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BF – Brandskyddsförening/-en 

BF D – Brandskyddsföreningen Dalarna (även kallat föreningen) 
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Brandforsk – Insamlingsstiftelse som verkar för ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap 
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Administration och allmän information 

Styrelsens sammansättning 210101-210318: 

Ordförande, Johan Perjons, Trafikverket 

Vice ordförande, Tomas Bergqvist, Dalarnas försäkringsbolag 

Kassör, Steinar Bergholt 

Ledamot, Mats Hedlund, Räddningstjänsten Dala Mitt 

Ledamot, Åke Persson 

Ledamot, Mattias Johansson, Fjällsotarna 

Ledamot, Kamilla Nordström, Falu Kommun 

Ledamot, Lars Westerfors 

Ledamot, Susanne Alriksson, Gamla Byn AB 

Ledamot, Joakim Lempiäinen, Scandic Falun & Borlänge 

Adjungerade; Kajsa Sjösvärd (Länsstyrelsen Dalarna), Thomas Wanke (Mitt) samt Elisabeth 

Myregrund (VL).  

Auktoriserad revisionsbyrå har varit Grant Thornton, med huvudansvarig revisor Peter Sjöberg.  

Lekmannarevisor har Lasse Worander varit.  

 

Styrelsens sammansättning 210318-211231: 

Ordförande, Johan Perjons, Trafikverket, vald till årsmötet 2022 

Vice ordförande, Tomas Bergqvist, Dalarnas försäkringsbolag, mandat till årsmötet 2022 

Kassör, Steinar Bergholt, mandat till årsmötet 2022 

Ledamot, Mats Hedlund, Räddningstjänsten Dala Mitt, vald till årsmötet 2023 

Ledamot, Åke Persson, vald till årsmötet 2023 

Ledamot, Mattias Johansson, Fjällsotarna, vald till årsmötet 2023 

Ledamot, Kamilla Lundgren, Falu Kommun, vald till årsmötet 2023 

Ledamot, Lars Westerfors, vald till årsmötet 2022 

Ledamot, Susanne Alriksson, Gamla Byn AB, vald till årsmötet 2022 

Vakans 

Adjungerade ledamöter; Kajsa Sjösvärd/Johan Eriksson (Länsstyrelsen Dalarna), Thomas Wanke 

(Mitt) samt Elisabeth Myregrund (VL).  

Auktoriserad revisionsbyrå har varit Grant Thornton, med huvudansvarig revisor Peter Sjöberg.  

Lekmannarevisor valdes Jan-Åke Holmdahl till, fram till årsmötet 2022.  

Valberedningen har bestått av Per Torsell (sammankallande), Tommy Albinsson (ledamot) och 

Andreas Bertilsson (suppleant), samtliga valda till årsmötet 2023. 

Styrelsen har under 2021 haft sex protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet i 

samband med årsmötet. Samtliga möten utom det sista i december har skett digitalt. 

Decembermötet var digitalt för den som ville och fysisk för övriga som även intog en 

gemensam julbuffé i avskildhet. 
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Som en effekt av coronapandemin har kort-

tidspermitteringen av föreningens VL fortsatt på 

40% under totalt sju månader av året. Verksam-

heten har därför behövt prioriteras hårt och en 

del områden har fått stå tillbaka. 

Administrationen av föreningens verksamhet 

har skötts av VL med stöd av kassören i den 

ekonomiska biten samt en extern aktör 

avseende lönehantering.  

Föreningen har försökt att fortsätta hjälpa 

medlemmar med beställningar av diverse mate-

rial och har aktivt arbetat med att skicka rele-

vant information till samarbetsparter.  

VL har deltagit i webbinar om bland annat Stärkt 

brandskydd för särskilt riskutsatta, Anlagd 

brand, och (delar av) Brandskyddsledardagarna. 

 

 

Aktiv part i Brandskyddsföreningen Sverige (BF S) och samarbetspart till 

andra lokala brandskyddsföreningar (LBF) 

Föreningen har haft representanter på BF S´s digitala stämma. VL och ordförande har aktivt 

deltagit i landsomfattande VLO-dagar, Ordföranderåd, VL-dagar och andra digitala samman-

komster under året. Även region Norr´s möten (digitalt på våren och fysiskt på hösten) har 

VL deltagit i. VL har försökt delta på så många digitala seminarier och föredrag som möjligt 

som BF S / Brandforsk / LBF anordnat. VL har skyndsamt tagit fram uppgifter som BF S begärt 

(t.ex. status Uppdragsmedel, föreningsinventering och svar på direkta frågor). Föreningen har 

också skickat in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt årsredovisning till BF S.  

