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Förbundsordförandens förord 
 
Jag hälsar ombud, observatörer och andra gäster, medverkande, valberedningen, 
förbundsstyrelsen och anställda medarbetare varmt välkomna till Solna och 
Civilförsvarsförbundets förbundsstämma år 2015.  
 
Vårt samhälle är i långa stycken bra. Det var inte bättre förr. Men samtidigt står vi inför ständiga 
utmaningar. Dagens samhälle är mer sårbart än tidigare. Vi är beroende av en fungerande 
elförsörjning och ett dagligt fungerande transportsystem. Båda kan falla ur av en eller annan 
anledning. Klimatförändringen gör att extrema väderförhållanden inträffar oftare än tidigare. Det 
omkommer cirka 3 500 personer varje år till följd av olyckor som i många fall hade kunnat 
undvikas med rätt information och andra förebyggande insatser. Civilförsvarsförbundets 
folkbildningsverksamhet är viktig och bör nå betydligt fler för att öka människors 
riskmedvetande och egen handlingsförmåga. 
 
Civilförsvarsförbundet gör på allt fler håll en värdefull insats som förstärkningsresurs till 
kommunernas krisberedskap genom Frivilliga resursgruppen (FRG). Under den stora 
skogsbranden 2014 blev FRG:s förmågor uppenbara för allt fler. FRG är användbar även i andra 
kommuner och i andra län. Uppbyggnadsarbetet behöver fortsätta och stärkas. Det ger i sin tur 
upphov till ett behov av att fortsätta med organisationsutvecklingen av vår egen verksamhet. 
Utveckling behövs på alla nivåer för att stärka förbundets möjlighet att hjälpa där hjälpen behövs 
för ett säkrare och tryggare samhälle. Civilförsvarsförbundets arbete är ett tillskott till samhällets 
välfärd. 
 
Civilförsvarsförbundet har också en viktig roll som röstbärare, att föra fram synpunkter och krav 
på regering och riksdag samt kommunerna om nödvändiga insatser i samhället. Ett exempel på 
detta är utgivningen av boken ”Beredskap i kris”, som Civilförsvarsförbundet medverkande till 
sommaren 2015. Samtidigt ska vi erbjuda våra tjänster som en ideell, frivillig och oberoende 
organisation. 
 
För att nå framgång är det viktigt att dra åt samma håll. Vid årets förbundsstämma finns en rad 
propositioner och motioner. Det är förbundsstämmans uppgift att lägga fast den gemensamma 
grunden och peka ut den gemensamma vägen.  
 
Solna den 16 september 2015 
 
 

Sven Lindgren 
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Praktiska upplysningar 
 
Lokala resor med kollektivtrafik (ej taxi)
 

Ersätts av förbundet mot kvitto. 
 

Bilparkering I direkt anslutning till hotellet finns ett 
begränsat antal parkeringsplatser som kostar 50 
SEK/timme eller 125 SEK/dygn. Platserna kan 
ej förbokas. Är de upptagna rekommenderas 
Arenagaraget på Evenemangsgatan. 

Registrering av ombud Alla ombud ska registrera sig. Registreringen 
sker vid disk utanför plenisalen mellan kl 12.00 
- 13.00 dag 1. 

Placering i plenisalen I plenisalen är ombuden placerade distriktsvis 
enligt de anvisningar som finns i salen. 

Måltider Förbundet bekostar – om inget annat 
meddelats – alla i programmet ingående 
måltider. Meddela förbundskansliet om du 
undviker viss mat. 

Boendet på hotellet Boende har bokats enligt önskemål. 
Incheckning på våning 5 från kl 17.00. 
I anslutning till lobbyn finns ett bagagerum där 
erbjuds förvaring av väskor innan och efter 
vistelsen. 
Merkostnaden för enkelrum faktureras i 
efterhand av förbundet. Obs! utcheckning från 
hotellrummet på söndag kl 10.00 på våning 5. 
Frukost från kl 07.00 

Stämma och boende Quality Hotel Friends, 
Solna, www.choice.se/quality/friends 

Råsta Strandväg 1, Solna, tel 08-705 70 00 
 
Pendeltåg. Linje J36/J38 norrut, gå av Solna 
Station (utgång Friends Arena) 
Från Arlanda flygplats. Pendeltåg till Solna 
Station. Alternativt ta flygbussen till Haga 
Norra. 
Biljett till pendeltåg går det att köpa enstaka 
kuponger hos spärrvakten och hos SL:s ombud 
och återförsäljare, eller i automater. Det går att 
köpa zonbiljetter i alla SL Access-automater. 
Du kan också köpa en sms-biljett med din 
mobiltelefon. 

 
 

Du som deltar i förbundsstämman ska ta 
med dig dessa handlingar till stämman! 
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Program för förbundsstämman 2015 

Lördag 10 oktober 2015 

Tid Aktivitet 

13:00 Inledningsanförande av förbundsordförande Sven Lindgren 

13:15 Välkomna till Solna! Kommunfullmäktiges ordförande Sven Kinnander  

13:25 Anförande av inrikesminister Anders Ygeman inkl. frågestund 

14:00 Stämmoförhandlingarna inleds 

15:00 Fika 

15:30 Påverkanstorg 

17:00 Paus för incheckning. Förbundsstyrelsen sammanträder. 

17:45 Stämmoförhandlingar 

19:00 Stämman ajourneras 

19:45 Fördrink och utdelning av kungliga medaljer 

20:15 Middag med underhållning 

 

Söndag 11 oktober 2015 

Tid Aktivitet 

08:30 Stämman återupptas 

10:00 Fika 

10:30 Stämman återupptas 

12:45 Förbundsordförande avslutar stämman 

13:00 Lunch 

 

Ombud och förbundsstyrelse ombeds att planera för deltagande under hela den programsatta tiden. Om den tiden 
inte behövs för genomförandet av stämman kommer det att finnas ett program av betydelse för 
Civilförsvarsförbundets fortsatta utveckling. 
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Dagordning 
 

1. Inledning. 
 

2. Upprop och fastställande av röstlängd. 
 

3. Fråga om förbundsstämman är i stadgeenlig ordning utlyst. 
 

4. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundsstämman. 
 
5. Val av protokollförare för förbundsstämman. 

 
6. Val av två personer att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
7. Val av tre rösträknare (andra än protokolljusterarna). 
 
8. Fastställande av arbetsordning för förbundsstämman. 
 
9. Val av fem personer som beredningsutskott. 
 
10. Arbete i påverkanstorg. 
 
11. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för verksamhetsåren 2013 och 2014. 
 
12. Behandling av revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2013 och 2014. 
 
13. Fastställande av resultat- och balansräkningar för verksamhetsåren 2013 och 2014. 

 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren 2013 och 2014. 

 
15. Fråga om ersättning till förbundsstyrelsen, arbetsutskott och revisorer. 

 
16. Vårt samhälle behöver ett civilt försvar (P 1). 

 
17. Livsmedelsstrategi och försörjningsberedskap (P 2). 

 
18. Organisationsutveckling (P 3) 

och motionerna finansiellt stöd till utvecklingsprojekt i distrikten (M 9), öppenhet och 
transparens (M 10), förbundets och föreningarnas namn (M 12), handledning för att 
starta ny förening (M 13), justerade stadgar för föreningar (M 14), avskaffande av den s k 
20-kronan (M 15), medlemsregistret (M 16), ny personalorganisation (M 17), avskaffa 
verksamhetsledarna (M 18), avskaffa förbundssekreteraren (M 19) och anställdas inom 
Civilförsvarsförbundet möjlighet att väljas för olika förtroendeuppdrag (M 20). 
 

19. Civilförsvarsförbundet och terrorismen (P 4). 
 

20. Civil AB (P 5). 
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21. Civilförsvarsförbundets instruktörsutbildning (P 6) 
och motionerna nytt koncept för instruktörsutbildning (M 3), budgeteringen av uppdrag 
inom anslag 2:7 (M 5), förbättrade villkor för instruktörernas utbildningsverksamhet  
(M 6), ändrade ersättningsnivåer för instruktörer 65+ (M 7) och stöd till distriktens 
utbildningsverksamhet (M 8). 
 

22. Inriktningsplan för åren 2016--2018 (P 7) 
och motionerna öka Sveriges kommuners FRG-verksamhet (M 1), inriktning av 
verksamhet och ekonomiska förutsättningar lokalt och regionalt (M 2), HLR med 
hjärtstartares betydelse för verksamheten (M 4) och ändring av datum för 
Civilförsvarsförbundets dag (M 11). 
 

23. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. 
 
24. Val av förbundsordförande. 

 
25. Val av förste resp. andre vice förbundsordförande. 

 
26. Val av ledamöter. 

 
27. Val av ersättare samt fastställande av turordning för deras tjänstgöring. 
 
28. Val av ordinarie revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor. 
 
29. Val av personliga ersättare för revisorerna, varav en ska vara auktoriserad revisor. 

 
30. Val av valberedning om högst fem personer, varav en ordförande. 
 
31. Avtackningar. 
 
32. Avslutning. 
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Val av valberedning 

Förbundsstämman ska utse en valberedning för tiden fram till den ordinarie förbundsstämman år 
2017. 

Det beredningsutskott som väljs vid stämman ska lämna förslag till ny valberedning. 
Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av högst fem personer, varav en ska utses att vara 
ordförande. 

Nomineringar till valberedning ska lämnas senast kl 17:00 dag 1 till någon av dem som ingår i 
beredningsutskottet. 

I den avgående valberedningen står David Wibeck (ordförande), Eva-Lotta Lundin, Lennart 
Palm och Christer Ärnhage till förfogande för omval. Britt Sturestam, som också ingår i 
valberedningen, är föreslagen för inval i förbundsstyrelsen. 

För att ha en god personkännedom bör det finnas personer från samtliga fyra regioner, dvs. 
norra, mellersta, västra och södra regionen. 
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Förslag till arbetsordning för förbundsstämman 
 
Upprop 
 
Upprop förrättas genom att förteckningen över registrerade ombud godkänns med angivande av 
antalet närvarande ombud. 
 
Ombud får inte ansluta till eller lämna stämman utan att detta först antecknats i röstlängden av 
stämmans sekreterare. Sekreteraren informerar tjänstgörande ordförande om förändringar i 
ombudens närvaro. 
 
Debatt och förslag 
 
1. Ordet begärs skriftligen på särskild blankett. 
 
2. Inlägg i debatten görs från talarstolen.  
 
3. Tiden för varje talare, utom föredragande, är begränsad till tre (3) minuter, om stämman för 

viss fråga inte beslutar annat. 
 
4. Förslag (yrkanden) lämnas skriftligt till stämmoordförande. Förslaget ska innehålla 

förslagsställarens namn och namnet på det distrikt som den representerar. 
 
5. När debatten förklarats avslutad får inga förslag i den debatterade frågan lämnas. 
 
Omröstning och val 
 
1. Alla beslut - utom val - fattas med acklamation eller öppen omröstning. 
 
2. Val sker med sluten omröstning, om inte stämman enhälligt beslutar att omröstningen ska 

vara öppen. 
 
3. Öppen omröstning sker genom uppräckning av röstkort. Varje ombud tilldelas ett (1) 

röstkort. Röstkortet, som har röd färg, är personligt och får inte överlåtas. 
 
4. Valda rösträknare ansvarar för att endast behöriga ombud deltar i omröstningen. 

 
5. Tillkommande nomineringar för val av förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer ska 

lämnas till valberedningens sammankallande senast klockan 15:30 dag 1. 
 

6. Nomineringar till valberedningen ska lämnas till någon i beredningsutskottet senast kl 17:00 
dag 1. 
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Påverkanstorg 
 
Syfte 
 
Arbetsprocessen med påverkanstorg syftar till att fördjupa och bredda diskussionerna på 
förbundsstämman samt öka delaktigheten hos alla närvarande, inte enbart ombuden. 

Kort presentation av arbetsformen 
 
Påverkanstorget genomförs i form av fyra inflytandepunkter. Varje inflytandepunkt omfattar en 
eller flera punkter på dagordningen för förbundsstämman. Även andra frågor kan diskuteras, men 
inte behandlas av pågående förbundsstämma. 
 
Vid varje inflytandepunkt finns det en utsedd samtalsledare med uppgiften att leda samtalen och 
se till att resultaten dokumenteras. För uppgiften att dokumenterare vad påverkanstorget kommer 
fram till finns det en utsedd dokumentatör. 
 
Alla ombud och övriga närvarande har rätt att delta i en inflytandepunkt på lika villkor, både 
genom att delta i diskussionen och lägga förslag. 
 
