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Bakgrund och behov 

 
Åbolands brandkårsförbund rf. är en helt ideell förening som under de senaste åren har sökt sin plats 
som ”takorganisation” i Åboland. De lokala brandkårsförbundens uppgift har förändrats under årens 
lopp och i och med detta har också målet med verksamheten förändrats. I Åboland har man sökt nya 
verksamhetsformer, delvist har man gjort framsteg, men man har också stött på hinder.  

 



Nuläge inom Åbolands brandkårsförbund rf. 
 

För att få en uppfattning om förbundets nuläge, så behöver verksamheten beskrivas kort. Åbolands 
brandkårsförbund är ett lokalt förbund som samlar de åboländska kårerna under sig. Medlemmarna i 
förbundet är brandkårerna och personmedlemmar. Alla brandkårer har en representant i Åbolands 
brandkårsförbunds styrelse och på detta sätt vill man få alla kårer delaktiga i verksamheten. Dessutom 
har man ett verksamhetsorgan inom förbundet som jobbar för att upprätthålla förbundets verksamhet 
i hela Åboland. 

Verksamheten inom Åboland är brokig. I Åboland finns 11 aktiva brandkårer som har släckningsavtal 
med räddningsverket och 3 brandkårer som inte har ett släckningsavtal. Ungdomsverksamhet finns i 8 
brandkårer, damavdelningar finns i 3 brandkårer och veteraner som träffas finns i nästan alla 
brandkårer, men alla har inte en egen avdelning. 

Under det senaste året har man jobbat med olika verksamhetsmodeller, som kommer att prövas under 
åren 2017 - 2019. Dessa behöver utvärderas och justeras så att de passar in i verksamheten. En stor 
förbättring är förbundets nya hemsida som spelar en stor roll i utvecklingen.  Hemsidan öppnas 
1.1.2017 och kommer i det skedet att innehålla alla verksamhets- samt finansieringsmodeller som 
tagits fram. Hemsidan har också annars uppdaterats en hel del och innehåller behövlig information för 
kårerna. På detta sätt vill man förbättra kommunikationen. 

 

Utmaningar  
 

Då man utvecklar en verksamhet blir det ofta många områden som känns viktiga. Under år 2016 har 
man redan flera gånger utvärderat behovet av utveckling och funderat kring vad man kan utveckla. En 
av de största utmaningarna är att alla inom förbundet och brandkårerna jobbar frivilligt och gratis, 
vilket gör att bördan inte kan bli för stor, annars kommer inte motivationen att finnas kvar. Därför 
stiger medlemsvård fram som en viktig del av jobbet. 

För mera information om utmaningar hänvisas läsaren till utvecklingsprojektets projektplan för år 
2016. 

 

Syftet med projektet 

 
Syftet med detta projekt är att utreda möjligheterna att jobba med de verksamhets- samt 
finansieringsmodeller man tagit fram under år 2016. De verksamhetsmodeller som finns behöver 
prövas på och utvärderas. Dessutom har man under slutet av år 2016 kommit fram med flera nya idéer 
som behöver utredas och utvecklas. 
 
Huvudpunkterna inom utvecklingsområdet är fortsättningsvis ungdomsverksamheten, upplysnings-
verksamheten, rekrytering och medlemsvård. Inom de organisatoriska delarna finns främst 
utvärderingsbiten.  

 

Målgrupp och förmånstagare 

 



Tanken med projektet är att förbundet samt alla kårer inom förbundet skall ha nytta av projektets 
verksamhets- och finansieringsmodeller. 

Målgruppen är brandkårerna i Åboland. Verksamhets- och finansieringsmodellerna kommer att tas i 
bruk under år 2017 och utvärderas under 2018 och vidareutvecklas under 2018 och 2019. Så tanken 
är att olika kårer tar olika projekt under 2017 och så utvärderas de och sedan kan man komma fram 
med en ännu bättre version till de andra kårerna. Eftersom materialet kommer att finnas tillgängligt 
på vår hemsida, så kommer andra brandkårer och övriga föreningar att kunna dra nytta av det material 
som produceras. 

Förmånstagarna inom projektet blir allmänheten, som förhoppningsvis kommer att se resultatet av en 
effektivare upplysningsverksamhet, ett aktivare ungdomsarbete och välmående frivilliga brandkårer. 

 

Mål och målsättningar  

 
Projektets målsättning är att utveckla den icke lagstadgade räddningsverksamheten främst på lokal 
nivå, men också på regional och kanske även på nationell nivå. Huvudmålsättningen för projektet är 
att utvärdera de verksamhetsmodeller som leder till att tredje sektorn kan aktiveras i att rädda sig själv 
och andra i sin omgivning. Projektets mål är också att få välmående kårer i Åboland som står på en 
stadig grund. 