Föreningen har arbetat aktivt för att bibehålla och utveckla samarbeten med övriga LBF genom 

kunskapsdelning, delning av framtaget material samt spridning av projektbeskrivningar och 

idéer. Flera digitala möten har skett med olika LBF med syfte att öka samarbetena och minska 

resursåtgången för varje enskild LBF.  

Föreningen har genom Nyhetsbrev och Facebook spridit, till medlemmar såväl som till 

allmänhet, de aktiviteter som BF S / Brandforsk / LBF har anordnat. Även det aktiva arbetet 

med att sprida inlägg och information från BF S i sociala medier har fortsatt.  

 

 

 

 

Figur 1 Bildkollage från styrelsens digitala möten 
under året. 
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På BF S initiativ har flera samverkansgrupper fortsatt och startats under året. VL har deltagit i  

flera projektgrupper bland annat Samverkan, Flammy´s Brandsyn, Medlemskap och Hemsida. 

Inom dessa projektgrupper har VL bland annat tagit fram komplett rapportunderlag om 

Brandskyddsföreningens grundverksamhet, skrivit delrapport om Flammy´s Brandsyn, arbetat 

fram ett förslag på differentierad medlemsavgift och tillhandahållit allt Flammy-material som 

föreningen har till BF S för att de ska kunna lay-outa och göra enhetligt material för hela landet.  

Fortsättningsvis ska VL ingå i följande grupper:  

Extern kommunikation – inkluderar bland annat arbete med sociala medier och Flammy – 

barnutbildningar.  

Medlemskap – som namnet antyder ska gruppen jobba med att utveckla och förtydliga med-

lemserbjudandet och medlemsnyttan. Under året tog gruppen fram ett förslag på värvnings-

kampanjer som också genomfördes. Se mer under Medlemsvård nedan. 

 

Sammantaget har BF D på ett högst aktivt och betydelsefullt sätt varit en god samarbetspart 

till såväl BF S som övriga LBF. Se mer under Samverkan nedan. 

 

Ägare i utbildningsbolaget Mitt 

Utbildningsaktiebolaget Mitt (Mitt) ägs gemensamt med LBF i Dalarna, Gävleborg, Västmanland 

och Jämtland. Under året trädde Uppsala län ut ur bolaget.  

BF D har deltagit aktivt i Mitt genom att bland annat ha haft representanter i bolagets 

styrelse som deltagit i bolagets styrelse- och strategimöten. Föreningens ordförande har 

temporärt klivit in som bolagets ordförande. VL och ordförande har även sammanställt och 

bidragit med in-put till bolagets strategimöte. 

VL har även aktivt arbetat med att publicera inlägg och filmer i sociala medier samt skriva i 

Nyhetsbrev till medlemmar för att informera om kurser och utbildningar som Mitt anordnar 

samt vilken nytta överskottet gör för ideell verksamhet. VL har också deltagit på 

instruktörsträff i Mitt och informerat om vad föreningen gör och hur instruktörernas insats 

bidrar till ideell verksamhet. 

En del av bolagets kursmaterial inhyses i föreningens lokaler och VL är behjälplig med 

utlåning och mottagning av materialet. 
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Figur 2 Bild ur 
föreningspresentationen 
som publicerades på 
Facebook  som berör Mitt. 

  

 

 

 

Hemsida 

Hemsidan uppdateras rent tekniskt från BF S och VL har vid flera tillfällen skickat in ändringar, 

tillägg och justeringar för att hålla sidan så aktuell och lättläst som möjligt. Även information 

till de skolor som deltar i Flammy´s Brandsyn i Jämtland har lagts upp. VL har även deltagit i 

en projektgrupp kring hemsidan för att utveckla den. 

Rådigt ingripande 

Föreningen har inte tagit emot några nomineringar om Rådigt Ingripande under året. VL har 

tagit initiativ till flera förfrågningar angående specifika händelser till räddningstjänsterna utan 

att få svar eller att få svar att nominering inte är aktuellt. I informationsbrev till 

räddningscheferna har vikten av nomineringar till Rådigt Ingripande betonats för att få fler att 

agera rätt.  

Minska antalet bostadsbränder 

Flammy´s Brandsyn 

I utbildningssatsningen Flammy´s Brandsyn för årskurs 2 

registrerades 824 Checklistor från tio dalakommuner för 

perioden 2020/21. Tävlingsbidrag från skolor i fem 

kommuner inkom och vinnarna uppmärksammades av 

VL i lokaltidningar. VL administrerade och skickade ut 

inramade diplom, vinstpengar och Flammy-kortlekar till 

de vinnande klasserna samt uppmärksammade vinnarna i 

inlägg på Facebook. För att sprida de brandsäkra bud-

skapen som kommit in i tävlingen publicerades vissa 

bidrag också som film på Facebook.  

