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Styrelsen och verkställande direktören för BrandskyddsRöreningen Skåne fär härmed avge årsredovisning
Rörräkenskapsåret2021. '

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

redovisas alla belopp

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Aiitltänt otto verksattllleten

Brandskyddsnöreningen Skåne är en regional ideell förening som, tillsammans med
Brandskyddsföreningen Sverige, har till uppgift att verka Rör ett säkrare Skåne, med särskild inriktning på
brandskydd.

Föreningen ska, utöver samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige och övriga regionala
brandskyddsRöreningar, samarbeta med koirununal räddningsdänst samt med intressenter Rör näringsliv
offentlig verksamhet, organisationer samt försäkringsbranschen.

Föreningen ska ta ställning, bilda opinion samt utveckla och sprida kunskap genom informationsinsatser:
utbildningar, medlemsaktiviteter, konferenser och andra aktiviteter som främjat föreningens mål.

Otnsättning och resultclt
Intäkterna Rör verksamheten uppgick till 2 733 tkr (2 478 tkJ'), ränteintäkterna till 0 tkr (493 tkr) och
kostnaderna till 2 753 tkr (2 246 th')
Intäkter för Upp i rök uppgick till 226 tkr (228 tkr). Intäktema för Uppdragsutbildning bostad uppgick till
52 tkr (128 tkr).

Föreningen har sitt säte i IGistianstad

k'äsentliga händelsen' och aktiviteter uttdet' }'tikenskapsäret
Precis som tmder 2020 har verksamheten under 202 1 påverkats av pandemin och de nationella
riktlinjer som varit gällande vid olika tidpunkter. En stor del av verksamheten har kunnat ställas
om till digital eller på annat sätt modifierats för att uppfylla gällande krav, men långt ifrån alla.

Uppdragsutbildningar, skola och bostäder
Uppdragsutbildningama i bostadsmiljö, alltså hembesök, är den aktivitet som av naturliga skäl
drabbats hårdast av pandemin. MeQarten av Skånes Räddningsljänster upphörde helt med sina
hembesök under året och även om ett samverkansprojekt med sotarna i Hässleholm drogs igång
under hösten b[ev det omöjligt att nå upp ti]] de må] som satts i verksamhetsp]anen.

Däremot har utbildningen av högstadieelever, "Upp i rök'', hållit en god nivå under året. Detta
delvis beroende på att skoloma i stort sett varit öppna och genomfört sin utbildning som vanligt
under året men också att ett antal Räddningstjänster genomfört utbildningen på distans.
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Aven uppdragsutbildningen Rör "Riskutsatta gmpper" som omfattar aktiviteter som riktar sig till
äldre, nyanlända, SFI, personer med annan etnisk bakgrund, personer med någon form av
funktionsvariation samt personer i glesbygd, har genom förts med gott resultat.

Utbildningskategori
Bostäder lembesöl JtbiiflpBg.p:yD
Skola(uppirök
Riskutsatta UDDen

Antal utbildade personer
352 (137

3014(3254
108 gi'under(74)

Tabell l - .Antalet utbildade ach itdomierade per kategoä, uppdragsutbild1lingar. Inom ( ) anger antal för 2020

Inlformationskampanjer
Något som fungerat bra trots rådande pandemi var föreningens informationskampanjer.
Föreningen har Hör femte året i rad genomfört en helårskampanj på MixMegapol och Retro FM i
samverkan med räddningstjänsterna i Skåne. l år utökades kampanjen från att enbart finnas på
Radioplay till att även finnas på FM-radio (kanaler). Utökningen av kampanjen medförde att
nästan 500 000 Skåningar nåddes av de tio säsongsanpassade budskapen. Exempel på budskap
som kampanjen spridit under året är: Brandsäker student, Våren är här, elda säkert och Reflex i
höstmörkret.

l samverkan med Räddningstjänsterna gjordes också en två veckor lång kampanj på Filmstaden i
Skåne. Temat var Låt inte julen gå upp i rök och en reklamfilm togs fram tillsammans med ett
produktionsbolag. Kampanjen nådde drygt 55 000 biobesökare Eslöv, Helsingborg, Hässleholm,
Lund, Malmö, Tomelilla och Ystad.

Budskapen från kampanjerna har även speglats i materialet på de sociala plattformarna (Instagram och
Facebook). Där har även sommar- och julkampanjer genomförts med teman som Simma lugnt, Grilla
lugnt och Låt inte julen gå upp i rök.

Medtetttsaktiviteter
Under 202 1 genomfördes inga egna medlemsaktiviteter. Istället har föreningen förmedlat flertalet
av de digitala seminarier som Brandforsk och SBF genomfört till medlemmama.

