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Allmänt 

Verksamhetsplanen beskriver verksamheten inom förbundet och den verk–
samhet som arrangeras inom lokalförbunden samt SPEK som berör förbundet.  
 
COVID-19 pandemin som utbröt i hela världen våren 2020 är på tillbakagående 
och vi förväntar oss att verksamheten återgår till det nya normala. Vi har idag 
goda förutsättningar att utföra en del av vår verksamheten på distans eller som 
hybrid tillställningar.  
 
Reformen av Social och Hälsovårdsverksamheten som godkändes av Stadsrådet 
år 2021 kommer att påverka Räddningsväsendet. Verksamheten överförs från 
kommunerna till de nya Välfärdsområdena från år 2023. Förbundet följer upp 
vad reformen av välfärdsområdet kommer att betyda för oss och våra 
brandkårer.   
 
Förbundet producerar ett informationspaket om räddningsväsendet och dess 
betydelse som delges till de politiker som ställer upp i valet för välfärdsområdet 
och de som blir invalda.  
  
Under året gör förbundet upp en kommunikationsplan för sin interna och 
externa kommunikationer.   
 
Förbundet arbetar för att trygga den svenskspråkiga yrkesutbildningen för 
personalen inom räddningsväsendet och för att trygga den svenska servicen. 
 
Den av styrelsen tillsatte ett utskott hösten 2021 för att utreda utvecklandet av 
organisationsverksamheten inom förbundet förlaget presenteras under våren 
2023. 

Verksamhetsidé 

Förbundet är en svenskspråkig riksomfattande brandkårsorganisation som 
skapar förutsättningar för samhällets färdighet att skydda människor, egendom 
och miljö från de farosituationer som uppstår.   

Värden 

Förbundet följer i sin verksamhet räddningsväsendets värden.  
Enligt dem är ”säkerhet vår gemensamma sak”:  

• mänskligt,  
• professionellt 
• pålitligt  
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Förbundets verksamhetsformer 

• Verksamhet på svenska 
• Utbildning av avtalspersonal  
• Ungdomsutbildning och –verksamhet 
• Damutbildning och –verksamhet 
• Senior- och veteranverksamhet 
• Säkerhetsutbildning för medborgare 
• Information och upplysning 
• Företagsutbildning 

Verksamhetsplan för 2023 

Verksamhetsplanen är en del av strategin för förbundet.  
Verksamhetsplanen för det aktuella året är uppdelad områdesvis enligt följande: 

1) Utveckling av brandkårsverksamheten 
2) Organisationsverksamhet 
3) Utbildning 
4) Säkerhets- och informationsverksamhet 
5) Ekonomi 
6) Uppföljning och mätare på verksamheten  

1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten 

1.1 Möten 

Allmänna möten 
Allmänna möten ordnas två per år: 

• Vårmöte och kongress i maj 
• Höstmöte i november  

 
Styrelsen 
Styrelsen sammankommer fem till åtta gånger per år. Vid styrelsemötena 
behandlas alltid ekonomi, utförd verksamhet och löpande ärenden. Vid årets 
första möte behandlas föregående årsbokslut och verksamhetsberättelse. På 
höstens strategiseminarium behandlas bland annat ekonomi- och 
verksamhetsplanen för följande år med mera. En del av mötena sker på distans 
och som hybridmöten.  
 
Damutskott 
Utskottet sammankommer tre till fyra gånger per år och behandlar den 
verksamhet som brandkårsdamerna utför. 
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Ungdomsutskott 
Utskottet sammankommer fyra till fem gånger per år, en del av mötena sker på 
distans. 
 

2. Organisationsverksamhet 

2.1 Tävlingar 

• Redskapstävlingen för brandkårsdamer i samband med kongressen 
• Redskapstävlingen för herrar i samband med kongressen 
• Ines tävlingen för brandkårsdamer 
• Förbundsmästerskap för brandkårsungdomar  

2.2 Seniorverksamhet 

Under året arrangeras en träff för de Finlandssvenska brandkårsseniorerna/ 
veteraner träffen ordnas av lokalförbunden i samråd med förbundet.  

3. Utbildning 
Förbundets utbildningsutbud motsvarar efterfrågan inom organisationen och 
det som räddningsverken beställer enligt samarbetsavtalen. 

3.1 Brandkårsutbildning 

Förbundet arrangerar grund- och kompletteringsutbildning enligt beställning 
på de verksamhetsområden förbundet har utbildningsavtal.  

3.2 Organisationsutbildning 

• Utbildningsdagar 
• Lägerplanering 
• Studiedagar  

3.3 Utbildning för ungdomsledare och ungdomar 

• Utbildningsdagar för ungdomsledare 
• Kurser för Ungdomsledare 
• Lägerplanering 
• Studiedagar 

 
Utbildning för brandkårsungdomar arrangeras både på  brandkårsungdoms-
lägret och utlokaliserat till lokalförbunden och brandkårerna i enlighet med 
brandkårsungdomarnas eget utbildningssystem. 
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3.4 Brandkårsungdomsläger 

Förbundet arrangerar i samarbete med Västra Nylands Brandkårsförbund 
brandkårsungdomsläger i juli. 

3.5 Säkerhetsutbildning för medborgare 

Under året arrangeras utbildningar för bostadsbolagens säkerhetspersonal och 
för skyddsrumsskötare på förbundets hela verksamhetsområde. Som utbildare 
fungerar förbundets personal och i samråd med lokalförbunden.  
 
Utbildning för Byarådens säkerhetspersonal där målsättningen är att stöda 
landsbygdens invånare i den egna beredskapen.  
 
Utbildning i konceptet ”72 timmar” där målsättningen är att utbilda och upplysa 
invånare hur man kan förbereda sig och vad man bör tänka på när strömmen är 
borta i till exempel 72 timmar.   