 

 

 

Figur 3 Inlägg på Facebook angående 
vinnande klasser i Flammy´s Brandsyn 
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Efter att Checklistorna registrerats i statistiksystemet så tog VL ut statistikuppgifter för hela 

länet och presenterade i en film som publicerades på Facebook och Youtube. Även vissa 

kommunspecifika statistikuppgifter publicerades i filmformat på både Facebook och Youtube.  

Länkar till filmerna skickades också ut till medlemmar, samarbetsparter och räddningstjänster 

via Nyhetsbrev på e-post. Detta ledde till särskild kontakt med Hedemora och Malung-Sälens 

kommun för att starta upp arbetet i de kommunerna (igen). 

Vi köpte in 178 Flammy-apor till arbetet med Flammy´s Brandsyn och fick in svar från 824 

Checklistor. Det ger ett SPA (Svar Per Apa) på bara 4,6. Det är det lägsta värdet uppmätt 

sedan måttet infördes. En trolig förklaring är pandemin och det faktum att räddningstjänsten 

inte kunnat genomföra utbildningen fysiskt i skolorna.  

VL har skickat ut information om de nya möjligheterna och de anpassade uppläggen på 

genomförandet som arbetats fram i den s.k. ”Flammy-gruppen” till alla VL i Sverige och erbjudit 

stöd och hjälp med uppstart. Vi har även lagt upp information på Facebook om möjligheten 

för skolor att få material direkt från BF D om samarbete med räddningstjänst saknas.  

LBF Jämtland bad oss om hjälp att starta upp Flammy´s Brandsyn 

i deras region hösten 2021. Efter en överenskommen 

debiteringsmodell började vi därför administrera beställningar, ta 

fram material, göra utskrifter samt packa och skicka ut 

utbildningsmaterial till de skolor som anmält i intresse. Vi har till 

följd av detta skickat ut material till Flammy´s Brandsyn till 1126 

elever på 48 skolor i sju kommuner i Jämtland!  

LBF Gävleborg har beslutat att starta Flammy´s Brandsyn till 

hösten 2022 med hjälp av BF D, på samma sätt och med samma 

debiteringsmodell som Jämtland. LBF Södermanland och LBF Väst 

har också visat intresse för att komma igång med Flammy´s 

Brandsyn och VL har haft digitala genomgångar av materialet och 

genomförandet. 

 

Under året mottog föreningen mycket 

tacksamt ett bidrag på 10.000 kr från 

Kronprinsessan Margaretas minnesfond 

till genomförandet av Flammy´s Brandsyn. 

 

                                                                                                  

 

 
Figur 5 Brev om beviljat bidrag ur 
Kronprinsessan Margaretas 
minnesfond. 

Figur 4 Inlägg på Facebook från 
11 november. Inlägget hänvisar 
till figur 11 sid 13. 
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Dokumenten tillhörande Flammy´s Brandsyn får en ny, enhetlig layout till perioden 2022/23. 

Den grafiska profilen följer de dokument som tagits fram till LBF Jämtland. 

Under året får Flammy en del ”idol-post” som VL svarar på och samtidigt skickar med någon 

liten Flammy-present. Den ideella ”Brandbilen” i Falun har fått serietidningar ”Flammy´s 

Brandskola” av föreningen. VL har på förfrågan tillverkat lek- och aktivitetshäften att användas 

till målgruppen barn och unga. Till exempel finns en anpassad tipspromenad, olika aktiviteter 

och lekar samt ett Memory. Materialet har spridits till alla VL i Sverige och till länets 

räddningstjänster.  

Måluppfyllelse - Flammy´s Brandsyn 

Mål satta i samband med årsmöte 2021. 

…jobba för att samtliga kommuner i Dalarna deltar i Flammy´s brandsyn och att minst hälften av alla elever i 

årskurs 2 i Dalarnas län svarar på Checklistan.  

X Vi har arbetat aktivt för att alla kommuner ska kunna delta och informerat både med-

lemmar, skolansvariga politiker, rektorer och allmänheten om arbetet och dess tillgänglighet. 

Enligt Skolverkets statistik fanns det 3357 elever i årskurs 2 (2020), hälften av det är 1679 och 

vi fick in 824 Checklistor vilket endast motsvarade ca 25% av totalt elevantal.  

…öka antalet registrerade checklistor i Flammy´s Brandsyn med minst 10% (2019/20 registrerades 1026 svar, 

målet blir att få in 1129 svar 2020/21). 

824 Checklistor registrerades. 

…starta en ny period med Flammy´s Brandsyn 2021/22 och vi ska fortsätta sprida verksamheten till fler 

kommuner och län än idag. 

X En ny period startade i Dalarna 2021/22. Vi startade upp arbetet i Jämtland och över 1100 

elever har fått vårt material där. Vi har fortsatt att arbeta aktivt med att sprida konceptet till 

andra län, LBF och räddningstjänster.  

