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Inledning 

Detta dokument utgör verksamhetsplaneringen (VP 2020) för Brandskyddsföreningen 

Gävleborg. Det är en sammanställning av enskilda mål och aktiviteter som bygger på centralt 

framtagna prioriterade områden för Brandskyddsföreningen.  

 

Övergripande mål/inriktning  

BF Gävleborg skall under 2020 utifrån stadgar, samarbetspolicy och centralt framtagna mål 

och prioriterade områden primärt arbeta för ett brandsäkrare Gävleborg. Detta görs bl a 

genom att stötta och samverka med länets räddningstjänster och instruktörer samt nära 

samarbete med BF Mitt utbildning. Prioriterade områden är; Uppdragsutbildningar - utsatta 

grupper, projekt individanpassat brandskydd (KUB Hembesök) samt utbildning ”Upp i rök”.  

Kampanjer i form av sommar- och julkampanjer i sociala medier. Dessutom medlemsvård 

och medlemsaktiviteter. 

 

BF Gävleborg är en regional ideell allmännyttig förening som tillsammans med 

Brandskyddsföreningen Sverige, har till uppgift att verka för ett brandsäkrare Sverige. 

Föreningen skall utöver samarbete med BF Sverige och övriga regionala ideella 

brandskyddsföreningar samarbeta med kommunal räddningstjänst samt med intressenter för 

såväl näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer. 

Föreningen skall bedriva information, utbildningar, lobbyism, övningar och andra aktiviteter 

som främjar föreningens mål. 

 

Ekonomi 

BF Gävleborg som är en ideell organisation skall via sin styrelse och verksamhetsledare 

utifrån upprättad budget så kostnadseffektivt som möjligt sprida information, stötta kampanjer 

och jobba för ”Ett brandsäkrare Gävleborg”. Styrelsen antar för verksamhetsåret en 

verksamhetsplan (VP) vad som ska prioriteras inom ekonomiska ramar och antagna stadgar. 

 

Redovisning/ Uppföljning 

VP 2020 följs kontinuerligt upp av styrelsen. De olika delmålen följs upp genom de 

redovisade aktiviteterna. Avstämning mot BF Sverige görs kontinuerligt. 

Ordförande och VL deltar i årsvisa centrala träffar med syftet att få en samsyn och att värna 

om och vårda varumärket Brandskyddsföreningen. 

 

För BF Gävleborg 

 

Krister Ängalid  Torbjörn Wannqvist 
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Fokusområde Bostadsbränder -riktade insatser utsatta grupper  

 

Riksgemensam 

aktivitet 

Uppdragsutbildning mot utsatta grupper, individanpassat brandskydd 

 

Syfte Öka den enskildes kunskaper i att förebygga olyckor/bränder och /eller hantera 

olyckor/bränder som inträffar.  

Att kartlägga statusen gällande brandskyddet hos den enskilde. 

Att minska antalet bostadsbränder och omkomna i bränder. 

 

Mål Riksgemensamt mål: 

Riktade utbildningsinsatser mot bostadsbränder- särskilt utsatta grupper 

Regionalt mål: 

BF Gävleborg ska via ett projekt ”KUB Hembesök” i samverkan med 

Gavlegårdarna och andra aktörer i Gävleborg genomföra detta under hösten 

2020.  

Målgrupp - I samråd med Gavlegårdarna prioritera insatser i utsatta områden med 

redovisade ökande skadegörelse och utsatta riskgrupper . 

Tidpunkt för 

genomförande 

September - oktober 2020.  

Aktiviteter 

regionalt 

Projekt KUB hembesök i samverkan. Kartlägga och informera den enskildes 

brandskydd. 

Aktiviteter 

centralt 

Utbildning o information om individanpassat brandskydd 

Kommunikations

strategi 

BF Gävleborgs hemsida samt sociala medier. 

Samarbete med bostadsföretag, försäkringsbolag, blåljusmyndigheter och andra 

intressenter. 

Ansvarig CK LBF:s kontaktperson Malin Engelin 

Ansvarig 

regional BF 

VL och styrelseledamot CÖ. 

Projektledare – KUB Hembesök 
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Fokusområde Färre anlagda bränder, med inriktning skolor 

 

Rikgemensam 

aktivitet 

 ” Upp i rök”  

 

Syfte Hålla antalet anlagda bränder i skolmiljö låg med effekt av låga kostnader till 

följd av färre bränder.  

Öka kunskapen om risker för anlagd brand 

Göra skolan mer brandsäker 

Öka kunskapen och förståelsen hos politiker och skolledare vad gäller anlagd 

brand i skolmiljö 

 

Mål Riksgemensamt mål: 

Öka kunskapen om anlagd brand hos skolans verksamhetsledare, beslutsfattare 

och andra berörda verksamhetsföreträdare och därigenom öka insikten om 

konsekvenserna av skolbränder. 

”Upp i rök” för självskyddsutbildning 

Regionalt mål: 

Instruktörerna genomför självskyddsutbildningar i enlighet med CK:s riktlinjer 

åk 7-9. 

Utbilda minst 2 000 elever i länets skolor med hjälp av räddningstjänsten 

Målgrupp Elever primärt åk 8 på länets högstadieskolor 

Skolpolitiker, länets skolchefer, rektorer och skolledare 

Tidpunkt för 

genomförande 

Under hela året 2020.  