Så här går det till 
 

o Deltagarna väljer själva vilken eller vilka inflytandepunkter de vill delta i. I praktiken blir 
lokalens storlek gränssättande för hur många som kan delta. 

 
o Samtliga förslag som väcks vid en inflytandepunkt ska sättas upp så snart de kommit 

fram. Detta för att alla vid varje given tidpunkt ska kunna se vilka förslag som är aktuella. 
Förslag ska märkas så att det framgår om vem eller vilka som lagt förslaget. 

 
o Samtalsledaren ansvarar för att alla ges möjlighet att komma till tals. Försök att göra 

inläggen korta men kärnfulla. 
 

o Samtalsledaren kan föreslå deltagare att prata ihop sig om det finns flera snarlika förslag. 
 

o Samtalsledaren ser till att förslagen sammanställs och överlämnas till förbundsstyrelsen 
för genomgång. Förbundsstyrelsen har då möjlighet att revidera sitt förslag innan 
behandlingen av ärendet inleds. 

 

Beredningsutskott 
 
Stämman väljer fem (5) personer till ett beredningsutskott. 
 
När så många förslag i en fråga framkommit, att av detta eller andra skäl ett direkt avgörande inte 
kan ske, avslutas den första behandlingen av frågan med att den hänskjuts till 
beredningsutskottet. 
 
Efter verkställd utredning eller sammanjämkning av förslagen lägger utskottet fram sitt utlåtande 
för stämman, som i en andra behandling avgör frågan. 
 
Beredningsutskottet bereder även valet av ny valberedning. 
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Påverkanstorg 

Inflytandepunkt A 

Lokal: O2, plan 5 

Proposition nr P 1, vårt samhälle behöver ett civilt försvar 

Proposition nr P 2, livsmedelsstrategi och försörjningsberedskap 

Proposition nr P 4, Civilförsvarsförbundet och terrorismen 

 

Inflytandepunkt B 

Lokal: Camp Nou, plan 5. Max. 50 personer 

Proposition nr P 3, organisationsutveckling 

Motion nr M 9, finansiellt stöd till utvecklingsprojekt i distrikten 

Motion nr M 10, öppenhet och transparens 

Motion nr M 12, förbundets och föreningarnas namn 

Motion nr M 13, handledning för att starta ny förening 

Motion nr M 14, justerade stadgar för föreningar 

Motion nr M 15, avskaffande av den s k 20-kronan 

Motion nr M 16, medlemsregistret 

Motion nr M 17, ny personalorganisation 

Motion nr M 18, avskaffa verksamhetsledarna 

Motion nr M 19, avskaffa förbundssekreteraren 

Motion nr M 20, anställdas inom Civilförsvarsförbundet möjlighet att väljas för olika  
 förtroendeuppdrag 
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Inflytandepunkt C 

Lokal: Old Trafford, plan 5. Max. 50 personer 

Proposition nr P 5, Civil AB 

Proposition nr P 7, inriktningsplan för åren 2016--2018 

Motion nr M 1, öka Sveriges kommuners FRG-verksamhet 

Motion nr M 2, inriktning av verksamhet och ekonomiska förutsättningar lokalt och regionalt 

Motion nr M 4, HLR med hjärtstartares betydelse för verksamheten 

Motion nr M 11, ändring av datum för Civilförsvarsförbundets dag 

 

Inflytandepunkt D 

Lokal: Yankee Stadium, plan 5. Max. 50 personer 

Proposition nr P 6, Civilförsvarsförbundets instruktörsutbildning 

Motion nr M 3, nytt koncept för instruktörsutbildning 

Motion nr M 5, budgetering av uppdrag inom anslag 2:7 

Motion nr M 6, förbättrade villkor för instruktörernas utbildningsverksamhet 

Motion nr M 7, ändrade ersättningsnivåer för instruktörer 65+ 

Motion nr M 8, stöd till distriktens utbildningsverksamhet 
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      P 1 
Det här vill Civilförsvarsförbundet: 

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar – för en bättre krisbered-
skap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet 

I Inledning 

Inför uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar, byggt på samhällets krisberedskap, sammanfattar 
här Civilförsvarsförbundet sin syn på önskvärda insatser för att stärka det svenska samhällets 
krisberedskap till vardags, men också för att vara bättre förberedda inför hot som kräver en höjd 
beredskap. 

I propositionen tar vi upp  

 Begreppet generell krishanteringsförmåga 

 Olycksstatistik och skydd mot olyckor 

 Försörjningsberedskap vid kris 

 Civilförsvarsförbundet och den enskilda människan 

 Vad frivilliga kan göra 

 Behov av ändrad lagstiftning 

 Krav på politiker och myndigheter 

II Generell krishanteringsförmåga – en beskrivning 
 
Generell krishanteringsförmåga förutsätter ett tydligt definierat ansvar på alla nivåer i samhället – 
för individer och hushåll, för politiska organ och myndigheter och för det civila samhället och 
dess företag och organisationer. Ansvaret omfattar beredskap i form av mental insikt, engage-
mang, kunskaper, materiella resurser, organisation och ledarskap. Medvetna, informerade och 
förberedda medborgare är grunden för samhälles styrka.  

Förmågan inskränker sig inte till någon specifik händelse. I fokus är en hög allmänkompetens 
som uppnås genom utbildning, beredskapsplanering och regelbundna samövningar kring några 
typfall. Övningar ger god personkännedom och kunskap om varandras ansvarsområden och 
kompetens som ökar effektiviteten vid verkliga händelser. 

Det lilla ryms i det stora. När samhället är rustat för att kunna hantera en stor händelse, t.ex. en 
kärnteknisk olycka, är sannolikheten stor att det också kan klara mindre allvarliga, helt oförut-
sedda påfrestningar. Det finns ingen brist på resurser i vårt samhälle, men det gäller att veta var 
de finns och hur man kommer åt dem i händelse av kris. 

Den generella förmågan i samhällets verksamhet inbegriper framför allt förmåga att 

 stå emot allvarliga störningar 

 göra risk- och sårbarhetsanalyser 

 tidigt upptäcka varningssignaler 

 utforma information utifrån en korrekt lägesbild 

 leda, samverka och kommunicera 
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 hantera förstärkningsresurser 

 hantera evakuering och utrymning 

 bedriva civilt försvar 

Individer och hushåll 

Idag finns inget lagfäst ansvar riktat till oss som enskilda medborgare – förutom skyldighet att 
varna och vid behov tillkalla hjälp vid olyckor. Allt övrigt i lag reglerat ansvar, åvilar myndigheter. 
Det finns inget krav på enskilds hushållsberedskap eller enskilds skyldighet att ens hålla sig in-
formerad, att genomgå utbildning eller omfattas av civilplikt. 

Ändå är det enskilda människor som drabbas först vid kris. Enskilda människor är därmed per 
definition en förstahandsresurs – inte en andrahandslösning. Alla hushåll borde göra sin egen 
risk- och sårbarhetsanalys med hänsyn till sina boendeförhållanden och andra omständigheter. 
Hushållen behöver vidta de förberedelser kunskapsmässigt och materiellt som riskanalysen indi-
kerar för att klara sig själva i minst 72 timmar innan hjälp utifrån anländer.  

Kommuner 

Alla kommuner har ett lokalt områdesansvar. Lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ålägger kommunerna 
att göra risk och sårbarhetsanalyser, upprätta beredskapsplan och öva förtroendevalda och an-
ställd personal. Vid större händelser styrs och samordnas verksamheten av kommunens krisled-
ningsnämnd. Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att bereda 
människor liv och hälsa samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Förutom skydd mot bränder och skador till 
följd av bränder, ska kommunerna verka för att åstadkomma skydd även mot andra olyckor. 

Kommuners ansvar vad gäller försörjningsberedskap (exempelvis mat och vatten), är inte lika 
klart angivet i lag - inte ens vad avser de invånare som dagligen är beroende av kommunens om-
sorger.  

Många kommuner har avtal med frivilliga resursgrupper (FRG) och känner till vilka resurser i 
övrigt som finns att tillgå i det lokala näringslivet. Regelbunden utbildning och övning är en för-
utsättning för att vidmakthålla engagemang och förmåga.  

Länsstyrelser 

Länsstyrelserna har ett regionalt områdesansvar. Dygnet runt finns en tjänsteman i beredskap 
(TIB). Länsstyrelsernas beredskapsorganisation knyter till sig och samordnar alla berörda regio-
nala statliga myndigheters, kommuners, företags och organisationers insatser. Länsstyrelsen är en 
länk mellan den lokala nivån och centrala myndigheter. Länsstyrelsen utövar tillsyn över den 
kommunala beredskapen och räddningstjänsten samt medverkar i utbildning och övningar. Den 
har även möjlighet att överpröva kommunernas beslut. 

Regering och centrala myndigheter 

Regeringen har ett nationellt områdesansvar. Regeringen har till sitt förfogande ett krishante-
ringskansli med ständig beredskap. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) har på  
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regeringens uppdrag till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor 
och kriser. En rad andra myndigheter med sektorsansvar har även i kris kvar sina uppgifter enligt 
den s.k. ansvarsprincipen. För att främja en helhetssyn samarbetar myndigheterna inom följande 
sex områden: geografisk områdesansvar, ekonomisk säkerhet, farliga ämnen, skydd, undsättning 
och vård, teknisk infrastruktur och transporter. 

Försvarsmakten skyddar oss mot väpnat angrepp men utgör också en resurs vid andra om-
fattande händelser. Regeringskansliet och alla berörda statliga myndigheter har regelbundna 
samövningar. Även privata företag med ansvar för infrastruktur och viktiga marknadsfunktioner 
har beredskap, planeringsansvar och deltar i utbildning och övningar i syfte att upprätthålla en 
god krishanteringsförmåga. 

Privata ägare till företag av strategisk betydelse vid kris 

Viktiga samhällsfunktioner, som tidigare skötts av statliga myndigheter och statligt ägda affärs-
verk, utövas numera av privata företag, vissa av dem med utländska ägare. Företagen har själva 
ett krisberedskapsansvar och ansvar för sin egen överlevnad.  

Frivilligorganisationer 

Frivilligorganisationer, såsom Civilförsvarsförbundet, har en viktig roll inom ramen för en gene-
rell krishanteringsförmåga. Civilförsvarsförbundet är den frivilligorganisation i Sverige, som i sin 
verksamhet utgår ifrån den enskilda människan, det enskilda hushållet. Genom egen informa-
tions- och självskyddsutbildning och genom uppdrag åt olika myndigheter stärker Civilförsvars-
förbundet enskilda människors beredskap och krishanteringsförmåga. Andra frivilliga försvars-
organisationer rekryterar avtalspersonal till Försvarsmakten och Hemvärnet. 

Civilförsvarsförbundet och sju andra frivilligorganisationer samverkar i rekrytering, utbildning 
och ledning av frivilliga resursgrupper (FRG) som genom särskilda avtal ger stöd till samhällets 
krishantering på kommunal nivå. 

Civilt försvar 

Regering och riksdag har beslutat att inleda planeringen för ett civilt försvar. I nuläget är det civila 
försvaret i praktiken närmast obefintligt. Ett civilt försvar behövs för att säkerställa samhällets 
funktionalitet, skyddet av medborgarna och för att stöda Försvarsmakten.  

Utgångspunkten är att det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen. Det måste vara ett civilt 
försvar, som utgår från dagens samhällsförhållanden. Sveriges tidigare civila försvar var dock ett 
civilt försvar i världsklass och det därför redan av det skälet prövas om det finns erfarenheter från 
som bör tas tillvara i det nya. Världen och samhällen förändras, men inte i alla avseenden. 
Människornas grundläggande behov är exempelvis oförändrade. 
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III Olyckor 

 

Fallolyckorna fortsätter att dominera olycksfallspanoramat. Det gör samtidigt inte motåtgärderna 
– skadepreventionen. Den demografiska utvecklingen är ur detta perspektiv oroväckande, 
eftersom äldre människor, främst ”äldre-äldre”, är kraftigt överrepresenterade bland offren för 
fallolyckor. Om inte utvecklingstrenden kan vändas och fallolyckorna bli betydligt färre kommer 
dessa att förorsaka mycket mänskligt lidande och ökande behov av vård, rehabilitering och bestå-
ende hjälpbehov. En strategisk kraftsamling mot fallolyckor är därför nödvändig. 

