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Brand 2018
Ordföranden Göran Nilsson och v.ordf. Kenth Nilsson medverkade vid årets
brandkonferens i Göteborg. Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer hade sin monter
med på konferensen och kunde i pauserna mellan föreläsningarna presentera det
projekt KUB-hembesök som Frivilligkårerna tillsammans med Brandskyddsföreningen
och Myndigheten för skydd och beredskap jobbar med. Projektet innebär att
frivilligkårerna tillsammans med övrig räddningstjänst skall sprida information om
brandsäkerhet genom att knacka dörr och samtidigt få reda på hur den enskilde har det
ordnat med sitt brandskydd

KUB hembesök
Genom KUB hembesök kan Frivilligkårerna i landet göra en stor insats för det
förebyggande arbetet. Räddningstjänsten skall i första hand förhindra att brand eller
olycka uppstår, information till allmänheten är ett sätt att arbeta förebyggande. Lagen
om skydd mot olyckor säger också att medborgarna skall ha likvärdigt skydd. På
landsbygden är ett sätt att lösa detta genom att den enskilde får utbildning och
information att klara sig själv till dess hjälp hinner fram.
För närvarande är det 13 kårer som ansökt och fått inloggning till KUB hembesök 2018,
vi hoppas att fler vill ställa upp och göra någras timmars hembesök under året. Att
frivilligkårerna gör hembesök har visat sig uppskattat på landsbygden och blir ett sätt
för frivilligkåren att marknadsföra sig och möjligheter till att skaffa fler medlemmar man
kan dessutom dra in några kronor till den lokala verksamheten, ersättning utgår med
226:- per timme samt bilersättning.

Nationell samverkan för organisering av frivilliga
Förbundet deltar också i en grupp ”nationell samverkan för organisering av frivilliga” som
försöker hitta former för hur frivilliga skall organiseras. Avtal mot räddningstjänster,
försäkringar, anställningsformer och utalarmeringar är några av de saker son varit upp
till behandling. I gruppen medverkar förutom Frivilligkåren, Brandskyddsföreningen,
MSB, SKL, SOS alarm, Carer.

MSB:s uppdragsersättning till Sveriges Frivilliga Brandkårer
Förbundet har även i år blivit beviljade medel för att bedriva förebyggande arbete. Ersättning till
de som deltar i KUB hembesök tas av dessa medel men det är även möjligt att som tidigare år

söka medel för annan information. Informationen/utbildningen skall riktas mot allmänheten med företräde för äldre i eget boende, öppet hus på brandstationen, vid träffar med exempelvis
pensionärsorganisationer eller andra föreningar. Utbildning riktad till företag, förskolor, skolor
och övrig kommunal verksamhet ingår i den kommunala räddningstjänstens ansvar och är ej
aktuella i detta projekt.

Har ni några frågor om KUB eller något annat så ring eller maila mig.
Jag får önska er en glad och trevlig midsommar samt en skön sommar.

Ordf.
Göran Nilsson
070-5457898
goran@marktjanst.se

.Björkviks Frivilliga Brandkårs WW-buss utrustad med Fire-express med 200 l vatten samt
skum.
Hjärtstartare och sjukvårdsväska för 1:a hjälpen

