


SBB gör din röst hörd! 
Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) är en yrkesförening för brandbefäl, som inte har några fackliga eller 

politiska bindningar. SBB har sedan starten 1958 varit ett självklart forum för brandbefäl.  

SBB är en organisation som myndigheter och andra intressenter gärna lyssnar till. Vi använder aktivt vår starka 

ställning till att påverka utvecklingen för Sveriges brandbefäl genom olika aktiviteter på lokal och nationell 

nivå. Detta gör vi bland annat genom att arrangera konferenser, delta i bransch- och forskningsråd och 

erfarenhetsutbyte med brandbefäl i såväl Norden som hela Europa. Vårt starka varumärke och goda rykte gör 

oss till en trovärdig och attraktiv röst att lyssna till.



Larmnr:

020-38 39 00
(Dygnet runt)

Environment & Rescue

När det gäller: Trafikolyckor (tunga fordon) - Sanering av bensin- och oljeprodukter 
-Deponi av förorenade jordmassor - Rening av oljeförorenat grundvatten

Ansluten till SOS-Alarm • Har avtal med försäkringsbolagen

Ett genuint engagemang
Med omkring 2000 medlemmar har vi en stark ställning för att 

påverka, utveckla och göra våra medlemmars röster hörda. Eftersom 

våra medlemmar består av medarbetare som själva är aktiva i 

branschen finns ett genuint engagemang för frågor som påverkar 

brandbefälens arbete. Dessutom har alla våra medlemmar möjlighet 

att aktivt engagera sig i vår verksamhet. 

Våra 19 regionföreningar från Skåne-Blekinge till Norrbotten är 

länkarna mellan våra medlemmar och SBB. I regionföreningarna 

planeras och genomförs de flesta av våra aktiviteter, från 

föreläsningar och utbildningar till konferens- och mässarrangemang. 



VARFÖR ÄR DU MEDLEM I SBB?
Jag är medlem i SBB för att få tillgång till ett bra nätverk och för att föreningen aktivt arbetar för att utveckla 

och förbättra räddningstjänsts- och samhällsskyddsarbetet. 

VAD SER DU FÖR FÖRDELAR MED ATT DINA BRANDBEFÄL ÄR MEDLEMMAR I SBB?
Som medlemmar ingår de i ett utvecklande nätverk. SBB tar även vara på befälens intressen och är en 

förening som bidrar till utveckling och kompetensutveckling.

I DIN ROLL SOM RÄDDNINGSCHEF, HUR SER DU PÅ SBB:S ROLL OCH PÅ VILKET 
SÄTT HAR DU NYTTA AV FÖRENINGEN?
SBB ger mig ett bra nätverk för att bolla idéer och diskutera de utmaningar som vi står inför. Det ger mig en 

omvärldsbevakning och det är en förening som kan bidra till att driva opinion inom viktiga områden. Just nu 

driver föreningen även utvecklingen inom ett antal spännande områden som kommer ge mig ett bra stöd i min 

chefsroll och då tänker jag bland annat på ledarskapsutvecklingsarbetet inom ramen för SBB.

HAR DU NÅGRA EXEMPEL PÅ HUR SBB PÅVERKAR VARDAGEN I DIN VERKSAMHET?
SBB ger oss information och kompetensutveckling,  bland annat via tidningen Räddningsledaren, hemsidan 

och via de konferenser och möten som man arrangerar.

Joakim Jansson,  

Räddnings- och säkerhetschef,  

Västerviks kommun 



VARFÖR ÄR DU MEDLEM?
Jag som brandbefäl vill både vara en del i och få ta del av det arbete som SBB gör för att utveckla 

brandbefälen i svensk räddningstjänst.

VAD SER DU FÖR FÖRDELAR MED ATT VARA MEDLEM I SBB?
Som medlem får jag möjlighet att ta del av de regionala aktiviteterna och de givande erfarenhetsutbytena 

efter större räddningsinsatser eller intressanta projekt. Jag har också möjlighet att arbeta i mindre grupper 

inom något fokusområde, med befäl från olika delar av landet. Detta är ett mycket intressant och lärorikt 

erfarenhetsutbyte som så småningom ska komma medlemmarna till godo. Och så får jag ju Räddningsledaren 

att läsa! Jag tycker den innehåller många intressanta artiklar.

I DIN ROLL SOM BRANDBEFÄL, HUR SER DU PÅ SBB:S ROLL?
Jag tycker SBB har en viktig roll i att driva på utvecklingen av brandbefäl. Vi lever i en värld och ett samhälle 

som blir mer och mer komplext och mer och mer sårbart. Vi som brandbefäl behöver utvecklas utifrån detta i 

en ständigt ökande takt. Utifrån det perspektivet tycker jag att SBB:s roll blir viktigare och viktigare. Vi får inte 

tappa tempo i förhållande till riskutvecklingen. SBB har också en viktig roll som remissinstans i olika frågor.  

SBB har en neutral ställning och arbetar för samtliga befälskategorier.

HAR DU NÅGRA EXEMPEL PÅ HUR SBB PÅVERKAR VARDAGEN I DIN VERKSAMHET?
Framför allt tycker jag att erfarenhetsutbytet är värdefullt. Både efter inträffade händelser och i arbetet i 

fokusområdena. Det är bra att kunna kontakta en befälskollega i en annan del av landet. Ofta är det samma 

frågor som behandlas, oberoende av var man verkar.

Tina Nordlund, 

Ställföreträdande räddningschef i Halmstad  

med en operativ roll som brandingenjör



Vad får jag som medlem?
Som medlem i SBB ingår du i ett unikt nätverk byggt av kunskap, 

engagemang och mångårig erfarenhet från andra brandbefäl. 