IV Försörjningsberedskap för kris 
 
Alla – både myndigheter och medborgare – verkar vara överens om att framtiden aldrig har varit 
svårare att förutse än nu. Samhället är komplext. System och flöden bildar ett svårgenomskådligt 
nystan av privata och offentliga aktörer med olika intressen och ansvar. Trots denna erkända 
svårförutsägbarhet bygger vi paradoxalt nog samhällen på att vi tämligen exakt kan förutse vad 
som ska ske i framtiden och att denna exakthet gäller också för transporter, kommunikations-
system, energiförsörjning eller den globala livsmedelskedjan. Inställningen är att allt ska – eller 
snarare måste – fungera, trots väl kända sårbarheter. Detta gäller även vår livsmedelsförsörjning –  
att det alltid ska finnas mat på bordet. 

I boken Beredskap i kris. Om Livsmedelsstrategi och försörjning författad av Susanne Gäre och Gunnar 
Lyckhage, utgiven sommaren 2015 av Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan, beskrivs 
de senaste årtiondenas snabba nedgången av svensk livsmedelsproduktion och den totala av-
vecklingen av svensk försörjningsberedskap. 

V Den enskildes ansvar 

Olika myndigheter har olika ansvar och mycket kan klaras genom samverkan dem emellan. Men 
faktum kvarstår – den enskilde måste kunna klara sig själv. Det är viktigt att ta eget ansvar. Vi är 
alla en del av samhället. Men vad ansvaret omfattar är oklart. Varken myndigheterna eller poli-
tikerna talar heller om för medborgarna att om det blir kris, så måste vi räkna med klara oss själva 
i större utsträckning än vad de flesta är medvetna om. 
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VI Civilförsvarsförbundet och medborgarna 

Detta och annat gör Civilförsvarsförbundet tillsammans med medborgarna: 

 Ger praktiska råd på hemsida, egen tidning och andra medier om hur man förebygger och 
hanterar utsatta lägen till vardags och vid kris. 

 Ökar den enskildes riskmedvetenhet och handlingsberedskap genom publika event och 
andra aktiviteter för medborgarna. 

 Genomför uppdragsutbildningar med motsvarande inriktning som de praktiska råden. 

 Genomför andra utbildningar för att öka den enskilda människans riskmedvetenhet och 
möjligheter att agera på lämpligt sätt vid kriser och andra utsatta situationer. 

 Kanaliserar den enskilda människans engagemang och kompetens till samhällets krishan-
teringssystem genom deltagande i frivilliga resursgrupper, FRG. 

VII Civilförsvarsförbundets krav på regering och riksdag 

Med sitt medborgarperspektiv på skyddet mot olyckor, krisberedskapen och civilt försvar anser 
Civilförsvarsförbundet 

 Regering och riksdag bör definiera vad som praktiskt ska förstås med begreppet sam-
hällets generella krishanteringsförmåga. 

 Regering och riksdag bör klarlägga vad som är enskildas egenansvar i händelse av en kris-
situation under förslagsvis i första hand 72 timmar. Civilförsvarsförbundet har redovisat 
ett koncept för hur detta kan möjliggöras på ett kostnadseffektivt sätt. 

 Regering och riksdag bör ta ett ansvar för att alla enskilda får kunskap om sitt egenansvar 
och vad man bör göra för att öka tryggheten vid kriser. 

 Regering och riksdag bör stöda det civila samhällets organisationers förebyggande, 
förberedande och avhjälpande insatser vid kriser med ett förhållningssätt som ligger väl i 
linje med politiken för det civila samhället. 

 Regeringen bör konkret agera så att frivilligorganisationer ges egna ansvarsområden för 
samhällets krisberedskap i linje med propositionen 2014/15:109 Försvarspolitisk inrikt-
ning. Sveriges försvar 2016-2020, t.ex. för Frivilliga resursgruppen, FRG. 

 Regeringen bör säkerställa alla kommuners möjlighet att inrätta FRG. 

 Regering och riksdag bör se till att statens fördelning av resurser för att förhindra dödsfall 
till följd av olyckor baseras på dödsolyckornas faktiska orsaker. 

 Staten bör på nytt ta ett samlat ansvar för Sveriges försörjningsberedskap. 

 Regering och riksdag bör i lag tydliggöra kommunernas försörjningsansvar gentemot 
kommuninvånarna. 

 Det samhällsansvar som åläggs privata företag bör regleras i avtal eller lag och att staten 
tar ansvaret för finansieringen av de merkostnader som detta medför för företagen, samt 

 Frivilliga försvarsorganisationer bör inbjudas att delta i arbetet med att planera för och 
organisera ett nytt civilt försvar och att ekonomisk ersättning lämnas vid sådan medver-
kan. 
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Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman  

att propositionen antas som Civilförsvarsförbundets uppfattning om medborgarnas behov och 
möjligheter i skyddet mot olyckor, krisberedskapen och civilt försvar samt civilsamhällets 
möjligheter att bidra till säkrare och tryggare liv, samt 

att propositionen utgör underlag för en skrivelse till regeringen om detta. 
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            P 2 
Det här vill Civilförsvarsförbundet: 

Livsmedelsstrategi och försörjningsberedskap för kris 

Oroande utveckling av svensk försörjningsberedskap 

Svensk jordbruksproduktion har sedan EU-inträdet 1995 sjunkit drastiskt. Särskilt hårt har kon-
kurrensen slagit mot mjölk- och animalieproduktionen i Sveriges skogs- och mellanbygder. I hela 
landet finns idag (2015) endast 3 200 mjölkbönder (i hela Härjedalen endast en mjölkbonde) och 
många av dem står inför konkurshot.  

Det handlar inte bara om mjölk. Tvingas ännu fler att avveckla sin verksamhet påverkas inte bara 
mjölkproduktionen utan också miljön och landskapsbilden och vår försörjningsberedskap. För-
svinner landsbygdens basnäring så förändras också i grunden landsbygdens framtida ut-
vecklingsmöjligheter.  

I takt med att produktionen av egna livsmedel minskar har också försörjningsberedskapen av-
vecklats – två åtgärder som båda ökat samhällets sårbarhet vad gäller tillgången på mat i händelse 
av kris. I boken Beredskap i kris. Om livsmedelsstrategi och försörjning författad av Susanne Gäre & 
Gunnar Lyckhage utgiven av Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan beskrivs ingående 
hur avvecklingen av svensk beredskapslagring gått till. De skildrar också hur Sverige gått sin egen 
väg. Andra EU-länder, särskilt Finland men också England och Frankrike, för en långt mer an-
svarsfull politik. Särskilt Finland är intressant att jämföra oss med. I boken nämns en rad exempel 
på åtgärder som kan och bör vidtas för att stärka den svenska försörjningsförmågan. Sverige har 
trots allt med sina fina klimatförutsättningar och en god tillgång på mark och vatten stora möjlig-
heter för större produktion av jordbruks- och trädgårdsprodukter.  

Politiska beslut har dock hittills gått i motsatt riktning. 

1993 års beredskapsförordning (SFS 1993:242) upphävdes den 1 juli 2002. Sedan dess har det inte 
funnits någon myndighet som har ett speciellt ansvar för livsmedelsförsörjning och inga systema-
tiska och regelbundna studier av livsmedelsförsörjningen i ett krisberedskapsperspektiv genom-
fördes.  

På initiativ av Livsmedelsverket fick myndigheten år 2010 regeringens uppdrag att göra studier av 
risker och sårbarheter. Dock inskränker sig Livsmedelsverkets ansvar till ledet efter produk-
tionen, dvs. distributionen av mat och andra förnödenheter, utan anknytning till frågan om 
svensk livsmedelsproduktion. 2011 kom verkets första rapport ”Livsmedelsförsörjning i ett kris-
perspektiv”. Livsmedelsverket konstaterade att cirka 50 procent av de livsmedel som konsumeras 
har sitt ursprung i utlandet.  

Dagsläget 

 Det finns inget produktionsmål för svenskt jordbruk. 

 Vi är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk, griskött och nötkött har 
sjunkit till mellan 40 och 60 procent. Varannan tugga är importerad. 

 Det finns inte längre några beredskapslager sedan inträdet i EU. Inte heller EU har några 
beredskapslager. 
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 Det finns ingen statlig myndighet med ett samlat försörjningsansvar. De resultatmål som 
MSB har tagit fram har inte godkänts av regeringen. 

 Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.  

 Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10-12 dagar - även om 
transportsystemet skulle vara intakt. 

Av Livsmedelsverkets rapport framgår den höga sårbarheten på kort sikt. En viss lagerhållning 
finns i alla delar av livsmedelskedjan. Men den är kort. De enskilda hushållens livsmedelslager 
beräknas räcka i tre-tolv dagar. Dagens butiker har inga lager. Det vi ser på hyllorna är det som 
finns, och det räcker bara en dag! De fåtaliga centrallagren har livsmedel för tre-åtta dagar, livs-
medelsindustrin och importhamnarna har tillgångar för ytterligare ett par dagar. Alla lager är i 
princip på hjul. ”Just in time” är det som gäller. Det är inte den ursprungliga innebörden av ”dag-
ligvaruhandel”! 

Vid ett isolerat eller avstängt krisläge bortfaller alltså häften av Sveriges livsmedelstillgångar, dem 
vi importerar från utlandet. Sammanfattningsvis beror försörjningsberedskap i en kris eller krigs-
situation på om den är kortvarig eller långvarig. En kortvarig kris handlar om problemen att dis-
tribuera varor och hanteras i första hand lokalt och regionalt. En långvarig kris handlar om att 
hantera bortfall av varor och måste hanteras genom att hitta vägar att klara sig utan dem. Vi kan 
naturligtvis livnära oss genom att slakta djuren och sedan leva på potatis och bröd, att äta vege-
tabiliskt. 

Livsmedelsstrategi med beredskap  

Civilförsvarsförbundet anser att det utredningsarbete som regeringen initierat angående livsme-
delsstrategi även måste inbegripa beredskapsaspekter – inte bara produktionsinriktning. Utan att 
göra anspråk på att ha alla svar och lösningar på de problem som den svenska produktionen står 
inför eller hur beredskapen bör utformas i detalj, vill vi lyfta fram några av de åtgärder som be-
hövs för att bygga ett tryggare samhälle i detta avseende. 

1. En livsmedelsstrategi behöver omfatta hela kedjan från inhemsk produktion, utbildning 
vid naturbruksgymnasier, forskning och FoU, tydliga krav på berört näringsliv (alla delar 
av livsmedelskedjan), transportväsendet samt beredskap av vatten, mat, insatsmedel för 
jordbruk och bränsle. 
 

2. Det moderna samhällets sårbarhet måste tas på allvar. Det räcker inte med beskrivning av 
tänkbara händelser, beskrivning av mål eller resultatmål. Det behövs också tas fram verk-
tyg och förmågor att hantera uppkomna situationer. 
 

3. Politiker, myndigheter och allmänhet måste göras medvetna om sin del av samhällets 
krisberedskap. Detta gälla primärt frågan om säker tillgång till mat och vatten. 
 

4. Lagstiftningen måste förtydligas vad gäller vår försörjningsberedskap i händelse av kris. 
Detta gäller inte minst landets 290 kommuner, vars invånare i hög grad dagligen är bero-
ende av offentligt tillhandahållna måltider. Personal som har hand om samhällsviktiga 
funktioner till vardags – inte bara ledningsorganisationer – behöver involveras i krisplane-
ring, åtgärdsprogram och övningsverksamhet.  
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5. Svensk livsmedelsförsörjning berör inte bara bönder och andra verksamma i landsbyg-
dens näringar. Alla konsumenter i stad och land berörs. Vi bör sträva efter en decentrali-
serad livsmedelsproduktion för att minska sårbarheten, öka försörjningstryggheten och 
minska behoven av transporter. 
 

6. En nationell risk- och sårbarhetsanalys omfattande hela livsmedelskedjan från pro-
duktion, import, livsmedelsindustri, handel och distribution behöver göras. 
 

7. Alla privata företag av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap måste involveras i 
byggande av ett nytt civilt försvar genom bindande avtal eller genom lagstiftning. Sam-
hällskrav på privata företag ska ersättas ekonomiskt. 
 

8. Konkurrenshämmande skatter på inhemsk produktion och andra pålagor, t.ex. EU:s 
vattendirektiv, måste undvikas. Konkurrenskraftsutredningens (SOU 2015:15) redan 
framlagda förslag om vision, mål och strategi är bra. Många av utredningens konkreta 
förslag till förbättrad konkurrensförmåga – bl.a. regelförenkling, offentlig upphandling, 
konkurrensvillkor inom EU, rådgivning, kompetensutveckling, företagsutveckling – bör 
genomföras omgående utan att avvakta senare beslut om livsmedelsstrategi. 
 