Aktiviteter 

regionalt 

Självskyddsutbildningar ”Upp i rök” med utbildningsnivå enligt mål. 

Arbeta enligt gemensam modell mot anläggare av bränder/ tillbud i skolorna i 

länet. 

Utbildade instruktörer knutna till BF Gävleborg. 

Redovisas för redovisning till SBF enligt gemensamt beslut för att erhålla 

centrala medel utifrån genomförda utbildningar. 

Aktiviteter 

centralt 

Utbildningsmaterial från SBF. 

Anlagd Brand-Skolor 

Informationsmaterial 

Kommunikations

strategi 

BF Gävleborgs hemsida samt information till högstadieskolor 

Erbjuda ”Upp i rök” kostnadsfritt som självskyddsutbildning 

 

Ansvarig CK Malin Engelin 

Ansvarig BF VL 

Länets räddningstjänster via utbildade instruktörer 

Uppföljning Halvårsvis och slutuppföljning november 2020. 
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Rikgemensam 

aktivitet 

Kampanjer – sommar och jul 

 

Aktivitet: Att gemensamt, centralt och i samverkan med regionala föreningar, via sociala 

medier köra en sommar och en julkampanj med aktuellt budskap och innehåll. 

Syfte: Att gemensamt gå ut med detta ökar sannolikheten att få ett nationellt 

genomslag med ett gemensamt budskap. 

Mål: Att BF Gävleborg har ett upprättat socialt nätverk typ Facebook, Instagram e 

dyl kopplat till föreningen. 

 

Målgrupp: Egentligen alla, men specifikt mot valda utsatta grupper i samhället. 

Förslag till 

tidpunkt för 

genomförande: 

Vid två tillfällen under 2020; 

Inför sommaren 2020 och under sommaren. 

Inför advent och jul och under jul och nyår 2020. 

 

Aktiviteter 

regionalt 

Aktuella budskap på sociala medier 

Kommunikations

strategi 

Via upprättade sociala medier i samverkan. 

Ansvarig BF VL 

BF Gävleborgs styrelse 

Uppföljning I samband med årsredovisning. 
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Rikgemensam 

aktivitet 

Medlemsvård  

 

Aktivitet: Vårda medlemmarna i Gävleborg samt öka medlemsantalet. 

 

Syfte: Få medlemmarna att känna sig välkomna och att de känner stöttning från SBF 

och BF Gävleborg. Att påvisa värdet att vara medlem i 

Brandskyddsföreningen. 

Mål: Att medlemmarna i föreningen blir kontaktade minst två gånger under året. 

Att ha ett aktuellt, uppdaterat medlemsregister med kontaktpersoner.  

Initialt med information vad man som medlem i Brandskyddsföreningen får. 

Att vårda befintliga medlemmar 

Att försöka öka antalet medlemmar från 2019 års nivå. Varje styrelsemedlem 

rekryterar minst en ny medlem. 

Att bjuda in medlemmar till gemensamma träffar 

Målgrupp: Medlemmar utifrån aktuell och centralt uppdaterad medlemslista.  

 

Förslag till 

tidpunkt för 

genomförande: 

Under hela 2020. 

Aktiviteter 

regionalt 

Riktade medlemsvärvningar – minst en ny medlem / styrelseledamot. 

Vårdande medlemsaktiviteter på regional nivå 

Kontakter med medlemmarna 

Bjuda in till föreläsningar 

Aktiviteter 

centralt 

Aktuella medlemsregister med rätta kontaktpersoner 

 

Kommunikations

strategi 

Insatser förankras i styrelsen innan åtgärd 

Styrelsen delaktig i rekrytering av nya medlemmar 

Ansvarig BF VL 

Styrelsen BF Gävleborg 

 

Uppföljning Halvårs- och i samband med bokslut 
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Rikgemensam 

aktivitet 

Samverkan och expertis på turné 

 

Aktivitet: Att knyta kontakter och samverka med angränsande regionala föreningar. 

Ev. samordna t ex expertis på turné med någon regional förening. 

Att ha ett större utbyte, samverkan och stöttning med utbildningsbolaget B F 

Mitt Utbildning AB 

 

Syfte: Erbjuda intressanta föredradg primärt för föereningens medlemmar 

Via samverkan nå en större genomslagskraft vid t ex informationskampanjer 

och dyligt. 

Mål: Nå en större genomslagskraft via samverkan 

Målgrupp: Medlemmar i BF Gävleborg. 

Angränsande regionala brandskyddsföreningar. 

 

Förslag till 

tidpunkt för 

genomförande: 

Under hela 2020. 

Aktiviteter 

regionalt 

Föredrag utifrån utbud expertis på turné. 

Bjuda in BF Mitts VD på möten och sammankomster. Stötta med 

utbildningsutbud m m. 

Etablera kontakt med andra regionala föreningar. 

Aktiviteter 

centralt 

Bättre stöttning från SBF ut till regionala föreningar. 

 

Kommunikations

strategi 

Att via styrelseuppdrag jobba mer med samverkan och kommunicera kunskap. 

Ansvarig BF VL 

Styrelsen BF Gävleborg 

 

Uppföljning Halvårs- och i samband med bokslut 

 

 

 