…arbeta för en nationell samsyn kring barnutbildning och Flammy-frågor genom att ingå aktivt i den nationella 

projektgruppen för Flammy. 

X VL har aktivt deltagit i samverkansgruppen Flammy för att ta fram nya anpassade modeller 

för genomförande samt spridit dessa modeller till alla VL i landet. VL har även tackat ja till att 

ingå i den nya samverkansgruppen Extern kommunikation som bland annat ska handha Flammy-

frågor och utveckla materialet. 
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KUB - Hembesök 

Samtliga räddningstjänstförbund är registrerade användare i KUB, det vill säga Brandkåren 

Norra Dalarna, Räddningstjänsten Dala Mitt och Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. 

Tillsammans representerar de 12 kommer av 15 i Dalarna.  

Totalt kunde endast elva hembesök göras under detta år då skarpa restriktioner har gällt under 

större delen av tiden, inte minst för räddningstjänsternas del. Föreningen betalade ut 

uppdragsersättning till de räddningstjänster som utförde hembesök enligt den nya 

Fördelningsnyckel som tagits fram under året och skickats ut till räddningstjänsterna. Vår 

tilldelning räckte till 319 hembesök och eftersom vi inte uppnådde det fördelades vår tilldelning 

ut på andra LBF som kunnat genomföra hembesök. 

Måluppfyllelse KUB - Hembesök 

Mål satta i samband med årsmöte 2021. 

…arbeta för att hembesök som registreras i KUB genomförs under året. 

X Hembesök har registrerats i KUB. 

…betala ut Uppdragsmedel för hembesök registrerade i KUB 2021. 

X Uppdragsmedel har betalats ut för samtliga registrerade hembesök. 

Arbete mot anlagd brand 

Även detta år har länet drabbats av anlagda bränder 

i framför allt skolor. Under året har tre webbinar 

om anlagd brand/skolbrand anordnats av andra 

aktörer som föreningen har spridit via Nyhetsbrev, 

e-post och inlägg på sociala medier för att 

möjliggöra för många att delta och på så sätt minska 

förekomsten av anlagd brand. Ett webbinar/semi-

narium kommer att anordnas 2022 av LBF Väst 

vilket föreningen också har informerat aktivt om i 

Nyhetsbrev, sociala medier och e-post.  

 
Figur 6 Inlägg från den 25 mars om webbinarium. 
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Upp i Rök (UiR) 

BF har tagit fram utbildningen Upp i Rök (UiR) med syfte att minska anlagd brand, materialet 

uppdaterades 2020. UiR riktar sig till elever i årskurs 7-9. Till följd av pandemin har den nya 

utbildningen genomförts sparsamt. Arbetet kom i gång först under senare delen av andra halv-

an av 2021.  

Föreningen har informerat alla räddningstjänster om det nya materialet och skickat med länkar 

och instruktörshandledning. VL har också genomfört digital presentation av materialet och 

samtidigt pratat om möjligheten att hålla utbildningen digitalt. VL har också tillhandahållit lite 

tips och tricks för digitalt genom-

förande.                                                            

Totalt genomfördes hela 40 

utbildningar under året och nästan 

1800 elever utbildades (en 

fördubbling mot föregående år). 

Föreningen betalade ut Uppdrags-

medel enligt den nya Fördelnings-

nyckel som tagits fram. Antalet 

genomförda utbildningar över-

skred vår ursprungliga tilldelning, 

men tack vare en omfördelning i 

slutet av året kunde samtliga 

utbildningstillfällen ersättas.  

 

 
                                      
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                              Figur 7 Antalet deltagare i UiR i Dalarna 210101-211210 

 

Måluppfyllelse - Arbete mot anlagd brand 

Mål satta i samband med årsmöte 2021. 

…låta genomföra så många utbildningar med Upp i rök som vi får tilldelning för (enligt ny Fördelningsnyckel, 

se ovan), antingen fysiskt eller på distans. 

X Vi har främjat genomförande både digitalt och fysiskt. Vi har betalat ut Uppdragsmedel 

för alla registrerade UiR.  

…informera medlemmar och allmänhet om våra och andras utbildningar, seminarier och föreläsningar bland 

annat inom ämnena anlagd brand och skolbrand. 

X Vi har aktivt spridit de webbinar och föreläsningar som funnits om anlagd brand.  
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Brandskyddsinformation 

Samarbetet med sotarna har inte kunnat utvärderas under året till följd av korttids-

permitteringen som kraftigt begräsande VL´s arbetstid.  

Aktuell information har främst lagts upp via sociala medier såsom Facebook och 

Youtube. Vi har skapat egna inlägg samt delat andra Brandskyddsföreningars inlägg. Inläggen 

har varit dels generella, dels säsongsanknutna och dels baserade på aktuella händelser.  