9. Offentlig upphandling av livsmedel bör innehålla krav som beaktar vikten av ett hållbart 
jordbruk och som samtidigt beaktar behovet av en långsiktig självförsörjning. 
 

10. För att trygga försörjningsberedskapen behövs strategiska lager av såväl livsmedel som in-
satsvaror till jordbruket och processindustrin och av fossilt bränsle så länge det beroendet 
är fortsatt stort.  
 

11. Utveckling av inhemsk produktion av drivmedel gjord på förnybara råvaror är nödvändig, 
liksom teknikutveckling av maskiner och fordon som kan köras på biogas eller el. 
 

12. Civilförsvarsförbundet bör ges i uppdrag att genomföra en nationell informations-
kampanj för att stärka enskildas hushållsberedskap för en tid av minst 72 timmar. För 5 
miljoner kronor kan förbundet informera 200 000 skolelever i 8 000 grupper för en kost-
nad per elev på endast 25 kronor.  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

att propositionen antas som Civilförsvarsförbundets uppfattning om åtgärder som behöver vid-
tas för att bygga upp en tryggare försörjningsberedskap i hem och samhälle, samt 

att propositionen ska utgöra underlag för en skrivelse till regeringen om detta. 

20



 

      P 3 
Fortsatt utveckling av Civilförsvarsförbundets organisation 

Inledning 

Propositionen är en vidareutveckling av den proposition om organisationsutvecklingen som för-
bundsstämman beslutade 2013.  

Civilförsvarsförbundets grundstruktur 

Civilförsvarsförbundet består av lokalföreningarna, distrikten och förbundsstyrelsen och den av 
förbundsstyrelsen anställda personal (generalsekreterarem, förbundskansliet och verksamhets-
ledarna). Medlemskapet har man i Civilförsvarsförbundet dit man antingen knyts genom en lokal-
förening eller ett direkt medlemskap. Medlemskapet är individuellt och avser fysiska personer. 
Lokalföreningen kan och bör ta egna initiativ och utveckla lokala idéer som svarar mot behov 
som finns för säkrare och tryggare liv. Samtidigt är det nödvändigt att vissa verksamheter – det 
gäller framför allt krisberedskapen och civilt försvar – kan fungera oberoende av kommun- och 
länsindelningar för att kunna fungera även ur ett nationellt perspektiv. 

Civilförsvarsförbundet är ett förbund där lokalföreningar och distrikt är samlade under förbunds-
stämman och förbundsstyrelsen. Av detta följer att Civilförsvarsförbundet inte är en paraplyorga-
nisation. Stadgarna och värdegrunden markerar vårt gemensamma ansvar för att bidra till att upp-
fylla organisationens mål. Förmågan att arbeta på ett synkroniserat och likvärdigt sätt över hela 
landet är synnerligen viktig utifrån att Civilförsvarsförbundet är en del av Sveriges krisberedskap 
och därmed även i det civila försvaret.  

En etablerad praxis i ideella organisationer i Sverige, som inte har en lagstiftning för ideella före-
ningar, är att gemensamt fattade beslut – som vid förbundsstämman – är att betrakta som avtal 
som gäller för alla delar av organisationen och därmed för alla medlemmar så länge besluten 
stämmer överens med stadgarna.  

För öka Civilförsvarsförbundets förutsättningar att kunna arbeta gemensamt mot målen har för-
bundsstämman 2013 förtydligat den ansvarsfördelning som gäller. Med den utgångspunkten 
fortsätter nu organisationsbyggandet. För att lyckas behövs ett engagemang i hela Civilförsvars-
förbundet. 

Medlemmar 

Civilförsvarsförbundet bygger på enskilda medlemmars frivilliga och oftast ideella insatser. Alla är 
välkomna som stödjande eller aktivt arbetande. För de medlemmar som väljer att var aktiva finns 
många skiftande arbetsuppgifter. Stödjande medlemmar behövs också och har stor betydelse 
framför allt i den viktiga opinionsbildningen. 

Varje medlem ska känna att ett engagemang i Civilförsvarsförbundet bidrar till ökad säkerhet och 
trygghet i samhället och uppleva att engagemanget även är utvecklande för den egna personen. 
Civilförsvarsförbundets värdegrund är det valda sättet att säkerställa bl.a. detta. 
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Under 2014 vände den tidigare negativa medlemsutvecklingen. 2500 nya medlemmar anslöt sig 
till Civilförsvarsförbundet. Eftersom det varje år sker en naturlig minskning av medlemmar blev 
nettoökningen cirka 500 medlemmar, men det var en nettoökning efter flera år med sjunkande 
medlemstal.  

En tilltagande oro för utvecklingen i världen – även i Sveriges närområde – är sannolikt den 
främsta förklaringen till medlemstillströmningen, men även det faktum att staten och kommu-
nerna i ökad omfattning medger att situationer uppstår, som innebär behov av frivilliga förstärk-
ningsresurser, bidrar till intresset. Självklart har det även stor betydelse att medborgarna uppfattar 
Civilförsvarsförbundets verksamhet som relevant och viktig. 

För att på ett bra sätt kunna ta vara på medlemmens resurser krävs en personlig kontakt mellan 
företrädare för lokalföreningen och medlemmen. Styrelsen i lokalföreningen har ansvaret för att 
en sådan kontakt tas inom en månad från inträdesdagen. Varje medlem ska känna sig välkom-
men, inte bara när medlemskapet påbörjas utan under hela dess varaktighet. 

Lokalföreningar 

Det är lokalt i samhället som medborgarna uppehåller sig i vardagen. Om en olycka eller annan 
krissituation uppstår sker detta alltid i en kommun. Det är också lokalt man ofta vill låta sitt sam-
hällsengagemang ta sig uttryck. Det är där man ser behovet och de egna möjligheterna att göra 
något åt dessa. Tyngdpunkten i Civilförsvarsförbundets verksamhet måste därför ligga lokalt. En 
fungerande lokalförening, där man får personlig kontakt med varandra och arbetar tillsammans i 
den vardagliga föreningsverksamheten, är mycket betydelsefull i en verksamhet där vi vill för-
hindra olyckor, bistå i krislägen och stöda medmänniskor och samhället i ett civilt försvar. 

För att hinna och orka med allt behöver varje förening tillgång till många funktionärer, som uti-
från intresse och kompetens fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. Varje förening bör ha ett 
medlemstal på åtminstone cirka 50 medlemmar. Uppemot hälften av dessa bör på ett eller annat 
sätt vara aktiva. När vi är många som är med och drar vårt strå till stacken förbättras uthålligheten 
och fler blir delaktiga i samhället. Det är en styrka för varje demokratiskt samhälle. 

Det är två förhållanden som väcker intresse och grundlägger engagemanget. Det ena är att verk-
samheten måste uppfattas som angelägen för samhället. Det andra är att medlemmen på ett kon-
kret sätt måste uppfatta vad den kan bidra med i verksamheten och hur det ska gå till. Ju mer 
konkret det kan beskrivas ifråga om vad som behöver göras och tidsåtgången för detta desto lät-
tare är det för medlemmen att förhålla sig till sina möjligheter att bidra. 

Det finns behov av att höja kompetensen både i föreningsteknik i allmänhet och kunskap om 
Civilförsvarsförbundet i synnerhet så att det lokala arbetet kan ”vässas”. Ett sätt är att i samarbete 
med Medborgarskolan, tillsammans med vilket Civilförsvarsförbundet har en specialdesignad 
medlemsutbildning, gå en studiecirkel. Om deltagarunderlaget inte räcker till bör samverkan sö-
kas med närliggande lokalförening. 
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Distrikt 

Distriktsstyrelsens ansvar framgår av bilaga. Fundamentala uppgifter för distriktsstyrelsen är att 
se till att det finns ett verksamhetsutbud från Civilförsvarsförbundet även i de kommuner som 
inte har en lokalförening och främja samverkan inom distriktet. 

Förbundsstyrelsen med förbundskansli och verksamhetsledare 

Civilförsvarsförbundet är den samlande benämningen på alla delar av organisationen, dvs. lokal-
föreningarna, distrikten och den nationella nivån. I dagligt tal används begreppet ”förbundet” 
ofta som beteckning på den nationella nivån. I själva verket är det förbundsstyrelsens ansvarsom-
råde som åsyftas. 

Förbundsstyrelsen arbetar efter de riktlinjer som anges i inriktningsplanen och andra beslut som 
fattats av förbundsstämman. En annan viktig uppgift för förbundsstyrelsen är att utöva kontroll 
över uppdrag som förbundsstyrelsen kommer överens om. Förbundsstyrelsen svarar även för 
den viktiga omvärldsbevakningen vilket innebär omfattande kontakter med olika intressenter på 
nationell nivå. Detta, tillsammans med den överblick som förbundsstyrelsen måste ha över läget i 
distrikt och föreningar, ger styrelsen underlag för beslut av såväl strategisk som taktisk art.  

Förbundskansliet och verksamhetsledarna bereder och verkställer dess arbete och stöder styrel-
serna i distrikt och lokalföreningar samt svarar för löpande kontakter med framför allt uppdrags-
givare. Den av förbundsstyrelsen anställda personalen leds av generalsekreteraren. Sedan den 1 
september 2015 är verksamhetsledare organiserade i fyra regioner. Syftet är att utifrån behoven 
kunna använda dessa resurser på ett mer flexibelt sätt samt att på sikt tydliggöra rollfördelningen 
mellan anställda och förtroendevalda. En av Civilförsvarsförbundets stora möjligheter att även 
fortsatt vara en vital aktör är att använda de mänskliga resurser som finns i organisationer i så 
vettiga kombinationer som möjligt. 

Behov av att göra både och i verksamheten 
 
Det finns betydande fördelar med att Civilförsvarsförbundets verksamhet utformas lokalt. Det 
främsta skälet är att det möjliggör en anpassning av verksamheten till de lokala behoven och för-
utsättningarna. Det ökar också möjligheterna att ta vara på våra funktionärers kreativitet. 

Parallellt med detta finns det goda skäl att hålla ihop viss verksamhet för att den ska svara mot 
samhällets behov och uppdragsgivares krav på Civilförsvarsförbundet. Det gäller FRG och de 
statliga uppdragen. Praktiska erfarenheter har visat på att FRG måste kunna sättas in över kom-
mun- och länsgränser för att göra största möjliga nytta i krishanteringen. För att underlätta detta 
måste FRG ha en struktur och grundläggande utformning som alla berörda känner till och igen. 
Så är inte fallet idag. Det faktum att det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen ökar beho-
vet av att FRG kan identifieras i den nationella kontexten. Att det finns en konceptuell och orga-
nisatorisk gemenskap utesluter inte att FRG på sin hemmaplan har arbetsuppgifter och tillgång 
till utrustning som inte alla andra har. När det gäller den enskilda människan har staten givetvis 
intresse av att medborgarnas ansvar och möjligheter kommuniceras på ett sätt som gör att inne- 
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börden uppfattas på ett entydigt sätt över hela landet. Det innebär att innehållet måste ha samma 
syfte och nå samma mål. Detta krav är fullt förenligt med en målgruppsanpassning i genom-
förandet. 

Utöver behovet av gemensamma lösningar finns det ett betydande utrymme att bedriva verksam-
het inom Civilförsvarsförbundets kärnverksamhet och angränsande områden. Det är något som 
vi ska ta vara på. Samtidigt är det viktigt att sprida kännedom och lösningar som skulle kunna 
fungera som inspiration och mer än så för andra delar av Civilförsvarsförbundet. Det är ingen 
fördel att var och en ”uppfinner” det som andra redan har gjort och dessutom ofta har gjort det 
med goda resultat. 

Ibland finns det behov av att samlas runt en idé/verksamhet som förtjänar att spridas i hela lan-
det och därmed komma alla eller åtminstone betydligt fler till del. Exempel på detta är Hjärta att 
hjälpa, Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp och Civilförsvarsförbundets akutgrupper. Erfarenheten är 
samtidigt att det kan ta väldigt lång tid att få spridning, trots goda erfarenheter. Initiativen till 
sådana idéer/verksamheter kommer ofta underifrån i organisationen, men kan också bygga på 
något som fångats upp i den omvärldsbevakning som bedrivs på nationell nivå eller i kontakter 
som tas där. I mångt och mycket är detta en attitydfråga som i första hand bör bearbetas genom 
den interna kommunikationen. Förbundsstyrelsen menar inte att detta förhållande skulle vara 
unikt Civilförsvarsförbundet, inte alls. Om vi blir ännu bättre på att ta vara på varandras idéer och 
lösningar kan vi åstadkomma mer samhällsnytta än annars. 

