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Inledning 
 

En grundpelare för all verksamhet är finansieringen. Den brand- och räddningsverksamhet som finns 

inom kårerna finansieras av räddningsverket. Den del som är föreningsverksamhet; ungdoms-, dam- 

och veteranverksamhet finansieras av kåren själv. Dessa avdelningar får en lite ersättning från 

räddningsverket, men inte en sådan summa som verksamheten kan basera sig på. Alltså behöver man 

också på annat sätt få in medel för verksamheten. 

Förbundets inkomster grundar sig på medlemsavgifter och här borde man kunna utveckla också någon 

annan form av investering, för att kunna bjuda sina medlemskårer på subventionerad verksamhet. 

Förbundet bör också kunna erbjuda olika satsningar som engagerar folk i högre grad.  

Denna utredning tar fram olika finansieringsmodeller för kårerna. 

 

Finansiering inom förbundet 
 

Förbundets enda inkomst har varit medlemsavgifter och frivilliga understöd. Med dessa har förbundet 

kunnat erbjuda en verksamhet där de flesta betalt sin deltagaravgift själv. En självklarhet är förstås 

talkoarbete och deltagaravgifter, men förbundet måste också delvis kunna subventionera delar av 

verksamheten. Medlemskårerna har redan visat sitt engagemang genom höjda medlemsavgifterna. 

För att utveckla verksamheten behövs finansiering. Detta projekt gör det möjligt att utveckla modeller 

och projekt i framtiden är säkert välkommet. Dock kan en verksamhet inte byggas upp på enbart 

projekt, så det som återstår är att sälja tjänster för att få en rullande ekonomi. De områden som ligger 

nära ett brandkårsförbund är säkerhet.  

Förbundet har valt att satsa på är förstahandssläckning under år 2016. Projektet har möjliggjort 

utbildning åt representanter från varje kår att utbilda sig till kursledare för AS1-kursen (kursledare för 

förstahandssläckning). Dessutom har förbundet fått bidrag från LokalTapiola för att skaffa utrustning. 

Inom förbundet finns också möjligheter att göra upp räddningsplaner på uppdrag av kunder som 

ordnar evenemang. Vid olika evenemang behövs också ordningsvakter. Här finns också en möjlighet 

att utbilda ordningsvakter och sälja den tjänsten. 

 

Förstahandssläckning 
 

Utrustningen för förstahandssläckning är införskaffad och utbildningen är ordnad. Förbundet har för 

tillfället ganska många utbildade AS-1 kursledare, varav en är registrerad i SPEK:s register. Utbildningen 

har ordnats i LokalTapiolas Hjälteskolnings regi under år 2016, men i framtiden blir det dags för en ny 

inriktning, att sälja utbildningar för att finansiera verksamheten.  

På förbundets nya hemsida, som öppnar i årsskiftet, kommer man att marknadsföra 

förstahandssläckningsskolning. Se mera på www.abolandsbrandkarer.fi. Då en person kontaktar 

http://www.abolandsbrandkarer.fi/
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förbundet med frågor om förstahandssläckning via info@abbf.fi, kommer personen att hänvisas till 

den närmaste brandkår som har möjlighet att utbilda i förstahandssläckning. Skolningstillfället ordnas 

enligt kundens önskemål, men helst inte mer än 15 personer åt gången, om gruppen blir större, 

behöver det finnas hjälputbildare. Prissättningen på utbildningar är olika för ideella föreningar och 

företag.  

ÅbBF fakturerar kunden och betalar sedan ut ett understöd till kåren för uppdraget. Mer om detta 

finns i bilaga 1. 

Det som inte har kunnat utredas till slut ännu är om ÅbBF kan göra ett avtal med räddningsverket 

angående skolningar i förstahandssläckning. Då kunde man även den vägen få med intresserade 

personer till kurserna.  

Det andra som ännu i det här skedet är klart är om förbundet kan förhandla sig till ett avtal, där man 

kunde få korten subventionerade. Denna diskussion pågår som bäst. 

  

 

Räddningsplaner 
 

Räddningsplaner görs upp för att ha en plan i olyckssituationer och för olika störningssituationer i 

samhället, bl.a. längre el- och vattenavbrott. Räddningsplaner kan också göras upp för olika publika 

tillställningar. 