 

 

 

 

 

Till vintern gjorde vi en egen kampanj på Facebook där VL tillverkade en kort film med Flammy 

och ett tips till folk att registrera sig för att få kostnadsfri SMS-påminnelse för att testa sina 

brandvarnare (MSB´s tjänst i Aktiv mot brand). Till det kopplade vi en tävling för de som ville. 

Vi lottade ut upp till 10 st Quiz per vecka i fem veckor med start under vecka 46. Vi kunde 

tyvärr inte mäta hur många som registrerade sig för SMS-tjänsten (som var det primära syftet 

med kampanjen). Inga tävlingsbidrag inkom.  

 

 

 

 

Figur 9 Två klipp från Flammy-filmen som illustrerar att det finns så mycket 
annat att komma ihåg så det är lätt att glömma att testa brandvarnaren. 

Figur 8 Exempel på säsongsanknuten information på Facebook. 
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Brandskyddsveckan genomfördes vecka 11 i region Norr och temat var individanpassat 

brandskydd, bostadsbrand. VL samordnade och tog fram tre inlägg till sociala medier som 

publicerades under veckan samt en debatt-

artikel, allt material delades och användes i 

hela regionen. Debattartikeln publicerades i 

lokala tidningar i bland annat i Dalarna, Väster-

norrland och Gävleborg. Vi tillgängliggjorde 

information till såväl allmänhet som medlem-

mar och andra LBF. 

Under denna vecka lade vi också ut informa-

tion om den digitala informationsträffen om 

”Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta” 

som RäddsamVG/Brandskyddsföreningen Väst 

anordnade.  Till våra medlemmar och samar-

betspartners gick också information och en  

inbjudan ut via Nyhetsbrev. 

 

 

Facebook-sidan (Brandskyddsföreningen Dalarna) har varit aktiv under året och uppfyllt 

alla de mål som sattes för sidan vad gäller bland annat information om hur man förebygger 

brand, inriktning till olika målgrupper, leverera samhällsviktig information, föra fram vårt utbild-

ningsbolag och de utbildningar som tillhandahålls samt sprida inbjudningar till olika seminarier 

och konferenser. Totalt har 90 inlägg publicerats, vilket ger strax under 2/vecka. Den 

sammanlagda räckvidden har varit över 20 600 personer. 

Vid årets början var det 644 personer som gillade vår sida. I olika inlägg under året har vi aktivt 

försökt öka antalet som Gillar oss och vi har ökat det antalet till 658. Antalet som Följer oss 

var vid årets början 695, vilket vi lyckades öka till 714. 

Inlägg med bäst spridning, utan betald marknadsföring, 

publicerades den 17 september 2021 och sågs av över 

4000 personer. Inlägget (se figur 11 intill) handlade om 

att vi skulle starta upp Flammy´s Brandsyn i Jämtland i 

samarbete med Brandskyddsföreningen Jämtland och 

räddningstjänsten Jämtland.  

 

 

 

 

Figur 10 Ett av inläggen på Facebook under Brandskydds-
veckan, publicerades  19 mars 2021, och fick 222 visningar. 

Figur 11  Inlägg publicerat på Facebook 
den 17 september 2021 utan betald 

marknadsföring. 
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Inlägg med bäst spridning, med betald 

marknadsföring, publicerades den 23 

augusti 2021 och sågs av totalt ca 2700 

personer (varav ca 2400 kom från mark-

nadsföring). Inlägget bestod av en film om 

resultaten från Flammy´s Brandsyn 20/21, 

en överskådlig statistikpresentation. Se 

mer ovan under Flammy´s Brandsyn. 

Youtube-kanalen har haft 15 inlägg under året bland annat med Flammy-innehåll (t.ex. 

vinnare i lucköppningstävlingarna 2020 och Flammy´s Brandskola), men även filmer om statistik 

från Flammy´s Brandsyn, föreningsinformation samt information om Mitt. Den publicering som 

fått flest visningar under året var Flammy´s Brandskola 1 som hittallt haft 394 visningar i denna 

kanal. Totalt har kanalen 1537 visningar (sedan start nov 2020). Kanalen har 17 prenumeranter. 

Seminarier/föredrag har erbjudits regelbundet och 

omfattande under hela året. Medlemmar har fått e-post samt 

digitala Nyhetsbrev med information om aktuella seminarier 

(webbinar) och konferenser. Arrangörer har varit bland annat 

BF S, Brandforsk och andra LBF.  Vi har också lagt upp dessa på 

vår Facebooksida.     

I november anordnade vi ett webbinar från Expertis på turné 

om ”Brandsäkerhet i vårdboende” som fick spridning över hela 

landet och 40 personer deltog. Läs mer under Medlemsvård/ 

Seminarier nedan.  