För att Civilförsvarsförbundet ska kunna göra största möjliga skillnad krävs det en balans mellan 
underifrånperspektivet och ovaninfrånperspektivet. Utifrån Civilförsvarsförbundets syfte och mål 
bör det finnas en förmåga att göra både och. Det finns inga motsättningar i detta, andra än dem 
som vi själva skapar. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att ställa sig bakom propositionen till vägledning för hela Civilförsvarsförbundet. 
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      M 9 
Finansiellt stöd till utvecklingsprojekt i distrikten 

Detta vill motionären 

Motionären föreslår att alla distrikt tillförsäkras 50 000 kronor av centrala medel för finansiering 
av utvecklingsprojekt. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsen har i sin budget under flera år avsatt en miljon kronor för organisations-
uppbyggnad. Anslaget har bara till del utnyttjats beroende på få ansökningar som uppfyllt syftet 
med anslaget. Förbundsstyrelsen instämmer likväl i motionärens intentioner. Det behövs ett 
utvecklingsarbete. Förbundets organisation behöver förstärkas. 

Fr.o.m. den 1 september 2015 är vår nya personalorganisation etablerad. All gemensamt anställd 
personal är nu underställd generalsekreteraren. Förenings- och distriktsindelning berörs inte. 
Föreningars och distrikts ansvarsområden enligt organisationens stadgar har inte ändrats. 

Däremot kallas de tidigare utbildningsregionerna nu för regioner. Varje region har 2-3 verksam-
hetsledare (VL), som gemensamt planerar personalstödet till i regionen ingående distrikt och 
föreningar. Inget distrikt har en egen VL. Men varje distrikt har en kontaktperson bland de 
anställda. Distriktsordförandena inom respektive region har kommit överens om att träffas minst 
två gånger om året för att gemensamt med företrädare för förbundsstyrelsen, VL och general-
sekreteraren diskutera vilka utvecklingsinsatser som är mest angelägna att genomföra. Grunden 
för dessa insatser ska framgå av inriktningsplanen som beslutas av förbundsstämman. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta 

att  i princip bifalla motionen, men att utvecklingsresursen och insatserna ska baseras på behov 
inom respektive region och genomföras efter överläggningar i regionernas samverkansorgan. 
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      M 10 
Motion angående öppenhet och transparens 

Motionären anser att arbetssätt och rutiner på central nivå inte lever upp till sådan öppenhet och 
transparens som anstår en medlemsorganisation. 

Motionären tycker att det är fel att ”Vår sårbarhet” tagits bort ur självskyddsutbildningarna. 
Motionären tar också upp ett brev som uppges ha sänts till kommunerna för att uppmuntra 
etablering av FRG. Två personer från lokalföreningen i Göteborg har enligt motionären varit i 
kontakt med tjänsteman hos Civilförsvarsförbundet och nekats kopia av dokumentet.  

Det här vill motionären: 

 Transparens och öppenhet genomsyrar all kommunikation inom organisationen och 
arbetet inom Civilförsvarsförbundet. 

 Förbundsstyrelsen och förbundskansliet redovisar hur rutiner framleds ska garantera 
denna öppenhet och insyn. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsen är helt överens med motionären om att organisationen i alla led från lokal till 
central nivå och vise versa ska vara transparent och redovisas öppet för medlemmarna. Från detta 
kan undantag göras vid särskilda personförhållanden. På den centrala nivån informeras om verk-
samheten på flera olika sätt. Förbundets nyhetsbrev som skickas ut sex gånger per år är informa-
tivt för de som vill ta del av verksamheten. Protokollen från förbundsstyrelsen och förbunds-
stämman publiceras på civil.se, sociala medier och i medlemstidningen Civil förekommer redo-
visning av beslut och ändringar i verksamheten, även om tidningen inte är primärkanal för denna 
information. I arbetet med värdegrund och kommunikationsplan har olika nivåer av organi-
sationen inbjudits och deltagit i arbetet. I samband med organisationsförändringen för personalen 
i år genomfördes även regionala möten. För några år sedan genomförde Kyrkans tidning en 
undersökning av öppenheten i olika organisationer. Civilförsvarsförbundet gjorde sig förtjänt av 
en av topplaceringarna. Informationsflödet till intresserade och engagerade medlemmar är med 
andra ord omfattande. 

Motionären anger två exempel för att styrka att öppenheten och transparensen inte är så bra. 

Första exemplet är att förbundet upphört med ”Vår sårbarhet” och ersatts med att förbundet ska 
vända sig till barn vilket motionären anser att barnavårdscentralerna, BVC, klarar själva. ”Vår 
sårbarhet” ingick tidigare i kravbilden från vår statliga uppdragsgivare MSB. Nu har MSB ändrat 
uppdragsförutsättningarna och då måste vi förhålla oss till detta. Stora delar av det som tidigare 
ingick i ”Vår sårbarhet” finns nu istället med i ”72-timmar”, som finansieras av MSB. När det 
gäller att förbundet inriktar sig på barn så är det hämtat från kommunikationsplanen, demokra-
tiskt förankrad i organisationen. Den anger dock inte vilken verksamhet vi ska bedriva utan den 
anger hur resurserna för marknadsföring ska prioriteras för att få maximalt genomslag bland all-
mänheten. Genom att i tidig ålder marknadsföra oss mot småbarnsföräldrar ska vi dra till oss  
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deras uppmärksamhet för vår verksamhet redan från början av barnets liv och underhålla den 
relationen under åren som kommer. 

Andra exemplet handlar om ett brev som skulle vara postat om FRG till kommunerna. Där skulle 
medlemmar i motionärens styrelse ha frågat efter kopia men inte fått det. Efter telefonsamtal 
med motionären konstateras att tjänsteman på förbundet vid ett distriktsmöte har nämnt ett brev 
som det tidigare informerats om på ett personalmöte att det var på gång i samarbete med Sveriges 
kommuner och landsting, SKL. Syftet med brevet är att uppmuntra fler kommuner att skaffa 
FRG. Efter godkännandeprocedur hos förbundet har brevet sedan början av året legat hos SKL 
för godkännande. SKL har under den tiden bytt ordförande. Brevet är alltså inte klart och kan 
därför heller inte skickas ut eller ges ut kopior av eftersom vi inte vet vad som kommer att stå i 
den slutgiltiga versionen. Innan brevet skickas ut till kommunerna ska det naturligtvis offentlig-
göras i vår organisation. Förbundsstyrelsen konstaterar att det för anställd personal skulle inne-
bära avsevärda svårigheter i arbetet om allt arbetsmaterial skulle kommuniceras i organisationen 
innan det var genomarbetat och klart. Framförallt skulle en stor förväxlingsrisk finnas mellan 
arbetsversioner och slutgiltig version och det skulle bli ohanterbart. 

Förbundsstyrelsen delar uppfattningen från motionären om transparens och öppenhet och att 
sådan ska råda ömsesidigt mellan och inom alla delar av organisationen. Ett önskemål som 
förbundsstyrelsen anser vara uppfyllt med denna redovisning. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att förklara motionen besvarad. 
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      M 12 
Motion om förbundets och föreningarnas namn 

Motionären vill ändra förbundets namn från Civilförsvarsförbundet till Civil. Det förekommer att 
folk använder begreppet Civil och det förekommer att tidningar felaktigt kallar oss Civilförsvaret. 
Civilförsvarsförbundet för delvis tankarna till försvaret. 

Det här vill motionären 

Motionären vill ha en namnändring. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsen vill naturligtvis att vi ska ha ett namn som alla medlemmar kan känna stolthet 
och stå för. Namnfrågan har behandlats på flera stämmor, senast 2011 och 2013. Förslaget har då 
röstats ned bland annat med hänvisning till de stora kostnader som är förknippade med namn-
byte och inte minst avsaknaden av ett namn som skulle underlätta fortsatt utveckling och tillväxt. 

2011 beslutade stämman att ”namnet Civilförsvarsförbundet ska användas på alla nivåer, såväl på 
nationell, distrikt som lokal nivå (Civilförsvarsförbundet med tillägg av Sverige, län/region eller 
ort/orter beroende på nivå).” Stora delar av organisationen har valt att följa stämmans beslut men 
det finns alltid något undantag. 

Med den nya kommunikationsplanen i ryggen bygger vi vidare på Civilförsvarsförbundet. Det 
fanns under en period en svajighet i kommunikationen där loggan togs bort från hemsidan och 
tidningen döptes om till Civil. Loggan finns sedan flera år återigen på hemsidan, Civilförsvarsför-
bundet, och det kan finnas skäl att hitta ett bättre namn på tidningen. 

Vi får inte glömma att Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation vilket också har 
gett oss ett arv som vi än i dag förvaltar. Det arvet inbegriper att vi tillhör en liten grupp orga-
nisationer som har speciella möjligheter att hjälpa Sverige i krisberedskapen. Att lämna allt vad 
försvar heter, oavsett civilt, som vi står för, eller militärt som många andra organisationer står för, 
kan inte ha ett egenvärde. Ett försvar behöver inte bestå av vapen. Ett försvar kan också vara 
civilt och bestå av ordets kraft. Man kan försvara demokratin, allas lika värde med mera. Man kan 
säga att Civilförsvarsförbundet står upp för det civila sammanhanget och det är vi stolta över. 
Begreppet civilt försvar ökar också allt mer i aktualitet i samband med uppbyggnaden av ett 
sådant och det förstärker samtidigt relevansen för Civilförsvarsförbundets namn. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att förklara motionen besvarad. 
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      M 13 
Handledning för att starta ny förening 
 
Motionären saknar en konkret handledning i hur det går till att skapa en ny förening och vill att 
förbundet tar fram en sådan. 
 
Detta vill motionären 

Motionären vill ha en handledning som ska 

- beskriva hur man startar en civilförsvarsförening 
- innehålla en förklarande del hur det går till 
- innehålla en stödjande del med allmänna råd. 
 
Motionären vill att handboken beskriver vilka förutsättningar som måste finnas, antal medlemmar 
eller aktiviteter, ansvarsuppgifter för den nya styrelsen och en stegvis förklaring på hur det ska gå 
till från tanke till beslut i förbundsstyrelse. Motionären anser också att det bör finnas med råd om 
vilket stöd man kan få från förbundet och distriktet gällande instruktörer och ekonomiska resur-
ser. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 
 
Förbundsstyrelsen anser att det är av stor betydelse att vi lyckas starta nya lokalföreningar inom 
Civilförsvarsförbundet. Den lokala förankringen är avgörande för Civilförsvarsförbundets fram-
tid. Som ett stöd för verksamhet i föreningar och distrikt i landet finns strukturer, ett antal verk-
samhetsledare till hjälp samt en stor mängd informationsmaterial, bl.a. Handbok för Civilförsvars-
förbundet. I handboken, kapitel 6, finns en stegvis instruktion för hur man startar en ny förening.  
 
Steg 1: Den som vill bilda en lokalförening måste vara medlem och ha ett lokalt medlems-
underlag. Gå samman med andra intresserade och skapa en tillfällig styrelse. 
Steg 2: Skriv till förbundsstyrelsen och motivera föreningen. Förbundsstyrelsen beslutar om 
starttillstånd om det finns en tillräckligt bra grund för föreningen. 
Steg 3: När föreningen fått starttillstånd kallar den tillfälliga styrelsen de som är medlemmar till en 
stämma som utser de befattningar ni anser behövs, till exempel ordförande, sekreterare och 
kassör. Precis som vid uppstarten av en lokalförening krävs förbundsstyrelsens beslut för att av-
veckla en förening, om den situationen skulle uppstå. Dessutom krävs ett yttrande från distrikts-
styrelsen. 
 
I handboken finns även annan nyttig information för föreningarna. En uppdatering med stöd-
jande och allmänna råd för föreningarna kan ytterligare underlätta den lokala verksamheten och 
uppstart av nya lokalföreningarna. Uppdateringen görs digitalt och publiceras på www.civil.se.  

Förbundsstyrelsen har gett generalsekreteraren uppdraget att göra det möjligt för lokalföreningar 
och distrikt att från hemsidan hämta standardiserade dokument för styrelsemöten och stämmor 
med möjlighet till anpassning till varje förenings och distrikts behov. 

Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta  
 
att förklara motionen besvarad. 