Vi arbetar för brandbefälens professionella utveckling och 

tillsammans med våra regionföreningar påverkar vi utvecklingen av 

räddningstjänsten.

UTVECKLANDE INSATSER SOM  
BERIKAR DIN YRKESROLL
Kontinuerlig utveckling ger yrkesskicklighet. Varje år är vi bland 

annat med och arrangerar konferenserna Brand och Skadeplats. 

Genom våra regionföreningar arrangerar vi seminarium, 

föreläsningar och mässor. Vi har också inrättat fyra råd, Utbildning 

och kompetens, Chefs- och befälsrollen, Räddningstjänstens kultur 

och Metod och teknik, som bevakar utvecklingen inom respektive 

område, bistår styrelsen i rådets ansvarsområde och stimulerar 

utvecklingen. Kunskapen sprider vi vidare till våra medlemmar. 

VI SER TILL ATT DU ÄR UPPDATERAD
SBB skickar ut nyhetsbrev och ser till att våra medlemmar är 

uppdaterade om det senaste som händer i branschen.  

På vår hemsida har vi samlat alla aktuella jobbannonser. 

Medlem kan den bli som genomgått MSB:s (el motsv) kompetens-

utbildning för myndighetsutövning enligt Lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor, vilket också är föreningens definition av brandbefäl. 

Medlem kan också den bli som kan berika föreningens verksamhet. 

Vill du bli medlem ansök via vår hemsida www.brandbefal.se.

Följ oss i digitala kanaler!



Ocab erbjuder jour för åtgärd av akuta skador. När olyckan är framme - 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

• Rikstäckande jour dygnet runt
• Helhetsleverantör vid brand- och vattenskador

• Vi är ISO-certi�erade kvalitet & miljö

Ocab räddar värden, hjälper människor
och värnar om miljön

020-62 00 40

För att kontakta ditt lokala Ocab-kontor gå in på www.ocab.se

NR 3 2016

» För att nå resultat behöver vi komma upp i en volym om 200 000 besök per år i Sverige.«

»  Slottet var min mardröm under min tid i Örebro.«

» Det är väldigt 
sällsynt att någon omkommer i 
trapphusen, vilket är lite intressant.«

ARTIKEL: Problematiskt att få fram statistik kring vindsbränder. SID 8
ARTIKEL: Metodval viktigt för kost-nader vid husbränder. SID 11

ARTIKEL: Så lever Karlstadsviljan vidare långsiktigt. SID 30

4 FRÅGOR: Vindsbränder ur RVR-ledarens perspektiv. SID 16
ARTIKEL: Drönare – hjälpredor i allt fler användningsområden. SID 27

 I FOKUS: Vindsbränder

NR 1 2016

»  Studiens resultat visar att upp-levelsen av en robust människa är kärleksfull«

» Analysera rädd-ningstjänstens förmåga och verksamhetens kvalitet!«

» Vilken typ av olyckor måste vi vara beredda på i fram-tiden och hur ska vi hantera dem?«
ARTIKEL: Nytt forskningsprogram på Linköpings universitet. S. 8

ARTIKEL: »Är jag ute på hal is? Hellre det än att stå fastfrusen.« S. 14

KRÖNIKA: Martin Larsson, V:a Sörm-lands Räddningstjänstförbund. S. 27

ARTIKEL: Anna Johansson, fil.dr. och analytiker på MSB. S. 16
ARTIKEL: Handlar inte om att släcka brinnande hus till varje pris. S. 21

 I FOKUS: Forskning

NR 2

» Jag frågar mig om 

vi fortfarande anses 

världsledande vid 
räddningsinsats?«

» De flesta gillar förut-

sägbarhet, stabilitet 

och trygghet. Därför 

är förändringar 
ingen bagatell.«

» Andelen okänd 
orsak eller start-
föremål okänt är 
större för döds-
bränderna.«

ARTIKEL: Data viktig för att minska 

antalet dödsbränder. SIDAN 12
ARTIKEL: Riktade åtgärder kan 

rädda liv. SIDAN 14

ARTIKEL: Kom till matchen på 

Skadeplats. SIDAN 30
ARTIKEL: Misslyckade eller lyckade

omorganisationer. SIDAN 27

ARTIKEL: Stärkt krisberedskap efter 

branden i Västmanland. SIDAN 22

NR 2 2016

 I FOKUS: Bostadsbränder

RÄDDNINGSLEDAREN – EN 
INFORMATIONSKÄLLA SOM INSPIRERAR 
Vår medlemstidning Räddningsledaren utkommer 4 gånger 

per år och består bland annat av erfarenheter från inträffade 

olyckor, information om tekniska landvinningar och fördjupningar 

i aktuella ämnen. Artiklarna i tidningen skrivs oftast av 

framträdande och kunniga personer i branschen.

SOM MEDLEM FÅR DU:
• tillgång till nationella och internationellt nätverk

• möjlighet att delta i utvecklingsprojekt

• medlemstidningen 4 gånger per år

• delta i föreningens olika aktiviteter
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BRANDSVERIGES
MEST POPULÄRA LEVERANTÖR
AV KOMMUNIKATION.
Under de senaste fem åren har vi levererat lösningar 
till majoriteten av landets räddningstjänster och 
förbund. Vi är riktigt stolta över att få vara med och 
bidra till Föreningen Sveriges Brandbefäls viktiga arbete.

Rakelmobiler Rökdykarradio Ledningsstöd

Talgarnityr Inomhustäckning Tillbehör

www.celab.se

PLATINUM VALUE ADDED RESELLER

Professional and Commercial Radio Elite Specialist
Mission Critical Radio Systems Specialist

Avtalat broschyrinnehåll

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Box 47 244, 100 74 Stockholm

info@brandbefal.se

www.brandbefal.se