Anda'a aktiviteter soul liar bi(dragit till ett Bt'an(tsiikrare Sverige
Samarbetet med räddningstjänsternas arbetsgrupp "Skydd och Säkerhet" har fortsatt under året i form av
kampanjer, möten samt genomförande av Regional strategi för stärkt brandskydd Rör den enskilde. Under
202 1 har arbetet med den regionala strategin bland annat utmynnat i en digital workshop om
Brandskyddskontroll samt kampanjer inför sommaren och julen. Föreningen har både deltagit i det
faktiska arbetet och länkat ekonomiskt bidrag

Under året tog Räddsal-n Skåne beshttet att avveckla samtliga arbetsgrupper vid årsskiftet. Samverkan
framöver ska istället ske genom avgränsade projekt. Arbetsgruppen arbetade därför fram tre
prolektplaner för fortsatt arbete som presenterades för Räddsam Skåne trader hösten. En av tre godkändes
vilket möjliggör Hör fortsatt samverkan ki'ing informationskampanjer även under 2022.

Samarbetet med Skånes anlagdbrand-grupper har stått stilla tmder året. Planer på ett gemensamt
erfarenhetsutbyte Hinns, men gick inte att genomföra med hänsyn till gällande restriktioner.
Förhoppningen är att erfarenhetsutbytet ska kunna genomföras under 2022.
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Föreningens samarbetsprojekt tillsammans med FolkLmiversitetet har fortsatt under året. Tre
digitala utbildningstillfällen har genomförts med SFl-elevema och i november kunde deltagama
besöka Räddningsljänsten i Kristianstad Rör praktisk utbildning och utbildningsavslutning
Deltagarna är nu redo att ge sig ut och förmedla sina kunskaper på SFl-utbildningar i Skåne. På
grund av omorganisation inom Folkuniversitet släpar dock några praktiska detaljer kring
anställningsfoml. Detta ska förhoppningsvis lösas tidigt under 2022.

Rådigt ingripande
Under 202 1 tilldelades gu personer utmärkelsen "rådigt ingripande". Nomineringarna har varit
färre än vanligt under året, något som sannolikt kan härledas till pandemin. Utdelning av
utmärkelsen genomfördes på corona-säkert vis hos den nominerande räddningstjänsten.

Genomforda

2021-05-24

Namn Händelse

Andie Tliamsson &
Sofie ).'mårtensson

Larmade 1 12, vaknade gramtai och utrymde
lägeidietsinnehavare vid bland i lägenhet
Fumlund

2021-05-25 Susamie Fras, Dag
Eckersteil Eva
Hultbäck & Anna
Han sson
Thea Petrovic

HLR och insats deHJbrillator vid lgärtstopp, Flädie.

2021-10-21 Varnade gramiar och larmade 1 12 vid brand i
fastighetens vännepump, X.

Tabell 2. Utdelade UD larkelser.för }'ädigt ingripallde under 2021

Samverkan suttit styrelsens arbete
Föreningen har representerats vid VLO-mötet som genomfördes som distansmöte 6 mal samt vid
VL-möten 15 maj, 15 september och 18 november.

Region syd, som består av länsnöreningarna i Skåne, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och
Blekinge, representerades i VL-rådet genom Charlotte Cederlund. VL-rådet upplöstes dock i juni
och ersattes istället av flertalet samverkansgrupper. Region Syd har dessutom genomfört flera
kortare samverkansmöten på distans.

Vid årsmötet beslutades for omval av följande styrelseledamöter: Andreas Bengtsson, Ken
Henningsson, Anders Åkesson, Per Björkman, Melissa Millboum och Anna Palm. Dessutom
bes[utades om fy]]nadsva] av Emtna Nordwa]], som ersätter Christer Ängehov, samt nyval av
Martin Gertsson. Christina Pamies Jensen och Fredrik Grönvall är valda till 2022. Vidare
beslutade mötet om nyval av Göran Landin samt omval av Bo Persson och Gunnel Smedstad till
valberedningen. Slutligen valdes Ann Ohlsson till föreningens ordförande.

Styrelsens arbetsutskott har träffats vid 6 tillfällen under året. Styrelsen har haft 6 protokollförda
sammanträden under året. Det årliga styrelseseminariet for strategiutveckling och
verksamhetsplanering genomfördes den 9 september på Bäckaskog slott.
Föreningens årsmöte hölls som distansmöte den 1 1 ma:l.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter Htnansiella poster
Balansomslutning

202]
434
212

5 216

2020
466
725

5 121

2019
793
172

4 827

2018
892
256

4 572

2017
910
303

4 573

För definitioner av nyckeltal, sc Not l Redovisningsprincipcr

Förändring av eget kapital

Ingående balans
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat resultat
3 630 579