 

Räddningsplaner för bostadshus 
 

Alla bostadshus som har minst tre bostäder, behöver ha en räddningsplan. I bostadsaktiebolag är det 

på styrelsens ansvar att se till att en räddningsplan finns och att den uppdateras samt informera 

boende om den. Alla bolag skall ha en räddningsplan som är specifikt anpassad för deras husbolag. 

Räddningsverket i Egentliga Finland har mer information om räddningsplaner på sin hemsida: 

http://www.vspelastus.fi/sv/egentliga-finlands-raddningsverk/inspektionstjanster/raddningsplaner. 

På SPEKs hemsida finns modeller för räddningsplaner: http://www.spek.fi/Pa-

svenska/Sakerhetskunskap/Raddningsplan/Modell-och-formular. 

Räddningsplanerna i Åboland skall skickas in till pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi.  

 

Räddningsplaner för evenemang och publiktillställningar 
 

När det gäller olika tillställningar som ordnas, krävs olika tillstånd som ansöks från olika myndigheter. 

Här koncentrerar vi oss endast på räddningsplanen.  

En räddningsplan skall alltid uppgöras på Egentliga Finlands område om:  

 man beräknar att minst 200 personer är närvarande samtidigt 

mailto:info@abbf.fi
http://www.vspelastus.fi/sv/egentliga-finlands-raddningsverk/inspektionstjanster/raddningsplaner
http://www.spek.fi/Pa-svenska/Sakerhetskunskap/Raddningsplan/Modell-och-formular
http://www.spek.fi/Pa-svenska/Sakerhetskunskap/Raddningsplan/Modell-och-formular
mailto:pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi
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 man använder öppen eld, fyrverkerier el.dyl.  

 utrymningsarrangemangen för platsen avviker från det normala 

 evenemanget medför särskild fara för människor 

 publiken består av över 100 personer som tillhör en särskild grupp (småbarn, äldre, 

funktionshindrade o.s.v.) 

 tillställningen hålls i en lokal som inte är avsedd för publika tillställningar och deltagarantalet 

stiger över 100 personer 

 det gäller tillfällig inkvartering 

Om deltagarantalet stiger till över 2000 personer, behövs ytterligare planer. 

Gällande publiktillställningar har räddningsverket en egen blankett som fylls i på: 

http://www.vspelastus.fi/sites/default/files/atoms/files/11-

125s_pelastussuunnitelma_yleisotilaisuudet.pdf.  Till räddningsplanen behövs kartbilagor, från vilka 

det framkommer primärsläckningsutrustningens placering, FHJ-platserna och var FHJ-utrustningen är 

placerad, samlings-/evakueringsplatserna, utrymningsvägarna från området, huvudströmbrytare, 

räddningsvägar, parkeringsområden i närheten, scenens placering, åskådarplatserna och övrig viktig 

information samt ett direktiv om hur man gör nödanmälan, hur man varnar publiken, hur man 

alarmerar personalen och hur räddningsverksamheten skall påbörjas. Dessa direktiv skall vara i 

restauranger, vid försäljningspunkter och övriga behövliga platser. 

Inom förbundet har man i något skede gjort upp en räddningsplan för de flesta föreningslokaler som 

finns inom Åboland, vilket gör att man redan har ritningar över huset och området. Att få ritningarna 

eller själv behöva göra upp dem, är det stora jobbet. På förbundets hemsida, på intranät, kommer man 

att samla de ritningar man har från tidigare och hit sätter man till de ritningar man får i framtiden. 

Intranätet kommer alla inom förbundet åt med ett lösenord man kan ansöka om.  

 

Uppgörandet av räddningsplaner 
 

På förbundets hemsida kommer man också att marknadsföra en tjänst, där kunden kan köpa en klar 

räddningsplan för sitt husbolag eller för sitt evenemang. Prissättningen är 50 - 100€/räddningsplan. 

Dessa pengar kommer till förbundet, delvis som intäkt för att upprätthålla web-sidorna. Mera 

information i bilaga 1. 

