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Fastställd 2021-04-13 

Strategiplan för  
Lantbrukets brandskyddskommitté  
Strategin utgår från LBK:s anvisningar.  

Som underlag för strategin finns en sammanställning av en dialog med LBK:s intressenter i 
form av en SWOT-analys.  

Syfte  
Lantbrukets brandskyddskommitté verkar för ett minskande antal brandskador i lantbruket och 
minskande konsekvenser av inträffade bränder.  

Vision 
Det ska inte ske omfattande bränder med stora skador på liv eller egendom inom svenskt  
lantbruk och hästverksamhet.  

Strategiska mål 
Kostnaden för egendomsskador till följd av bränder i lantbruk ska uppvisa en nedåtgående trend 
mellan åren 2020–2030.   

Strategiska områden 
För att verka enligt syfte och vision ska LBK fokusera på följande strategiska områden. 

Kommittén ska: 

 sörja för god kontakt och samverkan mellan myndigheter, andra organisationer som  
handlägger eller i övrigt har intresse av byggfrågor, teknisk utrustning och andra  
driftsförhållanden inom lantbruket, där brandskyddssynpunkter kan vara av betydelse, 

 genom sådan kontakt och samverkan på ett förberedande stadium försöka åstadkomma en 
skälig avvägning mellan brandskyddssynpunkter och driftsekonomiska synpunkter, 

 utarbeta och regelbundet uppdatera relevanta brandskyddsrekommendationer och annan  
teknisk information samt sträva efter att skapa kännedom om och respekt för dessa bland 
lantbrukare, tillverkare, återförsäljare och andra berörda parter, 

 verka för att brandtekniska undersökningar genomförs och för att nya  
brandsäkerhetsbefrämjande lösningar utarbetas.  

Framgångsfaktorer 
Följande framgångsfaktorer bidrar till att LBK lyckas inom de strategiska områdena: 

 Väl genomarbetade och förankrade rekommendationer 

 Engagerade intressenter med bred representation inom lantbrukssektorn  
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 Stort förtroende för LBK inom lantbrukssektorn 

 Fortsatt prioritering inom Brandskyddsföreningen 

Riskfaktorer 
Följande riskfaktorer kan förhindra att LBK lyckas inom de strategiska områdena: 

 Otillräcklig spridning av LBK:s rekommendationer och annan information  

 Sakna erforderlig teknisk kompetens inom rätt utskott 

 Bristande engagemang hos intressenter, vilket riskerar att hota samsyn och bidra till 
mindre spridning av rekommendationerna 

 Jordbruksverket avstår att referera till LBK 

 Rekommendationerna är inte fritt tillgängliga i tillräcklig omfattning 

Utvecklingsområden 
LBK ska utveckla sin verksamhet inom följande områden: 

 Effektiva kommunikationsvägar, spridning och utbildning 

 Utveckla den digitala verksamheten  

 Nya kundgrupper 

 Kunskapen om brandrisker med framtida trender, till exempel ny teknik och hållbart 
byggande 

 Ökat internationellt samarbete 

 Initiera forsknings- och utvecklingsprojekt 

 Produktutveckling (LBK-produkter för att möta lantbrukets och sektorns behov) 

Översyn av strategiplan 
Strategiplanen ska ses över årligen i samband med uppföljning av verksamhetsplanen.  
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