 

 

Ungdomsbrandkåren i Älvdalen har inte inkommit med någon ansökan om bidrag eller 

annat stöd under året. Kanske på grund av utebliven verksamhet till följd av pandemin. 

Årsmöte hölls digitalt den 18 mars med tekniskt stöd av Studiefrämjandet i Falun. 

Mötesordförande var landshövding Ylva Thörn. Information om årsmötet (samt årsmötes-

handlingar) lade VL ut på hemsidan. Utöver det skapades inlägg på Facebook om årsmötet 

samt att inbjudan gick ut till medlemmar via Nyhetsbrev och e-post. 

Figur 12 Klipp ur statistikpresentationen för Flammy´s 
Brandsyn 2020/21. 

Figur 13 Inbjudan till vårt eget 
anordnade seminarium den 25 
november. 
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Trots all denna information (och påminnelser), och 

möjligheten att delta på distans vilket torde underlätta 

för många, noterades endast 16 deltagare (varav tio var 

styrelse och 2 externa). Det är oroväckande att 

medlemmarna inte engagerar sig i detta viktiga arbete 

och det är något som måste åtgärdas. 

Landshövdingen uttryckte en viss förvåning men stor 

beundran för det arbete som föreningen och VL gör och 

lyckönskade föreningen i dess fortsatta arbete. Lands-

hövdingen tackades för sin ordförandeinsats med en liten 

gåva från föreningen.  

 

 

 

Måluppfyllelse - Brandskyddsinformation 

Mål satta i samband med årsmöte 2021. 

…förmedla brandskyddsinformation till allmänheten genom olika media. 

X Vi har förmedlat information via olika kanaler såsom sociala mediekanaler och lokal press. 

…delta i Brandskyddsveckan och tillhandahålla material för detta till medlemmar, allmänhet och andra LBF. 

X Vi tog fram inlägg till Facebook samt debattartikel som användes i region Norr. Artikeln 

fick spridning i lokalpress på olika håll och nådda allmänheten precis som våra sociala medier. 

…stötta Ungdomsbrandkåren på lämpliga sätt. 

? Föreningen har inte fått in någon ansökan om bidrag så något stöd har inte kunnat lämnas. 

…ha en aktiv Facebook-sida och satsa på relevanta sponsrade inlägg för att öka antalet som Gillar vår sida med 

50% (startvärde 201231 är 643 st så målvärdet för 211231 blir 965 gillare).     

X Facebooksidan har varit aktiv, vi har sponsrat inlägg och bett folk att dela vår sida. Ändå 

ökande vi bara till 658 st som Gillar vår sida. Antalet Följare ökade från 695 till 714. 
                                                                                        

…ingå i projektgruppen för sociala medier för att underlätta och strömlinjeforma budskap över hela landet. 

X VL har ingått i projektgruppen och bland annat har gemensam bildbank tagits fram. 

  

Figur 14 En av inbjudningarna till 
årsmötet som gått ut till 
medlemmar. 
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Bättre brandskydd hos företag och organisationer 

Seminarier/föredrag har redovisats ovan under Brandskyddsinformation, Seminarier/ 

föredrag. Mycket av det som erbjudits har riktat sig till just företag och organisationer. 

Medlemskapet har vi aktivt arbetat med för att förmedla vad ett medlemskap bidrar till 

men även vilka förmåner som ingår i medlemskapet.                

På Facebook och Youtube har vi lagt upp film med en 

föreningspresentation, där vi tydliggjort vad vi gör lokalt men 

också lite övergripande om BF i stort. Vi la också in en länk till 

denna film i medlemmarnas Nyhetsbrev. I upprepade inlägg på 

Facebook med olika vinkling under året har vi lagt upp 

information om vad medlemskapet stöttar för typ av ideell 

verksamhet lokalt i Dalarna samt vad som sker nationellt.  

 

 

 

 

 

Tidningen Brandsäkert har vi marknadsfört och även 

länkat artiklar från under året på vår Facebooksida. Vi har 

även tagit upp tidningen som en förmån i medlemskapet, 

exempelvis i inlägg den 21 juni. 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse – Bättre brandskydd hos företag och organisationer 

Mål satta i samband med årsmöte 2021. 

…erbjuda seminarier/webbinar, eller liknande, som är relevanta för målgruppen företag. 

X Vi har erbjudit många webbinar och digitala konferenser under året riktade till företag. 

…sprida brandskyddsinformation riktad till företag och organisationer via t.ex. sociala medier, Nyhetsbrev till 

medlemmar och riktad e-post.   

X Vi har spridit information regelbundet via sociala medier, Nyhetsbrev och e-post. 

…informera regelbundet om utbildningsverksamheten som bedrivs av Mitt Utbildning. 

X Vi har informerat regelbundet om Mitt Utbildning via Nyhetsbrev och filmer/inlägg i 

sociala medier. 

