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Till medlemmar i
Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer

Inbjudan att ansöka om medel för utbildningsuppdrag till allmänheten för
2021
Hej på er, i slutet av ett minst sagt annorlunda år. Vi hoppas att ni alla är försiktiga och följer
myndigheternas råd.
Då det har varit och kommer att vara fortsatt svårt att genomföra uppdragsutbildningen åt MSB i
början av året så ser vi ändå möjligheten att ni kan planera för kommande år men med lite olika
inriktningar. Ett bra tips är att planera för utomhus aktiviteter under året. Vi ser även möjligheten
för er att planera om under året då ni gjort en tidig planering för året, därav det tidiga utskicket
inför 2021. Det ger även oss en bättre möjlighet att följa upp verksamheten utifrån MSB:s
prognoser under året.
Som vi gjort i år, så kan ni dela ut information i brevlådor, utanför affären, hembygdsdagar eller
andra lämpliga platser. Välj gärna områden som ni inte haft kontakt med i er tidigare verksamhet.
Informationen är Skydda dig mot brand hemma, Eldning och allemansrätt och Brandskydd i
bostäder- för er som ger råd. Broschyren ” för er som ger råd”, används till er som delar ut
material eller kommer i kontakt med medborgare, ej för utdelning i brevlådor. Träffar ni på
medborgare, ge information och följ Folkhälsomyndighetens aktuella råd.
Informationsmaterialet kan beställas från MSB, för mer information hur man går tillväga se i slutet
av dokumentet.
Vi ser gärna att ni även kommer in med övriga aktiviteter som ni gjort tidigare eller
förhoppningsvis vill börja med när Folkhälsomyndighetens restrektioner släpper, se följande
information. Vi tar gärna förslag på nya aktiviteter som följer inriktningen på vår verksamhet, se
nedan.
För 2021 har vi ansökt om medel och vi kommer att få besked från MSB under februari månad.
Inriktningen på vår verksamhet är fortsatt
 Uppsökande brandskyddsverksamhet i glesbygd inriktat mot i första hand äldre
i eget boende.
 Utbildningar i Första Hjälpen och Hjärt- och lungräddning.
Medlemskårerna inbjudes härmed att inkomma med planering av er verksamhet under 2021 och
då med en uppskattning av ersättning för ert planerade nedlagda arbete.
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Informationen/utbildningen skall riktas mot allmänheten och kan ske genom hembesök
(”dörrknackning”), öppet hus på brandstationen, vid träffar med exempelvis
pensionärsorganisationer eller andra föreningar. Även ”KUB hembesök” går att använda.

Utbildning riktad till företag, förskolor, skolor och övrig kommunal verksamhet ingår i den
kommunala räddningstjänstens ansvar och är ej aktuella i detta projekt.
Information om Hjärt- och Lungräddning, hur man säkrar sitt hem mot brand och information om
andra olyckor i hemmet samt utdelning av informationsmaterial, som kan beställas gratis hos
MSB, rekommenderas. Även på Brandskyddsföreningens hemsida finns material att ladda hem.
Det skall framgå vid informationer och utbildningar att det är MSB som står bakom projektet.
Använd gärna MSB:s checklistor där den enskilde själv kan kontrollera sin egen säkerhet i
hemmet.
I ansökan skall anges de aktiviteter som avses genomföras för hela året 2021:
 Vilka aktiviteter, informationstillfällen och utbildningar som är tänkt att genomföras.
 Med hur många instruktörer samt beräknade timmar vid varje tillfälle
 Kostnader
Efter godkännande av ansökan och genomförda kurser/informationer skall redovisning ske för
utbetalning av beviljat belopp. Redovisningen skall undertecknas av 2 medlemmar i er kår.
Följande skall redovisas enligt MSB:s direktiv:
 Antal deltagare per kurs
 Antal män-kvinnor
 Vid hembesök skall noteras om fungerande brandvarnare finns, samt tidsåtgång för
genomförda aktiviteter
 Utbildningens effekt, utvärdering
Ersättningen utbetalas med 250:-/tim. Utbildningsmaterial och resor skall ingå i det belopp ni
ansöker om. Om ni tar ut ersättning som lön skall skattemyndighetens villkor gälla, med
redovisning enligt myndigheten. För er som fyllde i ansökan i fjolårets bifogade excel-dokument
kan använda samma i år.
För utbetalning av ert beslutade belopp skall redovisning vara komplett enligt MSB:s krav enligt
ovan. Information om redovisning skickar vi ut under hösten 2021.
Ansökningar prioriteras i den tidsordning de inkommer. Kårer som tidigare ej tagit del av MSB:s
bidrag äger företräde. Ni måste ha fått ett godkännande av ansökan från Förbundet Sveriges
Frivilliga Brandkårer för att kunna ta del av ersättningen.
Förbundet skall lämna en prognos till MSB över behovet av tilldelade medel vid flera tillfällen
under året. Vi vill därför gärna ha in er planering/ansökan senast den 28:e februari så vi kan
återkomma till er om beviljade medel så tidigt som möjligt under kommande år.
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Har ni frågor hoppas jag att ni kontaktar undertecknad, vi kan tipsa om hur man
genomför de olika uppdragen och finns det oklarheter reder vi ut dessa!
Beställa informationsmaterial
Gå in på MSB:s hemsida, www.msb.se , använd sökfunktionen för att komma åt respektive
dokument, välj antal och lägg i varukorgen. Finns inte knappen lägg i varukorg finns inte
materialet att få hem utan man får ladda hem som pdf och skriva ut själv. Gå till kassan och fyll i
uppgifterna var det skall skickas mm.
Riktlinjer vid utdelning av informationsmaterial
 Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 Använd handsprit inför varje omgång av utlämning av info-material.
 Använd egen bil, åk få, exempelvis två som delar ut material per fordon.
 Åk inte om du känner minsta symtom mot normalt
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Med vänliga hälsningar
Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer
Per Wikberg
076-174 93 73
pwikba@gmail.com
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