 

Finansiering inom kårerna  
 

Alla brandkårer inom Åboland har olika förutsättningar. I en del kårer har man väldigt aktiv verksamhet 

och väl utvecklade finansieringsmodeller och i andra kårer har man inte satsat så mycket på detta. 

Dessutom har flera kårer egendom sedan förr och därmed olika förutsättningar gällande ekonomin. 

Förbundet kan och skall inte påverka den enskilda kårens beslut eller verksamhet, utan alla skall förstås 

vara självgående, med egen verksamhet och egna strukturer. Här kommer att presenteras olika 

möjligheter, som dock inte kanske gäller alla. 

http://www.vspelastus.fi/sites/default/files/atoms/files/11-125s_pelastussuunnitelma_yleisotilaisuudet.pdf
http://www.vspelastus.fi/sites/default/files/atoms/files/11-125s_pelastussuunnitelma_yleisotilaisuudet.pdf
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Räddningsverksamheten i kårerna 
 

Då det gäller räddningsverksamheten i kårerna står räddningsverket för de direkta kostnaderna vad 

gäller utrustning. Dessutom utbetalas ersättning för utryckningar. Här har olika kårer olika avtal, vilket 

innebär att man inom vissa kårer får arvodet själv och andra kårer får arvodet till kåren, helt eller 

delvist. Beroende av detta har kåren mer eller mindre finansiella möjligheter. Inom de kårer där 

arvodet går i sin helhet till dem som rycker ut, har föreningen ofta svårare att finansiera övrig 

verksamhet. I detta arbete tas inte ställning till hur man borde göra angående arvoden, utan 

koncentrerar sig till övrig finansiering. 

 

Ungdomsavdelningen 
 

Inom kårerna får ungdomsavdelningarna en liten ersättning från räddningsverket, men inte så att man 

kan finansiera hela verksamheten med. Föräldrarna står för en del utgifter, bl.a. då det handlar om 

läger och actionveckoslut.  

Inom kåren är antagligen ungdomsavdelningen den som kostar, d.v.s. finansierar inte sin verksamhet 

själv. Här är det dock viktigt att man kan erbjuda en inspirerande verksamhet för ungdomar, som ändå 

till stor del är de som kommer att vara kårens framtid. Verksamheten behöver ingalunda vara gratis, 

utan föräldrar kan mycket väl betala för en del av verksamheten, främst då det gäller läger och 

actionveckoslut och det handlar om direkta kostnader för kost och logi. 

För ungdomsavdelningen finns många finansieringsmöjligheter, men de kräver resurser, som kanske 

inte känns så lockande för ungdomsledaren, som redan har en hel del administrativt jobb. Här kunde 

man kanske kunna tänka sig att låna idén från skolan om ”Hem och skola” där föräldrar jobbar 

tillsammans med ungdomsledarna för att t.ex. finansiera en del av verksamheten. Att ungdomarna får 

jobba för ett visst mål är inte heller helt fel. Det bästa alternativet är säkert att kunna jobba tillsammans 

hela föreningen för ett visst mål. 

 

Damavdelningen 
 

Damavdelningen har traditionell varit en stödavdelning som samlar in pengar för verksamheten. Och 

förr var det inte endast pengar utan också konkreta saker så som sockor och annat som behövdes i 

alarmavdelningen.  

Damavdelningen sysslar dag med många olika slags projekt och samlar in pengar via olika tillställningar, 

lotterier och basarer. Den inkomst damavdelningen kan får från räddningsverket är i form av 

alarmförplägnad. Om kåren/damavdelningen ingår ett avtal med räddningsverket, kan 

räddningsverket utnyttja damavdelningen vid större tillbud genom att be dem sköta om förplägnaden. 

Detta är kanske inte så inkomstbringande, men utgör viktigt verksamhet för damavdelningen. 
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Veteranavdelningen 
 

Veteranerna är en förhållandevis ny avdelning, som har en verksamhet som inte direkt tillför utgifter. 

Därför behandlar inte denna avdelning dess mer här, trots att det är en viktig avdelning inom kårerna. 

