relativt okänd, trots att den funnits sedan 1958.
Detta innebär att SBB under 2016 ska:


Informera elever på MSB:s befälsklasser om föreningen
Ej genomförts.



Besöka brandingenjörsutbildningen på LTU och LTH varje år och berätta om räddningstjänsten
som arbetsplats:
Vi har deltagit i LTH:s arbetsmarknadsdagar i samband med brandingenjörsutbildningens
30-årsfirande. Vi har också besökt alla brandingenjörsstudenter vid LTH. Vid LTU har vi
presenterat föreningen i samband med BIV-dagarna.



Marknadsföra föreningen genom artiklar och annonser i olika branschtidningar.
Ej genomfört.

Konferenser och möten
Konferenser är en stor arena för att marknadsföra föreningen men också en arena för att öka våra
medlemmars kunskap.
Detta innebär att SBB under 2016 ska:



I samverkan med Brandskyddsföreningen arrangera Brand och Skadeplats
Arbete pågår för fullt i programgrupper för Brand- och Skadeplatskonferensen och vi
deltar även i arbetet med Förebyggandekonferensen i Karlstad som MSB arrangerar.



Stödja regionala konferenser, möten och träffar.
Vi har gett ekonomiskt stöd till regionföreningen Kalmar för att genomföra
Räddningsmässan i Västervik (Kalmar) samt marknadsföringsstöd till regionföreningen
Skåne/Blekinge stöd för Brandbefälsmötet. Ingen annan förening ansökt om ekonomiska
medel från det utrymme som avsatts.

Internationell samverkan
För att bidra till brandbefälets och räddningstjänstens utveckling är det viktigt att följa utvecklingen i
andra länder. SBB ska därför utgöra en naturlig part för samverkan för motsvarande föreningar i andra
länder. SBB har mycket att ge och ta i detta samarbete
Detta innebär att SBB under 2016 ska:


Delta i samverkansmöten med nordiska brandbefälsföreningarnas styrelser
Anna Andersson Carlin, Arto Koivumaa och Ulf Lago deltog i mötet i Ålesund 2-4 mars



Delta i samverkansmöten med de europeiska brandbefälsföreningarna
Ulf Lago och Lina Holgersson har deltagit i FEU-mötet i Barcelona och Ulf Lago och Anna
Andersson Carlin deltog i mötet i Budapest i okbtober



Möjliggöra för tre medlemmar att delta i Nordiska studieveckan
Denna genomfördes slutet av oktober och tre medlemmar deltog.



Delta i övrig internationell samverkan, om det bedöms ge föreningen och medlemmarna nytta.
En planerad konferens om hälsorisker i Köpenhamn blev ej av.

Övrigt
SBB får ibland förfrågningar om att svara på olika remisser och om att sitta med i olika utredningar och
samverkansgrupper. SBB ska delta när det finns en möjlighet att föra fram synpunkter som verkar för den
profil och inställning gällande brandbefälens roll i räddningstjänstens utveckling som SBB står för. Vikten
av det breda säkerhetsarbetet ska genomsyra arbetet.
Detta innebär att SBB under 2016 ska:


Svara på inkomna remisser på ovan nämnda syfte i fokus.
Inga remisser inkomna.



Fortsätta representera SBB och Räddningstjänsten i olika styrelser, forum och projekt
Fortsatt representation i Brandforsk och Boverkets referensgrupp.



Tidningen Räddningsledaren har getts ut med fyra nummer under året.



Vi genomförde er Roadshow på fyra platser under april månad. Platserna var Luleå,
Örebro, Jönköping och Revinge. MSB deltog på alla platser på temat Samverkan och
ledning.



Under 2016 fick vi plats i nationella samverkansrådet för brandskyddsfrågor, som MSB
driver. Vi är också aktiva i kampanjen Aktiv mot brand, som MSB och andra driver



Under 2016 var vi också med i referensgrupper för MSB projekt om
o
o
o

Säkerhet vid arbete på väg
Insatser vid pågående våld i publika miljöer
Hot och våld mot blåljuspersonal



Vi har en hearing dit ett 50-tal räddningschefer deltog i ämnet ”Vad ska vi tycka om
framtidens räddningstjänstorganisationer”. Till mötet var också brandbefäl från Norge och
Danmark inbjudna för att redovisa sina erfarenheter.



Vi startade ett projekt för att samla och sprida erfarenheter från de räddningstjänster som
haft medarbetare som omkommit i tjänsten. Tyvärr drabbades tre räddningstjänster av
detta under 2016, och deras erfarenheter kommer tack vare oss spridas vidare. Tanken är
att erfarenheterna ska sammanställas i en publikation för att kunna spridas.