35



36



37



 

      M 14 
Justerade stadgar för lokalföreningarna 

Detta vill motionären 

Motionären föreslår att punkterna 14 och 15 i femte paragrafen i stadgarna för lokalföreningar får 
en annan struktur för att tydligheten ska förbättras. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsen håller med om att tydligheten kan öka i angiven del för att underlätta stäm-
mornas förberedelse och genomförande. Det gäller både stadgan för lokalföreningar och distrikt. 
Förbundsstyrelsen konstaterar att en stadgerevision är omfattande och att motionärens förslag 
kan genomföras utan att för enbart för detta syfte ändra stadgarna på det sätt som framgår av 
bilagan till detta mottionssvar. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta 

att förklara motionen besvarad.  
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Dagordning vid föreningsstämma   Bilaga 1 

1.  Inledning. 

2.  Upprop och fastställande av röstlängd. 

3.  Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna. 

4.  Val av ordförande för stämman. 

5.  Val av protokollförare för stämman 

6.  Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordföranden justera  
     protokollet. 

7.  Godkännande av ärendelistan och fråga om det finns ärenden enligt § 5 punkt 3. 

8.  Styrelsens verksamhetsberättelse. 

9.  Revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår. 

13. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret. 

14. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen samt deras mandatperiod. 

15. Val av ordförande. 

16. Val av styrelseledamöter. 

17. Val av ersättare för ledamöter och deras tjänstgöringsordning. 

18. Val av revisorer. 

19. Val av ersättare för revisorer. 

20. Val av ombud till distriktstämman och ersättare för dessa (vid aktualitet). 

21. Nomineringar till val vid distriktsstämman (vid aktualitet). 

22. Nomineringar till val vid förbundsstämman (vid aktualitet). 

23. Val av minst tre personer till valberedning, varav en ordförande. 

24. Övriga på ärendelistan upptagna ärenden. 

25. Ärenden som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 5.3. 

26. Avslutning. 
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Dagordning vid distriktsstämma    Bilaga 2 

1.  Inledning. 

2.  Upprop och fastställande av röstlängd. 

3.  Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna. 

4.  Val av ordförande för stämman. 

5.  Val av protokollförare för stämman 

6.  Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordföranden justera  
     protokollet. 

7.  Godkännande av ärendelistan och fråga om det finns ärenden enligt §4 punkt 3. 

8.  Styrelsens verksamhetsberättelser. 

9.  Revisorernas berättelser. 

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt bokslutsdispositioner. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för de verksamhetsår som behandlas. 

13. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer. 

14. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen samt deras mandatperiod. 

15. Val av ordförande för distriktsstyrelsen. 

16. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen. 

17. Val av ersättare i distriktsstyrelsen och deras tjänstgöringsordning. 

18. Val av revisorer. 

19. Val av ersättare för revisorer. 

20. Val av ombud till distriktstämman och ersättare för dessa (vid aktualitet). 

21. Nomineringar till val vid förbundsstämman (vid aktualitet). 

22. Val av ombud till förbundsstämman och ersättare för dessa (vid aktualitet). 

23. Nomineringar till val vid förbundsstämman (vid aktualitet). 

24. Val av minst tre personer till valberedning, varav en ordförande. 

25. Övriga på ärendelistan upptagna ärenden. 

26. Ärenden som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 5.3. 

27. Avslutning. 
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      M 15 
Avskaffande av den s.k. 20-kronan 

Detta vill motionären 

Förbundsstyrelsen uppfattar motionen så att motionären föreslår att förbundsstämman upphäver 
den nuvarande rekommendationen, att 20 kronor av medlemsavgiften till Civilförsvarsförbundet 
ska tillfalla distriktet. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Tidigare förbundsstämma har rekommenderat att varje distrikt (distriktsstämman) besluta att 20 
kronor av den medlemsavgift som tas ut vid medlemskap i Civilförsvarsförbundet ska tillfalla 
distriktet. Medlemsavgiften går annars oavkortad till den lokalförening där medlemmen är anslu-
ten. Syftet att finansiellt stärka distriktets möjligheter att bedriva verksamhet som kommer alla 
eller åtminstone flera av lokalföreningarna till del och som dessa annars skulle ha begränsade 
möjligheter att genomföra på egen hand. Det är 20 kronor per medlemavgift och inte medlem 
som avses med rekommendationen. Enligt förbundsstyrelsens informationer har hittills endast ett 
fåtal distrikt beslutat att följa rekommendationen. 

Behovet av att bedriva viss verksamhet gemensamt i distrikten kvarstår. Rekommendationen bör 
därför gälla även i fortsättningen. Förbundsstyrelsens förhoppning är att fler distrikt prövar 
denna möjlighet att hjälpas åt i verksamheten mellan lokalföreningarna och på så sätt bidra till ett 
ökat medlemsvärde och en ökad samhällsnytta. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta 

att avslå motionen. 
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      M 16 
Översyn av medlemsregistret 

Vid förbundsstämman 2011 beslutades att medlemsregistret skulle ses över. Fortfarande har 
enligt motionären inget noterbart skett med medlemsregistret.  

Det här vill motionären 

Medlemsregistret ses över och anpassas till Datainspektionens regler och framförallt ser till att 
även offentliga myndigheter kan godkänna denna hantering. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstämman 2011 fattade beslut om följande rörande resurs- och medlemsregistret Max: 

 Att uppdra till förbundsstyrelsen att profilera aviseringar och påminnelser så att det 
klarare framgår vilken lokalförening inom Civilförsvarsförbundet aviseringen gäller för, 

 Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka om lokala kontaktuppgifter på avin är 
möjligt att lägga till för en rimlig kostnad, 

 Att snarast utreda och rätta till de felaktigheter som finns i medlemsregistret. 

 Att personnummer ska vara ett obligatoriskt fält i medlemsmodulen i resurs- och 
medlemsregistret. 

Förbundsstyrelsen har från aviseringen 2012 och 2013 infört att lokalföreningens namn klart 
framgår och att angiven kontaktväg är lokalföreningens e-postadress. Uppdatering av registret är 
lokalföreningens ansvar, det inbegriper registrering och avregistrering av medlemmar. 
Förbundskansliet har löpande på begäran av anhöriga raderat avlidna medlemmar. Begäran om 
att av andra skäl få lämna förbundet har kontinuerligt lämnats vidare till lokalförening för åtgärd. 
Några felaktigheter i annan mening har inte konstaterats. Personnummer är nu ett obligatoriskt 
fält i Max. Förbundsstyrelen anser därför att besluten från 2011 är genomförda. 

Motionären lyfter fram ytterligare en aspekt i årets motion, som inte fanns med 2011, nämligen 
möjligheten till gallring. Förbundsstyrelsen tycker detta är en bra idé. Det finns ingen anledning 
att spara information om avlidna medlemmar. Det ska också bli möjligt att få sina uppgifter gall-
rade av andra skäl. För att underlätta hanteringen ute i lokalföreningarna är det även dags att 
införa årlig automatisk adressuppdatering. Dessa återgärder kräver personnummersättning av alla 
medlemmar. Registret i sin konstruktion följer de anvisningar Datainspektionen ställer. 

Resurs- och medlemsregistret, som kallas Max, är så konstruerat att när en medlem raderas görs 
det genom att rutan ”aktiv” klickas ur. Då kopplas personen bort från lokalförening och distrikt, 
den inaktiveras för avisering och medlemstidning. 

Personen ligger dock kvar i en persondatabas. Att Max fått den konstruktionen är för att under-
lätta den administrativa hanteringen i lokalföreningarna. När en ny medlem ska läggas in kommer 
personer med samma namn automatiskt upp från persondatabasen. Om administratören är upp-
märksam kan man därmed förhindra att personen registreras flera gånger, möjliggöra att tidigare  
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information kan återaktiveras, möjliggöra att tidigare utbildningsbehörigheter och genomgånga 
utbildningar kan återställas. Förbundet har också möjlighet att vid revision från myndighet av 
genomförda uppdragsutbildningar redovisa vilka som gått utbildningen, vilket förbundet måste 
kunna göra. När Max byggdes lades det dock aldrig till någon funktion som möjliggjorde någon 
gallring från persondatabasen. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att Civilförsvarsförbundet ska ha ett aktuellt medlemsregister som följer tillämpliga föreskrifter 
från Datainspektionen och Personuppgiftslagen, PUL samt att gallring inte får avhända Civilför-
svarsförbundet redovisningsmöjlighet till uppdragsgivare vid revision. Förbundsstyrelsen över-
vakar att detta tillämpas, samt 

att därmed förklara motionen besvarad.  
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      M 17 
Ny personalorganisation 

Detta vill motionären 

Motionären vill att förbundsstyrelsen dels lämnar en förklaring till stämman huruvida värdegrun-
den följts i arbetet med ny personalorganisation, dels att förslag till större förändringar ska lämnas 
till distrikten för yttrande innan beslut fattas av förbundsstyrelsen. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslagen 

Den nya personalorganisationen bottnar i behov av att öka flexibiliteten i det stöd som den an-
ställda personalen ska vara för den verksamhet som bedrivs på frivillig och ideell grund av förtro-
endevalda och andra funktionärer. Det finns också ett behov av att vidta åtgärder för att intäkter 
och kostnader ska kunna balanseras och att värna Civilförsvarsförbundets självständighet. 

Dessa behov dominerade det förbundsråd som genomfördes i september 2014. Där framkom ett 
starkt stöd för att i sammanhanget pröva vilken personalorganisation som är möjlig och effek-
tivast. Den personalorganisation som nu införts fullt ut från den 1 september 2015 har ett starkt 
fackligt stöd och från flertalet enskilda medarbetare. Under vintern hade förbundsstyrelsens fadd-
rar kontakt med distriktsordföranden före beslutet om personalorganisation. Vid de överlägg-
ningar som förbundsledningen genomförde med distriktsföreträdarna under våren har det tydligt 
framkommit att stöd finns för förändringarna. 

Behovet av att kommunicera är generellt sätt stort i de flesta organisationer. Förbundsstyrelsen är 
medveten om detta och ser att det finns förbättringsmöjligheter även i Civilförsvarsförbundet –
genom, inom och mellan alla de tre organisatoriska nivåerna i förbundet, dvs. lokal, regionalt och 
nationellt.  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta 

att förklara motionen besvarad. 
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      M 18 
Avskaffa verksamhetsledarna 

Detta vill motionären 

Motionären föreslår att verksamhetsledarna avskaffas och att föreningarna får uppgiften att 
utveckla självskyddsverksamheten. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslagen 

Civilförsvarsförbundet är visserligen i juridisk mening en självständig organisation. 
Civilförsvarsförbundets huvudsakliga verksamhet, dvs. skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar, innebär att förbundet måsta ha ett nära förhållande till de ansvariga 
samhällsorganen, staten och kommunerna. I väsentliga avseenden måste den verksamhet som 
Civilförsvarsförbundet bedriver vara väl sammanfogad med det som staten och kommunen anser 
vara motiverat för att tillgodose de politiskt erkända behoven och möjligheterna. 
Civilförsvarsförbundet ska exempelvis naturligtvis inte ha ett ”eget” civilt försvar utan vara en det 
av det svenska civila försvaret. Detta utesluter varken att det bör finnas utrymme för förbundet 
att lämna egna förslag till lösningar och att Civilförsvarsförbundet kan tilldelas ett eget 
ansvarsområde. Statliga uppdrag är en högst väsentlig del i Civilförsvarsförbundets verksamhet. 
För att kunna ta emot och genomföra dessa är anställda medarbetare en resurs som knappast kan 
undvaras när uppdragen är omfattande och krävande. Att helt luta sig mot frivilliga och därtill 
många gånger ideella krafter är inte möjligt.  

Verksamhetsledarna har nödvändiga funktioner i Civilförsvarsförbundet, även om de ska 
eftersträva att Civilförsvarsförbundet har många goda krafter som på frivillig och ideell grund 
bidrar till säkrare och tryggare liv. Ett sammandrag av verksamhetsledarnas huvudsakliga 
arbetsuppgifter framgår av bilaga. 

Det finns, menar förbundsstyrelsen, ett starkt samband mellan skyddet mot olyckor, 
krisberedskapen och civilt försvar. Åtgärderna inom dessa områden bör därför infogas i en och 
samma kontext för att svara upp mot behoven av effektivitet och resurshushållning. Att som en 
del av detta lägga utvecklingen av den statligt finansierade självskyddsverksamheten (läs: 
allmänhetens egen krisberedskap och egna säkerhetsåtgärder) på varje lokalförening faller på sin 
egen orimlighet. De statliga uppdragen till Civilförsvarsförbundet är uppdrag till Sveriges 
Civilförsvarsförbund, som i genomförandet samspelar med övriga delar av vår organisation. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta 

att avslå motionen. 
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      Bilaga 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter för verksamhetsledarna (VL) 

 
Gemensamma 

Stöda organisationsuppbyggandet/-utvecklingen på lokal och regional nivå. 
Verkställa beslut som fattats av förbundsstyrelsen eller generalsekretetaren. 
Genomföra offentliga och kommersiella uppdrag utifrån ställda kvantitativa och kvalitativa krav 
samt redovisa uppnådda resultat. 
Genomföra sådan marknadsföring av, och information om, som inte tas om hand av lokalt eller 
regionalt verksamma förtroendevalda eller andra funktionärer. 
Företräda Civilförsvarsförbundet i interna och externa sammanhang. 