 

Medelinsamling inom kårerna 
 

Då en brandkår fungerar bra, kan hela kåren tillsammans jobba för allas gemensamma nytta. Det är 

kräver en hel del av styrelsen och verksamhetsorganet, men är målsättningen inför framtiden. Med 

en gemensam kår eller en avdelning där alla jobbar tillsammans, utan att vara uppdelade i 

avdelningar behandlas under en annan rubrik i detta projekt. 

Föreningen kan tillsammans eller delar av den ta som mål att samla in pengar. Då man samlar in 

medel, behöver man ha ett mål för insamlingen för att det ska kännas mer inspirerande. Här nedan 

kommer exempel på vad man kan göra. 

 

Medlemsavgifter 
 

En förening kan uppbära medlemsavgift av sina medlemmar för att finansiera sin verksamhet. 

Medlemsavgiftens storlek bestäms på ett årsmöte enligt styrelsens förslag. Här behöver man kolla sina 

stadgar för att försäkra sig om rättigheten att uppbära medlemsavgifter. Av hedersmedlemmar uppbär 

man inte medlemsavgift.  

Brandkårerna betalar också en medlemsavgift till förbundet. Åbolands brandkårsförbund betalar i sin 

tur en medlemsavgift till Finlands Svenska Brand- och räddningsförbund rf, som fungerar som fungerar 

som takorganisation för frivilliga brandkårer inom Svenskfinland samt till Länsi-Suomen Pelastusalan 

liitto, som fungerar som takorganisation på finskt håll i Egentliga Finland. 

 

Understödande medlemmar 
 

Föreningens årsmöte kan också fastställa en medlemsavgift för understödande medlemmar. De 

understödande medlemmarna kan vara personer eller företag. Medlemsavgiften för understödande 

medlemmar är oftast större än medlemsavgiften. Inom brandkåren kan man skicka ut ett brev till 

innevånarna och be dem betala en medlemsavgift för understödande medlemmar. Till brevet lönar sig 

att bifoga en kort berättelse om sin verksamhet. Som bilaga 2 finns ett exempel på ett sådant brev. 
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Försäljning 
 

I Finland finns massor av olika företag som erbjuder föreningar och skolklasser att sälja olika produkter 

och på det sättet förtjäna en slant till föreningen. Detta kan vara ett utmärkt sätt att förtjäna, men kan 

också upplevas som betungande, så innan man börjar, bör man försäkra sig om att de flesta är med på 

noterna. Nedan finns en lista på vad man kan sälja och web-sidans länk för mer information. 

 Textilier 

 Sockor och underkläder http://sukkatukku.fi 

 Sockor och muminsockor, bastutexitilier, spel och godis http://www.jar-x.fi 

 Kläder och textilier http://gutz.fi 

 Sockor och textilier http://www.pilkkoset.fi 

 Kassar och väskor http://reipastalkoot.fi 

 

 Livsmedel 

 Kex och godis http://www.kakkutukku.fi 

 Choklad https://www.sponssiboxi.fi 

 Kryddor (ekologiska) http://www.louis.fi 

 Kaffe, te och kryddor http://www.aromix.fi 

 

 Övrigt 

 Tvättmedel http://www.puhtopojat.fi 

 Böcker och kort https://www.oppijailo.fi 

 Hygien https://www.mosho.fi 

 Lumilyhty-lotter, en adventskalender som innehåller ett lotteri  

http://www.lumilyhty.fi 

 Papper och kemikalier http://www.koulukauppa.com 

 

Listan är inte fullständig, men ger exempel på vad som är möjligt att sälja och förtjäna pengar på. 

 

Talkoarbete 
 

Talkoarbete är ett direkt sätt att förtjäna in medel. Här behöver föreningen vara aktiv och söka upp 

samarbetspartners. Då går det ut på att man utför en uppgift och får betalt för det, då uppgiften är 

gjord. Här kan samarbetsparten vara staden, kommunen, företag. Listan på uppgifter är nästan 

oändlig, men kan handla om att vara ordningsvakt, städning, uppställning/undanplockning av rekvisita, 

postning, utdelning o.s.v. Det lönar sig att göra reklam på föreningens hemsida om att föreningen utför 

talkoarbete mot understöd. 