4. Säkerhets- och informationsverksamhet 

4.1 NouHätä – Ingen Panik 

I tävlingen deltar årligen ca 36 000 ungdomar. Målsättningen är att 85% av 
högstadieskolor kommer med i utbildningen. Förbundets målsättning är att i 
samarbete med lokalförbunden få flera av de Finlandssvenska högstadie-
skolorna på vårt område med i tävlingen. 

4.2 Förstahandsläckning enligt AS-1 konceptet 

Målsättningen är att fortsätta utbilda allmänheten i förstahandssläckning enligt 
AS-1 konceptet (1h teori och 1 h praktisk övning i användandet av 
handbrandsläckare och släckningsfilt). Förbundet strävar att i samarbete med 
lokalförbunden sköta utbildningen för den svenskspråkiga befolkningen. 

4.3 Säkerhetsinformation till pensionärer 

Arbete att göra Finland till det ett av de säkraste länderna i Europa och att 
antalet dödsfall i samband med bränder minskar fortsätter under året. Enligt 
statistiken är de personer i övre medelåldern som är den största riskgruppen. 
För att minska på detta skall lokalförbunden kontakta de lokala pensionärs-
föreningarna och föreläsa om hemmets säkerhet. 

4.4 Information 

Förbundet informerar enligt sin informationsstrategi sina medlemmar genom, 
hemsidorna, olika sociala medier, e-post och informationsbrev. 
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4.5 Utbildnings- och informationsmaterial 

Förbundet verkar för att tillhandhålla svenskt material med Räddningsinstitutet 
och enligt samarbetsavtalet förbundet har med SPEK.  

5. Ekonomin 

Förbundets verksamhet bör vara kostnadseffektiv. Organisationsverksamheten 
som bedrivs görs till självkostnadspris. Den externa verksamheten bör ha ett 
tillräckligt täckningsbidrag. Möjligheterna att söka bidrag från olika fonder för 
vissa delar av verksamheten undersöks kontinuerligt. Ekonomi redovisas 
månatligen till styrelsens arbetsutskott.  

5.1 Företagsutbildning och egen finansierad verksamhet  

Förbudet utför olika kurser och säkerhetsutbildningar åt företag och inrättningar 
enligt kundens beställning med egen personal, i samarbete med lokalförbunden 
eller som köptjänst. Som en del av den egenfinansierade verksamheten 
förmedlar förbundet också olika gåvoartiklar, uniformer och stationskläder. 

6. Uppföljning och mätare på verksamheten 

 Den planerade verksamheten följs upp och redovisas till styrelsen kvartalsvis. 
 Genom: 

- Antalet tillfällen och deltagare 
- Analysering av responsen från kurser och tillfällen 
- Geografisk fördelning på kurser och deltagare 
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Budget 
2023

Resultat 
2021

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Resultat 
2016

Resultat 
2015

301 Intäkter 200 000,00 85 251,30 214 331,53 241 300,50 240 293,48 211 304,52

302 Kostnader -37 000,00 -9 459,24 -42 888,99 -44 134,09 -27 433,05 -27 004,75

500 Löner och arvoden -105 000,00 -84 720,54 -112 332,88 -98 736,28 -93 668,21 -86 148,87

530 Semesterlön och ersättningar -22 000,00 -18 320,58 -20 115,54 -18 950,07 -17 829,33 -20 128,44

600 Pensioner -20 000,00 -16 519,18 -22 654,51 -20 790,05 -18 713,86 -17 614,63

630 Övriga lönebikostnader -35 000,00 -2 657,99 -3 087,51 -3 276,15 -4 861,18 -4 839,75

650 Frivillig olycksfallsförsäkring -150,00 -104,97 0,00 0,00

680 Avskrivningar -2 500,00 -2 885,98 -4 511,04 -5 718,64 -2 512,20 -1 131,36

700 Frivilliga lönebikostnader -1 500,00 -1 898,00 -1 471,78 -298,37 -2 584,53 -1 092,47

720 Lokalkostnader -32 000,00 -28 431,39 -34 310,03 -26 623,05 -21 837,22 -19 188,50

750 Kostnader för fordon -550,00 -541,50 -379,80 -398,16 -326,99 -323,75

764 ADB-utrustning o programkostn. -20 000,00 -18 585,13 -14 833,05 -3 484,28 -5 510,15 -4 883,23

771 Övr kostn. för maskiner o inv. -1 000,00 0,00 0,00 -399,00 -56,88

780 Resekostnader -8 000,00 -4 933,86 -18 525,00 -29 624,87 -27 644,96 -21 855,76

795 Representationskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 -669,40 -834,03

805 Marknadsföringskostnader -300,00 0,00 0,00 -213,00 -1 665,32 -1 668,38

830 Utbildnings-  och utvecklingskostnader -40 000,00 -31 110,12 -44 723,28 -86 445,01 -80 233,05 -64 595,42

837 Förvaltningstjänster -15 000,00 -13 280,96 -11 478,51 -11 449,71 -14 543,28 -10 025,87

845 Förvaltningskostnader -35 000,00 -15 320,29 -55 375,01 -43 773,92 -30 968,06 -30 808,60

890 Medelanskaffning 6 000,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00

915 Ränteintäkter 0,00 105,72 64,42 68,61 72,03 54,20

942 Övr. finanseringskostnader -1 000,00 -745,52 -979,55 -817,72 -1 122,62 -1 288,21

985 Allmänna bidrag 170 000,00 157 316,47 138 689,99 170 460,00 142 342,66 105 500,00

0,00 -791,76 -28 530,54 23 145,74 34 136,21 9 242,32

Budget 2023  
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