Verksamhetsledare med huvudinriktning informations- och utbildningsverksamhet 
 
Ansvara för att tilldelade offentliga uppdrag genomförs inom det geografiska ansvarsområdet 
genom Civilförsvarsförbundets instruktörer. 
Ansvara för marknadsföring och försäljning av Civilförsvarsförbundets kommersiella utbud och 
genomförandet av sådana uppdrag. 
Ansvara för urvalet av instruktörer, stödet till och kompetensutvecklingen av dessa. 

Verksamhetsledare med huvudinriktning frivilliga förstärkningsresurser 

Tillsammans med distriktsstyrelsen verka för att Frivilliga resursgruppen, FRG, etableras i alla 
kommuner som efterfrågar den. 
Verka för att frivilliga förstärkningsresurser ställs till förfogande även för andra som efterfrågar 
sådana, t.ex. länsstyrelsen, landsting/regioner. 
I samråd med uppdragsgivaren ansvara för rekryteringen av FRG-ansvariga och andra 
nyckelpersoner. 
Genomföra FRG-utbildningsuppdrag från staten utifrån ställda kvantitativa och kvalitativa krav 
samt redovisa uppnådda resultat. 
Aktivt stöda verksamhet med FRG och följa upp verksamheten. Särskilt viktig är dialogen med 
FRG-ansvariga och kvalitetssäkringen av FRG. 
Upprätta och utveckla nätverk bestående av lokala och regionala aktörer, främst kommuner, 
landsting/regioner och annan regional verksamhet samt andra idéburna organisationer. 
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      M 19 
Avskaffa förbundssekreteraren 

Detta vill motionären 

Motionären föreslår att funktionen som förbundssekreterare avskaffas.  

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Det skulle vara lätt att föreslå stämman att avslå motionen på den enkla grunden att Civilförsvars-
förbundet inte har någon förbundssekreterare. Förbundsstyrelsen tolkar dock att motionären 
avser funktionen som generalsekreterare, dvs. chefen för vårt kansli och alla gemensamt anställda 
inom organisationen.  

En organisation med demokratisk struktur, som är riksomfattande och har tiotusentals medlem-
mar samt bedriver en omfattande statlig uppdragsverksamhet behöver både anställda medarbe-
tare och bland dem en ansvarig chef och daglig ledare – i Civilförsvarsförbundet en generalsek-
reterare som dessutom har ett omfattande ansvar. Förbundsstyrelsens instruktion för generalsek-
reteraren bifogas. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta 

att avslå motionen. 
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  FASTSTÄLLD 
    Förbundsstyrelsen 
    2015-03-20 

 

 

Instruktion för Sveriges Civilförsvarsförbunds generalsekreterare 

1. Allmänt 

 Generalsekreteraren (GS) ska sköta den löpande förvaltningen enligt förbundsstyrelsens 
riktlinjer och anvisningar. 
 

2. GS uppgifter 

GS ska särskilt 

 se till att förbundsstyrelsens beslut verkställs, 

 se till att förbundsstyrelsen föreläggs de ärenden vilka enligt stadgar eller interna 
instruktioner ska behandlas av styrelsen, 

 förbereda förbundsstyrelsens dagordning och ta fram beslutsunderlag, 

 förbereda och för förbundsstyrelsen framlägga förslag till verksamhetsplan, budget och 
årsredovisning samt policies och instruktioner som ska fastställas av styrelsen, 

 löpande rapportera till förbundsstyrelsen om verksamhetens utveckling, resultat och 
ställning, 

 samråda med distriktsordförandena innan väsentliga beslut fattas som påverkar distrikt 
och/eller lokalföreningar, 

 se till att för verksamheten viktiga beslut blir i erforderlig omfattning dokumenterade och 
arkiverade, 

 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Sveriges Civilförsvarsförbunds bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt och enligt fastställd placeringspolicy, 

 följa verksamhetens utveckling inom Civilförsvarsförbundet, fatta beslut i de 
verksamhetsfrågor som detta föranleder och besluta i allmänna ledningsfrågor samt 
personalfrågor enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegationsordning, 

 vara arbetsledare för samtliga anställda, 

 ansvara för den anställda personalens arbetsmiljö, 

 göra Civilförsvarsförbundets verksamhet och åsikter mer kända hos allmänheten, 
relevanta offentliga samhällsorgan, såsom kommuner och myndigheter, samt andra 
aktörer av betydelse för förbundets verksamhet och utveckling, samt 

 ansvara för kontakter med medier. 
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3. Delegation till övriga tjänstemän 

 GS beslutar om delegation och instruktioner till underställda tjänstemän inom ramen för 
egna instruktioner och policies. 
 

4. Händelser som kan rubba förtroendet för föreningen 

 GS ska omedelbart informera förbundsordföranden om det uppkommer omständigheter 
som gör att förtroendet för Civilförsvarsförbundet, GS eller andra anställda samt 
funktionärer kan rubbas. Förbundsordföranden avgör efter samråd med GS om lämplig 
åtgärd. 
 

5. Förbundsstämma, förbundsråd m.m. 

 GS ansvarar för att förbereda förbundsstämmor, förbundsråd och andra arrangemang i 
förbundsstyrelsens regi. 

 GS ansvarar för att valberedningen får det stöd den behöver.   
 

6. Styrelsemöten 

 GS deltar, om förbundsstyrelsen inte beslutar annat, i styrelsens möten. 

 Förbundsordföranden kan uppdra åt GS att sammankalla styrelsen. 

 Förslag till dagordning och beslutsunderlag sammanställs av GS. 

 GS är föredragande vid styrelsesammanträden och ska se till att motiverade beslutsförslag 
finns. 

 Vid ordinarie förbundsstyrelsesammanträden ska GS avge rapport över viktiga åtgärder i 
verksamheten. 
 

7. Rapportering 

 GS ska själv eller genom uppdrag till annan rapportera till styrelsen. 
 

8. Attest 

 GS omkostnader ska regelbundet attesteras av förbundsordföranden. 
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      M 20 
Anställdas, inom Civilförsvarsförbundet, möjlighet att väljas för 
olika förtroendeuppdrag 

Detta vill motionären 

Motionären föreslår att ingen ska kunna ha både förtroendeuppdrag och vara anställd på samma 
nivå i Civilförsvarsförbundet. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsens tolkning av förbundets stadga är att man ska skilja på rollerna som 
förtroendevald och anställd. Det är en viktig demokratiskt grundad princip. Det är därför inte 
rimligt att anställda väljs till förtroendeuppdrag på distrikts- eller förbundsnivå. När stadgan 
antogs av förbundsstämman (riksstämman) gjordes samtidigt ett praktiskt motiverat undantag 
avseende den lokala nivån med innebörden att en personal med lokal anställning kan ha 
förtroendeuppdrag i lokalföreningen. 

Enda tänkbara undantaget från regeln i övrigt är enligt förbundsstyrelsen är att en förtroendevald, 
som under pågående mandatperiod övergår i ett anställningsförhållande inom förbundet, får 
behålla förtroendeuppdraget mandatperioden ut. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen förslår stämman besluta 

att avslå motionen. 
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      P 4 
Civilförsvarsförbundet och terrorismen 

Som resultat av ett motionssvar till förbundsstämman år 2013 om hur allmänheten ska förhålla 
sig till terrorismen, beslutade stämman att förbundsstyrelsen skulle uppmärksamma utvecklingen 
med fokus på hur allmänheten bör förhålla sig. Det är bland annat mot den bakgrunden som 
denna proposition läggs fram. 

1 Inledning 

Under de senaste åren har världen upplevt allt mera våld och terror. Bara i år har många männi-
skor dött i flera blodiga terrordåd kopplade till extremiströrelser. Det ter sig som om radikali-
sering och våldsbejakande extremism blir allt vanligare. Ett förebyggande arbete har kommit 
igång i vårt land, men det finns mycket kvar att göra. Våldsbejakande extremism och terrordåd 
skapar rädsla och oro i samhället och försvagar demokratin. Ett förebyggande arbete av vålds-
bejakande extremism berör hela samhället och det finns inte en aktör som kan hållas ansvarig för 
sådant arbete. Det finns därför anledning också för Civilförsvarsförbundet att fundera på vilken 
roll vi kan spela i arbetet för att stärka vårt demokratiska och öppna samhälle, förebygga terror 
och skydda medborgarna vid terrorhandlingar. En annan anledning till denna proposition är 
motion till förbundsstämman 2013 av Vladimir Iserell, Civilförsvarsförbundet Stockholm, om 
utbildning till allmänheten mot bakgrund av terrorhot och terrorattentat som drabbade 
Stockholm i december 2010. I motionssvaret får också förbundsstyrelsen uppdrag att bevaka 
frågan framöver. Enligt en mätning gjord av Novus 18-23 juni 2015, dvs. dagarna innan terror-
dåden i Tunisien och Kuwait, beskriver sig nästan varannan svensk som ganska eller mycket 
orolig för terrorangrepp i Sverige. 46 % säger att de inte är särskilt oroliga. (Källa SVT Text 2015-
06-27.) 

2 Civilförsvarsförbundets roll och möjligheter 
 
Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell, demokratisk och rikstäckande frivilligorganisation. 
Förbundets mål är riskmedvetna människor, som genom sitt agerande stöder såväl individen som 
samhället. Förbundet verkar för att stödja demokratin och människovärdet samt bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Vår värdegrund bygger på nyckelord meningsfullhet, säkerhet, kun-
skap, hopp, ansvar, mod, respekt samt omtanke manar till såväl eftertanke som till handling.  

Vad vill och vad kan Civilförsvarsförbundet göra i arbetet att förebygga radikalisering och vålds-
bejakande extremism? Och vad är möjligt för Civilförsvarsförbundet att göra för att bidra till ökat 
skydd vid terrorhandlingar? 

Civilförsvarsförbundets aktuella utbildningar till allmänheten utgår från människans grundbehov 
och hur dessa kan tillgodoses i olika eventuella kriser. Våra utbildningar fokuserar på hur man 
som enskild kan förebygga och hantera olyckor och kriser.  Principerna för den enskildes age-
rande är desamma vare sig skadorna orsakas av en terrorhandling eller en olyckshändelse. 
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2.1 Hur kan Civilförsvarsförbundet bidra? 
 
Som framgår av den bilagda kunskapsöversikten har det förebyggande arbetet på nationell och 
lokal nivå nyss kommit igång. Civilförsvarsförbundet kan bidra till förebyggande av radikalisering 
och våldsbejakande extremism genom: 

- informations- och kunskapsspridning 
- medverkan i demokratiprojekt 
- medverkan i lokala aktiviteter som syftar till för att minska utanförskapet i samhället genom att                
främja integrationen för att därmed motverka att människor lever i utanförskap 
- kontakta kommunen för att få information om vad som är på gång och erbjuda assistans, t.ex. 
inom asyl- och flyktingmottagningen. 
 
2.2 Hur kan vi skydda oss mot terrorn och agera på bästa sätt om den drabbar oss? 
 
Vad kan vi som enskilda personer göra om vi drabbas av ett terrorattentat?  
 
- Försöka hålla oss lugna. 
- Vara uppmärksam och försiktig vid stora folksamlingar. 
- Tipsa polisen om misstänkta föremål, agerande m.m. 
- Tipsa säkerhetspolisen om hot/risker mm via www.sakerhetspolisen.se 
- Larma, genom att ringa 112, i livshotande situationer. 
- Föra drabbade i säkerhet och ge första hjälpen. 
- Följa UD:s reserekommendationer. 

Civilförsvarsförbundet kan genom informations- och utbildningsaktiviteter bidra till att öka 
kännedomen om hur medborgana kan och bör förhålla sig till terrorismen. 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman  
 
att ställa sig bakom avsnitt 2 i propositionen till vägledning för Civilförsvarsförbundets engage-
mang mot terror. 
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      Bilaga 

Kunskapsöversikt 

1 Beskrivning av radikalisering 

Radikalisering 

Radikalisering ses som en social process även om det finns olika uppfattningar bland forskare om 
varför och hur radikalisering sker. En definition av radikalisering är att det är den process som 
leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja 
en sak.  