 

 

http://sukkatukku.fi/
http://www.jar-x.fi/
http://gutz.fi/
http://www.pilkkoset.fi/
http://reipastalkoot.fi/
http://www.kakkutukku.fi/
https://www.sponssiboxi.fi/
http://www.louis.fi/
http://www.aromix.fi/
http://www.puhtopojat.fi/
https://www.oppijailo.fi/
https://www.mosho.fi/
http://www.lumilyhty.fi/
http://www.koulukauppa.com/
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Evenemang och basarer 
 

Olika evenemang kan ordnas för att samla in medel. Det kan handla om evenemang för de egna 

medlemmarna, så som teaterföreställningar eller utflykter, där man tar en lite avgift till föreningen för 

t.ex. medlemmens familj.  

Andra evenemang kan vara riktade till den stora publiken, en viss grupp eller hela samhället. En dag 

på brandstationen-evenemanget som ordnas nationellt varje år, kan vara en möjlighet till 

medelinsamling i form av café eller försäljning av andra produkter. Andra evenemang kan vara 

loppisar, modevisningar, fester, danser, teater eller föreläsningar. Endast fantasin sätter gränser för 

vad man kan ordna. 

På de flesta orter ordnas dessutom en hel del evenemang som t.ex. julmarknader. Här kan man med 

fördel delta och få både lite PR samt inskaffa lite medel för verksamheten. 

Att delta i eller ordna basarer där man säljer livsmedel innebär inte att man blir skatteskyldig. 

Om man säljer livsmedel behöver man ta hänsyn till Lagen om livsmedel. 

 Om försäljningen är sporadisk och medför låg risk, som t.ex. kaffe, bulle och korvgrillning, 

behöver man inte göra någon anmälning.  

 Försäljningspunkten behöver skyddas från skräp, damm och djur med t.ex. en kupa eller 

vara inne i ett skåp. 

 Om man säljer livsmedel som lätt blir dåliga (t.ex. bakverk med vispad grädde) behöver 

den som är ansvarig för försäljningen ha ett hygienpass utfärdat av Evira. 

 Livsmedel eller förvaringskärl får inte vara på marken. 

 Livsmedel som ska förvaras kallt skall förvaras i ≤ 6 °C och de livsmedel som skall förvaras 

varma skall finnas i ≥ 60 °C. 

 Vid försäljningspunkten skall finns möjlighet till handtvätt samt ett sopkärl med lock. 

 Allt man säljer behöver ha en innehållsförteckning över alla ingredienser. 

Då det gäller evenemang behöver man göra upp en räddningsplan om deltagarantalet förväntas gå 

över 200 personer (som vistas på platsen tillika). Räddningsverket har en egen blankett för 

räddningsplan, som man ska fylla i och lämna in senast 2 veckor innan toillställningnen. 

 

Lotteri 
 

Registrerade föreningar kan ordna lotteri vid sina egna tillställningar utan att ansöka om lov till detta 

om vinsterna delas ut vid samma tillfälle samt lotternas sammanlagda försäljningsvärde blir under 

2000€. Om lotteriet inte uppfyller dessa krav, måste man ansöka om lov av polismyndigheterna. 
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Bidrag 
 

Föreningen kan ansöka om bidrag från olika organisationer. Bidraget kan vara en engångsföreteelse 

eller ett bidrag som betalas ut med jämna mellanrum. Understödsgivaren kan vara en fond, ett 

offentligt organ (stad, kommun) eller allmännyttiga föreningar (t.ex. RAY). Mera om olika bidragskällor 

finns på www.fyrk.fi. De flesta bidragsgivare kräver en utredning över vad bidraget använts till. 

 

Skatteförvaltningen 
 

Skatteförvaltningen har satt gränser för denna verksamhet: ”En förening och en stiftelse måste anmäla 

sig som momsskyldiga om räkenskapsperiodens omsättning är över 10 000 euro och det inte är frågan 

om verksamhet på vilken mervärdesskatt inte betalas.” Se mera på https://www.vero.fi/sv-

FI/Foretags_och_samfundskunder/Forening_och_stiftelse/Momsbeskattning 

 

 

 

http://www.fyrk.fi/
https://www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder/Forening_och_stiftelse/Momsbeskattning
https://www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder/Forening_och_stiftelse/Momsbeskattning