 

Målsättning för ungdomsverksamheten 
 

I planen skall ingå verktyg för att planera en ny typ av verksamhet för ungdomar i Åboland där 
säkerhetstänkandet utgör stommen i allt vad man gör. Faktum är att idag fortsätter endast cirka 10% 
av ungdomarna i den konventionella räddningsutbildningen som aktiva räddare i vuxen ålder. Vi har 
inte för avsikt att utöka denna utan titta på den 90% som under hela sin livstid kommer att ha nytta av 
denna utbildning och kan bli en framtidens hjälte. Med tanke på detta mål har man utarbetat en 
brankkisskola och brankkisklubb, som kommer att prövas och utvecklas mer. Den här idén kan 
utvecklas också till lägerverksamhet och de planerna skall göras under år 2017 och 2018 skall förbundet 
kunna erbjuda även lägerverksamhet för ungdomar som inte hör till brandkåren. Ett tätare samarbete 
med övriga frivilliga föreningar som bedriver ungdomsverksamhet bör utredas. Här kan man kanske 
bytta erfarenheter och kunskap? 

För de ungdomar som finns med i verksamheten har man byggt upp en gedigen verksamhet, som 
behöver utvärderas. Utvärderingsredskap skall utvecklas under år 2017 och tas i bruk.  

Actionveckoslutet kommer att utvärderas både av ungdomarna men också av arrangören, d.v.s. man 
kommer att utvärdera det arbete som gjorts under 2016 med actionhandboken. 

För att göra ungdomsverksamheten mer attraktiv och ge ungdomarna en ny aspekt bör vi också 
utveckla ett samarbete med kårer utanför vårt eget område, både inom Finland men också 
internationellt. Detta är inte enbart viktigt för verksamheten, utan också viktigt med tanke på 
ungdomarnas möjligheter att använda andra språk. 

 

Målsättning för upplysningsverksamheten 
 



Upplysningsverksamheten behöver ett ansiktslyft under 2017. Under 2016 har man införskaffat 
utrustning för förstahandssläckningsutbildning (AS1). AS1-utbildningen bör bli en del av den ordinarie 
verksamheten. Här behöver man ännu bygga upp fungerande strukturer. Målet är att under år 2018 
ha regelbundna AS1-utbildningar i hela Åboland. Utbildningarna är dessutom en möjlighet för kårerna 
att förtjäna en slant. 

Upplysningsverksamheten behöver också ett starkt stöd i brandkårerna och därför kommer man att 
jobba för att det inom varje brandkår finns en kontaktperson för upplysningsverksamheten och att 
man inom förbundet utser ett arbetsutskott som jobbar vidare för att utveckla den här verksamheten. 
Dessutom kommer man att behöva samarbetspartners, vilket bör kartläggas under 2017. 

Inom upplysningsverksamheten finns väldigt många områden man kan utveckla och plocka ihop paket 
som kan vara till nytta för många. En stor grupp i samhället är våra åldringar. Här finns ett stort 
arbetsfält. 

Möjligheterna att ordna öppna diskussionstillfällen eller föreläsningar som berör brand- och räddning 
är en outforskad bit, som behöver granskas närmare under de kommande tre åren. Detta kommer i 
samband med den minisäkerhetsmässa man planerar att dra igång. 

 

Målsättning för rekrytering och medlemsvård 
 

Huvudmålsättningen för rekryteringen är att hålla verksamheten levande. För att ha en jämn ström av 
medlemmar, behöver man aktivt rekrytera. Under år 2016 har man utvecklat introduktionskurser för 
både ungdomar och vuxna. Dessa kurser bör förverkligas och utvärderas. 

Då det gäller medlemsvård skall förbundet jobba för att göra brandkårernas jobb enklare och kunna 

erbjuda möjligheter till rekreation för brandkårernas medlemmar. Samarbetet är viktigt att bygga upp. 

Samarbetet kommer också att byggas upp genom att man kommer att samla in övningsplaner på 

hemsidan, där alla brandkårer kan ta del av andras övningar och erfarenheter, för att kunna erbjuda 

sina medlemmar bättre och intressantare övningar och verksamhet. 

På ungdomssidan kommer man att satsa på en eller flera kurser i ICDP (International Child Devlopment 

Programme) för att ge en bättre förståelse för ungdomsledarna, så att de på ett bättre sätt kan förstå 

och vägleda ungdomarna i brandkåren. Programmet kan också utnyttjas för vuxna där man bygger upp 

bättre förståelse för andra och möjligheter till ett bättre samarbete. 

Inom kårerna jobbar man på många orter väldigt avdelningsindelat och samarbetet inom kåren är inte 

det bästa. Målet är att hela kåren kan jobba tillsammans för samma mål och det kommer att bli en stor 

utmaning att utveckla ett mönster för detta ändamål. 

 

Målsättning för organisationen/förbundets verksamhet 
 

Under 2016 har man utrett stora delar av de organisatoriska problemen och kommer nu att utvärdera 
det som gjorts. Det som ännu behöver utvecklas är hemsidan. Målet är att förbundet och 
medlemskårerna skall ha största möjliga nytta av det som finns på hemsidan. Dessutom skall 
materialet finnas i en sådan form att alla kan, utan större ansträngning, använda det som finns. 

Det som behöver utvärderas och utvecklas är en kommunikationsplan. Räcker det till som vi har för 
tillfället eller finns det möjligheter att med dagens teknik utveckla något mer? 