Figur 16 Inlägg på Facebook den 21 juni 2021. 

Figur 15 Inlägg med film om vad föreningen gör samt en uppmaning att bli 
medlem för att stötta det ideella arbetet. 
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Samverkan 

Föreningen har fortsatt sina samarbeten med räddningstjänsterna även om de flesta projekt 

och samarbeten inte kunnat genomföras. VL har dock fortsatt skicka ut e-post samt tre utskick 

med ”Information till räddningstjänsterna”. Även telefonkontakter har skett under året, det 

är bara fysiska möten som har fått ställas in. Inför jul, i samband med utskick av Flammy´s 

julkalender, skickade föreningen med utbildningsmaterial till räddningstjänstens personal som 

pratar med unga som anlagt brand samt några gåvor och give away´s, med möjlighet att dela 

ut till allmänhet, som tack för gott samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har också gjort en ny fördelningsnyckel och räknat ut tilldelningen av Uppdragsmedel till 

respektive räddningstjänst och skickat ut detta till alla räddningstjänster, vid flera tillfällen. För 

de hembesök och skolutbildningar som kunnat genomföras och registrerats i  KUB, har vi 

betalat ut Uppdragsmedel enligt fastställd fördelningsnyckel. Under året har vi haft löpande 

kontakt med BF S för att förmedla lägesbilden gällande Uppdragsmedel och kommande 

aktiviteter. 

VL har också samverkat i de nationella samverkansgrupper för avsedda ändamål, men även 

med andra LBF och medlemmar. Vi har haft stort utbyte med Brandskyddsföreningen Väst där 

vi delat material, tips, och idéer. Vi har bjudit in till varandras webbinar och delat annan 

information och inspiration mellan föreningarna. Samverkan har också lett till pågående 

samarbete med LBF Jämtland och kommande samarbete med LBF Gävleborg angående 

Flammy´s Brandsyn, se mer ovan under Flammy´s Brandsyn.  

Efter regionmöte Norr under hösten samordnade VL ett gemensamt inköp av give-away´s 

mellan totalt sex föreningar. Detta med syfte att få ner priset för var och en av föreningarna 

och minska den totala administrationstiden. 

Under året har VL hjälpt LBF Norrbotten med regelbundna inlägg på deras Facebooksida, 

totalt ca 45 under året. Detta har medfört att sidans räckvidd har ökat med över 176%. Inlägg 

under Brandskyddsveckan hade avsevärt stört spridning (omkring 600 personer jämfört med 

ca 30). VL har också hjälpt andra LBF hitta smarta funktioner i Facebook för att de själva ska 

kunna ha en aktiv sida. 

Figur 17 Exempel på 
material som skickats ut 
till räddningstjänsterna 
inför jul. 
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I slutet av året blev det så – äntligen – aktuellt med Skyltsöndag igen, 

fysiskt som tidigare. Vi hade kontakt med Dalarnas försäkringsbolag 

(kallat Dalarnas) och beslutade om att samverka kring denna 

aktivitet. BF D hade inte möjlighet att ha personal på plats som 

tidigare år, men vi köpte in Flammy-julkalendrar som kunde delas ut 

av Dalarnas samt gjorde i ordning dokument för registrering av 

gratis sms-tjänst. De första 60 som registrerade sig på plats fick ett 

Quiz, som BF D också köpt in och bidrog med. Denna samverkan 

ledde också till att allmänheten fick brandskyddsinformation! 

 

I december deltog VL digitalt i en så kallad FAS-konferens (Förebyggande Arbete i Samverkan) 

som Länsstyrelsen Dalarna anordnade. Det var bred spridning på deltagande aktörer över länet 

och bland annat deltog polisen, räddningstjänst och säkerhetssamordnare. Vi fick lyssna till 

intressanta föreläsare inom ämnet skolbrand/anlagd brand. Detta är ett återkommande med 

forum med fyra träffar per år som VL nu ingår i. 

Måluppfyllelse – Samverkan 

Mål satta i samband med årsmöte 2021. 

…genomföra samarbetsmöten med andra BF i Sverige (om så digitalt). 

X Vi har haft samarbeten med flera LBF under året. VL har även deltagit i FAS-möte och 

ingår i det nätverket framöver.  
 

…aktivt arbeta i de projektgrupper som startats för att utveckla och förbättra gemensamma arbetssätt. 

X VL har deltagit och arbetat aktivt i de nationella projektgrupperna.  

Medlemsvård 

Nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar och samarbetspartners fyra gånger under året. 

Som tidigare har innehållet varit brett och varierat med bland annat Flammy´s Brandsyn, annan 

ideell verksamhet, kursutbud hos Mitt 

Utbildning, webbinar samt annat intressant 

och relevant. Såväl lokal som central 

information har tagits med, dock med fokus 

på det lokala. Samtliga lokala Nyhetsbrev 

skickas för kännedom till BF S. 