724 826

Årets resultat
724 826

-724 826
212 386

212 386

Totalt
4 355 405

0

212 386
4 567 7914 355 405

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att ansamlade medel, kr 4 567 79 1 , överförs i ny räkning
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Resultaträkning Not 2021-01-01
.2021-12-31

2020-01-01
.2020-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgiften
Nettoomsättning
övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

20 230
433 998

2 278 945
2 733 173

22 963
466 385

1 988 428
2 477 776

Föreningens kostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

-900 623
1 852 688
.2 753 311

-20 138

-551 892
1 693 960

.2 245 852
231 924

2

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatpostei
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

232 532
0
-8

232 524
212 386

0

492 991
-89

492 902
724 826

Resultat före skatt 212 386 724 826

724 826Årets resultat 212 386
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2020-12-31Balansräkning Not 2021-12-3]

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncemföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3,4
5

100 000
0

100 000
100 000

100 000
9 941

109 941
109 941

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

169 823
45 067
6 635

221 525

33 750
43 439

227 883
305 072

Kortfristiga pluceringttr
Ovriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

6 2 582 389
2 582 389

2 582 389
2 582 389

Kassa och battk
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 311 887
2 31] 887
S 115 801

2 123 120
2 123 120
5 010 581

SUB{MA TILLGÅNGAR S 215 801 5 120 522
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

EGETKAPITALOCHSKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårcts början
Årets resultat
Summa eget kapital vid räkenskapsårets slut

4 355 405
212 386

4 567 791

3 630 580
724 826

4 355 406

Avsättningar
Avsättningar for pensioner och liknande förpliktelser
enligt lagen( 1967:53 1) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.
Summa avsättningar

0

0

9 941
9 94]

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder
Levcrantörsskulder
Skulder till koncemföretag
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

267 065
40 710
7 753

71 689
260 793
648 010

307 273
45 260
20 234
80 411

301 997
755 175

SUMP'IA EGET KAPITAL OCH SKULDER S 215 801 5 120 522



Brandskyddsföreningen Skåne
Org.nr 842000-1482

9 (11)

Noter

Not l Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Boknöringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 20 1 6: 10) om årsredovisning i mindre företag.

Intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med forsäljningsvillkoren
Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, sona efter individuell bedömning beräknas bli betalt

Anläggningstillgångar
Materialla anläggningstillgångar avskriv systematiskt över den bedömda nytUandetiden. Härvid tillämpas
följande avskrivningstider.
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdeninitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakhirerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar

Not 2 Medelantalet anställda
2021

'1J

2020

3Medelantalet anställda

Not 3 Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 00o

100 000
100 000

Utgående redovisat värde 100 000 100 000
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Not 4 Specifikation andelar i koncernföretag
Kapital- Rösträtts-

Namn andel andel
Brandskyddsutbildning Skåne
AB 100% 100%

Antal
andelar

l ooo

Bokfört
värde

100 000
100 000

Org.nr
Brandskyddsutbildning Skåne AB 556611-1 224

Säte
Kristianstad

Not 5 Andra långfristiga fordringar
2021-12-31 2020-]2-31

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 941
.9 941

0

167 644
157 703

9 941

Utgående redovisat värde 0 9 941

Not 6 Aktier och andelar, omsättningstillgångar
Anskaffn.

värde
1 417 825
1 164 563
2 582 388

Bokfört
värde

1 417 825
1 164 563
2 582 388

Marknads-
värde

1 785 035
1 414 802
3 199 837

Namn
Länsförsäkringar värdepapper
Handelsbanken värdepapper

Not 7 Ställda säkerheter
För egna avsättningar och skulder

2021-12-31 2020-12-31

FondRörsäkring för pensionslöftc 0
0

9 941
9 941
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstäm

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Ann Ohlsson Kcn Hcnningson
Ordförande

Christina Pamies Jensen Fredrik Grönvall

Anders Åkesson Andreas Bengtsson

Per Björkman Melissa Millbom

Anna Palm Martin Gertsson

Emma Nordwall Charlotte Cederlund
Verksamhetsledare

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektoniska sign

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson

ma Rör fastställelseS

otur

l l ( 1 1)
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Revisionsberättelse
'TIH foreningsstämman i Brandskyddsföreningen Skåne org.nr 84200-1482

Rapport om årsredovisningen
Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brandskyddsföreningen Skåne för år 2021 .

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing(ISA) och god revisionssed i Sverige
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Rev/soros ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden. felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

e skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

e utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen.
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Brandskyddsföreningen Skåne för år 2021 .

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Rev/soros ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
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Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen. och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det Innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Aukto raserad revisor

3 av3



xtä« .IM«..o"
Mattias Johanssciil
M
E-mail: mattias.johansson©lpwc.com
Role: Revisor
Verified by Mobile BankID
2022-04-1 9 1 1 :42 CEST