 
Mätbara målsättningar 
 

För att kunna mäta den utveckling som sker och kommer att ske, behöver man göra undersökningar. 
Under början av år 2017 kommer alla brandkårers medlemmar att få besvara en förfrågan, som skall 
ge både riktlinjer för utvecklingen, men också vara jämförbara med de svar som fås in i slutet av 
projektet år 2019. 

Det andra mätbara man kommer att ta i bruk är statistik över hur många nya medlemmar kårerna 
rekryterar samt hur många icke-brandkårister får ta del av någon form av säkerhetsutbildning.  

 

Verksamheten på långsikt 

 

Målet är att man inom Åboland skall ha välmående kårer och ett gott samarbete mellan kårerna. Om 
kårerna mår bra, kommer det att finnas rum för all möjlig verksamhet, som även samhället kommer 
att dra nytta av. 

 

Genomförande  

 
Under år 2017 skall styrgruppen ta ställning till undersökningen som skall göras bland alla medlemmar. 

Efter det kommer man att göra upp mera detaljerade mål. Under 2017 kommer man också att jobba 

vidare med hemsidan för att få den så användbar som möjligt. En mellanrapport skall skrivas under 

slutet av 2017, där man tar ställning till vilka utvecklingsobjekt kan anses klara och vilka 

utvecklingsbehoven är.  

Under 2017 kommer man också att förhandla med brandkårerna om vem som vill ta pröva på de olika 

verksamhetsmodellerna och utvärdera dem. 

Under 2018 blir det dags att förverkliga de behov som kommer fram och samla in den erfarenhet som 

kommer fram då man testar de olika bitarna. Till slutet av 2018 skall det finnas en klar plan för vilka 

verksamhetsmodeller är bra och då bör man också ha utvecklat det som behövs. Så år 2019 kommer 

man att kunna njuta av frukten av detta jobb. Under den andra halvan av 2019 skall hela projektet 

utvärderas och då kommer det ju att handla en hel del om undersökningar och sammanställning. 

 

 

Tidsram 

 

Projektet påbörjas i januari 2017 och avslutas 31.12.2019. Målet är att en ny, betydelsefull och 
motiverande verksamhet flyter på i de åboländska kårerna. 

Under senhösten 2019 presenteras projektet på ett seminarium för förbundet. 

 



Samarbetspartners 

 

Samarbetspartners inom och för projektet blir kårerna, som kommer att vara en viktig del i 
utvecklingen. Åt andra hållet kommer FSB (Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund) att vara en 
viktig samarbetspartner, som kan bistå med information och utbildning. 

För att kunna utveckla hemsidan kommer man att behöva köpa in IT-tjänster. 

 

Ledning och organisation 
 

Åbolands brandkårsförbunds styrelse är de som i sista hand har ansvar för att projektet blir utfört. 
Inom förbundet kommer ordförande vara sammankallaren, verksamhetsledaren kommer att ha det 
största ansvaret för dokumentationen och den ekonomiansvariga inom förbundet sköter om budgeten 
och den ekonomiska redovisningen. Alla inblandade kommer att göra det här på frivillig basis, vid sidan 
om sitt ordinarie jobb, så det kommer att bli en utmaning att hinna göra allt som planeras. 

Projektet ägs av Åbolands brandkårsförbund rf.  

Inom förbundet har man fastställt en styrgrupp: Ordförande för styrgruppen: Kaj-Johan Karlsson, 

fungerar som gruppens sammankallare. Medlemmar i styrgruppen är Tor-Björn Lindström, som 

fungerar som räddningsverkets representant, Sonja Lumme, Roy Färm, Kjell Eriksson, Andreas Nyman 

och Camilla Rautanen. Styrgruppen kan vid behov utökas av personer som sitter på sådan kunskap som 

behövs. 

 

Budget 

 

För tillfället finns det ingen utomstående finansiering, utan man kommer att vara beroende av 

styrelsens beslut för finansiering. Målsättningen är att få en utomstående finansiering, för att kunna 

ordna seminarier och anställa en person på 20% för att utföra de uppgifter projektet medför.  

 

Ekonomi och finansiering 

 
Utgifterna kommer främst att bestå av seminarier och utbildning. För att utveckla verksamheten 

behövs många olika diskussions- och utbildningstillfällen. I Åboland är de geografiska utmaningarna 

ganska stora, d.v.s. man har svårt att kunna träffas, då området är stort och förbindelserna krångliga.  

Rapportering 

 

Projektet skall utmynna i en projektrapport. Rapporten skall ta upp utgångsläge, utmaningar och 
förutsättningar för utveckling. Projektrapporten skall beskriva de utvecklingsobjekt som ingår i 
projektet samt komma med alternativ för verksamheten. 

På hemsidan skall finnas att tillgå de verksamhetsmodeller och finansieringsmodeller man utvecklar. 
På hemsidan skall också finnas allt annat material som produceras under detta projekt.  



 

Utvärdering 

 

Den första utvärderingen sker på senhösten 2017 och slututvärderingen sker under den sista delen av 
2019. Den 31.12.2019 skall allting stå klart och finnas tillgängligt på hemsidan. 

 

 