 

 

 

 

 

Figur 18 Utdrag från Nyhetsbrev 
september 2021. 
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Medlemskap är något föreningen fokuserat på under året. Dels genom att fylla 

medlemskapet med innehåll, dels genom att informera aktivt om vilka förmåner medlemskapet 

medför. Tyngdpunkten har legat på att lyfta fram den nytta som ett medlemskap gör i samhället 

genom den ideella verksamheten. Många inlägg och filmer har publicerats på Facebook för att 

lyfta fram var BF gör, vad som sker lokalt och försöka få fler att bli medlemmar. 

Genom att VL ingått i den nationella projektgruppen Medlemskap har vi aktivt försökt ar-

beta fram idéer och kampanjer för att öka kännedomen om oss som förening men även vär-

va fler medlemmar. I slutet av året lanserades två värvarkampanjer. Den ena skulle engagera 

och premiera de befintliga medlemmar som värvade en ny.  

Den andra var för helt nya medlemmar – ett prova-på-pris under 2022 via LBF (se mer ovan 

under Aktiv part i Brandskyddsföreningen Sverige (BF S)… ). VL har aktivt spridit kampanjerna både i 

sociala medier och via Nyhetsbrev till medlemmar/samarbetspartners och i egen e-post-

signatur. 

I år skickade vi ut tack-diplom till våra medlemmar via e-post samt 

lade ut en liknande information för icke-medlemmar – med en tillhör-

ande uppmaning att bli medlem - på vår Facebook-sida. 

VL har också genomfört digitalt medlemsmöte med en av medlems-

kommunerna för att gå igenom vad medlemskapet innebär och vilka 

samarbeten som kan utvecklas.  

 

Seminarier har fortsatt att hållas digitalt och det har möjliggjort större möjligheter för 

deltagande. Vi har därför frekvent informerat om olika webbinar, digitala konferenser och 

digitala utbildningar som anordnats av BF S, Brandforsk, LBF och andra aktörer. Vi anordnade 

även själva ett webbinar i november om ”Brandsäkerhet i vårdboenden” som lockade 40 

deltagare från hela landet. Detta var ett mycket uppskattat arrangemang och föreläsaren Lars 

Brodin (BF S) fick många frågor att svara på och utvärderingen visade att de allra flesta var 

nöjda eller mycket nöjda med webbinariet och dess innehåll. Många ville se ett uppföljande 

webbinar med möjlighet att diskutera och ta upp praktiska spörsmål. 

  

Figur 19 Tack-diplom till medlemmar  
med exempel på vår verksamhet. 
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Måluppfyllelse – Medlemsvård 

Mål satta i samband med årsmöte 2021. 

…tillhandahålla minst fyra Nyhetsbrev till alla medlemmar under året. 

X Vi har tillhandahållit x antal Nyhetsbrev till medlemmar samt ett antal separata utskick via 

e-post. 

…ta fram en ny Instruktion för Uppdragsmedel och skicka ut en förnyad Fördelningsnyckel till utförande 

aktörer när föreningen fått besked från MSB om aktuell tilldelning.  

X Vi har tagit fram både instruktion och fördelningsnyckel som vi delgett räddningstjänst-

erna vid ett flertal tillfällen. 

…delta aktivt i den nationella projektgruppen för medlemskap. 

X VL har deltagit aktivt i de nationella projektgrupperna/samverkansgrupperna. 

…öka antalet medlemmar (201231 55 medlemmar i Dalarna). 

X Under året har vi haft 56 medlemmar enligt BF S, dock sade två av dem upp medlem-

skapet per 211231 vilket gav 54 medlemmar vid årets slut. 

 

Varumärkesstärkande aktiviteter 

Brandspelet fortsätter vi att informera om bland annat i inlägg på Facebook, men även i 

instruktionen till skolorna som genomför Flammy´s Brandsyn. 

Youtube-kanalen har under året fåt  förmedla mycket information om vad föreningen gör 

lokalt men även vad som görs centralt. Film har publicerats om utbildningsbolaget. Även här 

publicerades resultaten (statistiken) från Flammy´s Brandsyn 2020/2021. Allt för att ge en 

bättre bild av vad vi gör – och varför. Se mer ovan under Brandskyddsinformation  

Projektgrupper för mer enhetliga arbetssätt har VL varit aktiv i vilket beskrivits ovan bland 

annat under Aktiv part i Brandskyddsföreningen Sverige (BF S) och samarbetspart till andra 

lokala brandskyddsföreningar (LBF). 

 

Budget - utfall 
Budgeterat resultat 2021: -166.000 kr 

Utfall 2021: -72.000 kr 

 

 

 

 

 