Enligt Säkerhetspolisen och BRÅ finns det fyra vägar till radikalisering: 

 Utagerarens väg 

 Grubblarens väg 

 Familjens väg 

 Kontaktsökarens väg 

Ofta sker det snabbt en generellt, kraftig personlighetsförändring från ett håll till ett annat. Sam-
tidigt börjar man fostra sina närmaste att leva mer religiöst och tar avstånd från gamla s.k. 
”otrogna” vänner. Individerna utvecklar kontakter med extremistmiljöer eller grupper och kon-
sumerar samtidigt omfattande våldsmaterial på social medie- och våldsbejakande ideologisk pro-
paganda. Kvinnor döljer ofta sin rekrytering från omgivningen och har en romantiserad bild av 
livet i IS-kalifat med systerskap och äktenskap med en s.k. ”helig krigare” som yttersta målsätt-
ning. Religion är ingen orsak till självmordsterrorism – men den används för att legitimera och 
glorifiera det. ”Triggerevents”, såsom Muhammedkarikatyrerna, kan också påverka. 

2 Beskrivning av våldsbejakande extremism 
 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 
mål. I många extrema miljöer spelar ideologin en underordnad roll.  Det finns ofta känslomässiga 
eller sociala faktorer som styr, liksom fascination för våld och sökande efter ett spännande liv.  
Våldsbejakande extremistmiljöer kan utgöra ett hot mot samhällets grundläggande struktur, dess 
styrelseskick eller de politiska företrädarna på olika nivåer. Våldsbejakande extremistmiljöer kan 
utgöra ett hot mot hela demokratin och ett allvarligt hot mot medborgares möjligheter att utöva 
sina demokratiska rättigheter.  

Med våldsbejakande menas handlingar såsom att stödja, uppmana till eller delta i ideologiskt motiverade vålds-
handlingar för att främja en sak. Säkerhetspolisen använder ordet extremism för att beskriva rörelser, 
ideologier eller individer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. 
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3 Vägen till våldsbejakande extremism 
 
En stor del av de som väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistmiljöer är ungdomar och 
unga vuxna. Aktiviteten inom dessa grupper tenderar att avta med åldern. 

Brittiska forskare betonar  

1. Att vara radikal och göra uppror mot etablerade värden som upprätthåller status quo i sam-
hället är en viktig del av att vara ung. 

2. Det bästa sättet att utmana radikala idéer är att inta en liberal attityd till meningsskiljaktigheter, 
radikalism och motsättningar. På så vis kan extremism avmystifieras och avglorifieras utan att 
stora grupper av människor behöver känna sig ställda utanför. Men, den liberala attityden innebär 
också ett ansvar att föra fram kraftfulla argument mot och alternativ till extremisternas idéer. 

3.  Människors beteende har alltid, och kommer alltid att vara, oberäkneligt. Detta gäller även 
vägen till våldsbejakande extremism. Att enbart hävda att utanförskap eller fattigdom ligger till 
grund för terroristresorna är inte korrekt. Det behövs något mer, en ideologisk övertygelse som 
legitimerar våldet. 

Det finns både aktiva män och kvinnor i de våldsbejakande extremistmiljöerna. Män är dock 
överrepresenterade i de aktiviteter som dessa grupper utför. Enligt den handlingsplan som rege-
ringen utarbetade för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (2011) är antalet kvin-
nor större i de vänsterautonoma kretsarna. I riskzonen att bli extremister finns personer med 
misslyckade sociala relationer, trassliga bakgrunder, kriminella, våldsbenägna. Andra är mer 
sökande och vilsna – de kan ha varit mobbade och söker trygghet, de lockas av spänningen, söker 
vänner eller familj. Individer med senast nämnda profil är lättare att nå med förebyggande åtgär-
der. Ensamma gärningsmän har också oftast haft kontakt med andra likasinnade under vägen till 
handling. 

Verkligheten vad som lockar individer in i våldsbejakande extremism är mycket komplex. 

4 Olika våldsbejakande extremistgrupper  
 
I Sverige finns tre huvudsakliga inriktningar inom våldsbejakande extremism: vänsterextrema eller 
autonoma rörelser, religiöst motiverad extremism i form av politisk islam eller islamism och 
högerextrema miljöer. 
 
4.1 Vänsterextrema grupper 
 
De autonoma, vänsterextrema, grupperna driver sakfrågor som många människor sympatiserar 
med. De arbetar mot rasism, nazism, sexism, homofobi och för flyktingars rättigheter. Det är 
ungdomar involverade i subkulturer och engagerade i rättvisefrågor. Den vänsterextrema miljöns 
kärnfrågor är antikapitalism och antiimperialism, de är motståndare till USA och Israel. Den verk-
samhet som autonoma vänstergrupper ägnar sig åt är oftast laglig, men det förekommer också att  

61



 
 

det förordas väpnad revolution och kända vänsterterrorister uppfattas som historiska hjältar och 
förebilder. Djurrättsrörelsen hör till de vänsterautonoma grupperna. 

4.2 Politisk islamism 
 
Islamism syftar till ett synsätt där Islam uppfattas som en hel samhällsordning och därmed inne-
fattar politiska perspektiv.  Islamistisk extremism står för en extrem tolkning av Koranen och har 
inte mycket gemensamt med konventionell tolkning av islam som religion. 

4.3 Våldsbejakande islamsk extremism 
 
Endast en del av den politiska islamismen är våldsbejakande. Andra anhängare av politisk 
islamism förordar politiskt maktövertagande den parlamentariska vägen genom val och politiska 
reformer. De hårdföra vill inrätta en islamistisk stat med hårda sharialagar. 

IS erkänner inte nationsgränser mellan länder och har som mål att skapa ett övernationellt 
härskardöme lett av en kalif (värdslig och andlig ställföreträdare för Allah). Våldet utgör medel 
för maktövertagande och våldet skonar ingen. Såväl västerlänningar som icke rättrogna muslimer 
(enligt våldsverkarna) är måltavlor för politiskt våld och terrorism. Verksamheten bland de vålds-
bejakande islamisterna som finns i Sverige, inriktas i huvudsak på att rekrytera personer för upp-
drag utomlands. Sedan början av 2000-talet har tre islamistiskt motiverade attentat genomförts i 
Sverige. De våldsbejakande islamisterna rättfärdigar sitt våld genom att hänvisa till ett krig som 
resten av världen antas bedriva mot muslimerna. Det finns en konspiratorisk föreställning om att 
den muslimska gemenskapen, Ummah, är under samlad attack och att muslimerna måste försvara 
sig med våld. Det kallas i den våldsfrämjande miljön för Jihad, ett begrepp som inom islam 
annars har en mycket bredare betydelse (andlig kamp, strävan). 

Sedan oktober 2010 är bedömningen av terrorhotnivån för Sverige klassad som förhöjd. Motivet 
till att Sverige ses som önskvärt attentatsmål är främst upplevda kränkningar av Islam. Det finns 
också ett kraftigt ökat resande av personer från Sverige till Syrien, för att delta i strider eller träna 
för strider. I Sverige bedöms det största hotet från ensamagerande våldsverkare tillskrivas vålds-
bejakande islamistisk extremism.  

4.4 Högerextrema och vit-makt aktivism 
 
Den högerextrema rörelsen är en mansdominerad subkulturrörelse. Rörelsen kännetecknas av 
hatbrott, antisemitism, konspirationsteorier som involverar judar, kamp mot den mångkulturella 
samhällsordningen och problemfokuserad diskussion om olika kulturer. 

4.5 Counter Jihad 
 
Betonar kampen mot Islam och etablerar nätforum. Aktivister i den högerextrema miljön upp-
fattar sig ofta som krigare i ett pågående raskrig där de måste strida för den vita rasens över-
levnad. Det är bara en minoritet av dessa som begår brott.  
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5 Allmänt om extremism 
 
Enligt rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser som överlämnades till rege-
ringen 2014 finns det personer inom de tre våldsbejakande extremistmiljöerna som agerar mot 
det demokratiska systemets grundläggande principer och funktion i syfte att uppnå sina mål. 
Även om våldsbejakande extremism i dagsläget, sammantaget inte utgör ett hot mot det demo-
kratiska statsskicket visar rapporten på tendenser som kan innebära ytterligare utmaningar i fram-
tiden. För att förhindra att våldsbejakande extremistmiljöer får fäste i samhället samt att individer 
lockas till att delta i dem är det angeläget att vi arbetar långsiktigt och förebyggande. 

Samtliga former av uttryck för våldsbejakande extremism är farliga företeelser. Den autonoma 
miljön, vit makt-miljön och den islamistiska extremistiska miljön förespråkar hot eller våld för att 
förändra statsskicket. 

Den pågående konflikten i Syrien och Irak samt IS avancemang med det självproklamerade 
kalifatet har attraherat människor från hela världen. Uppemot 20 000 utländska stridande bedöms 
ha anslutit sig till IS där de flesta kommer från närliggande länder i Mellanöstern samt Nord-
afrika. Från Europa rör det sig om upp till 6 000 personer. Från Sverige bedömer Säkerhets-
polisen att uppemot 300 personer rest för att ansluta sig till salafist-jihadistiska grupper i Syrien 
och Irak – framför allt IS. Ca 30 av dessa individer har omkommit. Cirka 100 personer uppskattas 
ha återvänt till Sverige. 

Enligt Säkerhetspolisen finns den största problematiken i Sverige kopplat till radikalisering och 
utländska stridande i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Örebro. 

Göteborg är den stad i Sverige som haft det mest omfattande resandet till salafist-jihadistiska 
grupperingar i Syrien och Irak – främst till IS. Exempelvis gjorde en grupp individer från 
Angered/Bergsjön den första svenskspråkiga rekryteringsvideon från Syrien i november 2012. 
Dessa Göteborgsområden har en omfattande och komplex problembild som förutom islamistisk 
extremism även inkluderar väpnade gängkonflikter, klanstrukturer, omfattande grov kriminalitet, 
skottlossning, blodshämnd, social oro, parallella maktstrukturer och offentliga våldsuttryck. Från 
Örebro har resande skett framför allt från bostadsområdet Vivalla. Ett 20-tal personer från 
Örebro beräknas ha rest för att ansluta sig till salafist-jihadistiska grupper. Både Göteborg och 
Örebro har tagit problemen med våldsbejakande extremism på allvar och har påbörjat arbetet 
med lokala handlingsplaner. 

6 Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 
 
Det förebyggande arbetet som startat i Sverige syftar till att förebygga övergångar från extrema 
åsikter till våldsamma brottsliga handlingar, inte att förebygga att människor har extrema åsikter. 
Det operativa arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism måste, liksom brottsföre-
byggande arbete generellt bedrivas lokalt ute i samhället. Kärnan i arbetet ligger i samverkan 
mellan polis och kommuner. Ytterst handlar arbetet om hur vi i samhället bygger upp en tro på 
demokrati, mänskliga rättigheter och på så vis skapar förutsättningar för människors upplevelse 
av delaktighet och förmåga att känna tillit till samhället och till varandra.  
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Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att för-
hindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande 
och långsiktigt samarbete mellan aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både 
offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säker-
hetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och reli-
giösa samfund.  

I den nationella handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism finns 
sex målsättningar: 
 
- stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna 
- öka kunskapen om våldsbejakande extremism 
- stärka strukturerna för samverkan 
- förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stöd till avhopp 
- motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet 
- fördjupa det internationella samarbetet. 
 
Det finns inte någon organisation i Sverige som bedriver en verksamhet som är särskilt inriktad 
på att förebygga att individer ansluter sig till vänsterautonoma eller islamistiska våldsbejakande 
rörelser eller som arbetar för att stödja personer som vill lämna sådana. 

6.1 Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism  

Den nationella samordnaren arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner 
och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbeja-
kande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande 
extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder. Mona Sahlin utsågs i juli 2014 till 
nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. En rad olika myn-
digheter och organisationer ingår i Nationella samordnarens nätverk.  

Ett särskilt utbildningsmaterial Samtalskompassen har utvecklats. Utbildningsmaterialet ska skapa 
medvetenhet, förmedla kunskap och föreslå metoder. Samtalet står i fokus som metod. Det ena 
riktar sig till samverkansgrupper, den andra är en samtalsserie för möten med unga som riskerar 
att dras in i våldsbejakande extremism. Materialet ska bidra till ökad medvetenhet hos relevanta 
yrkesgrupper (närpoliser, socialsekreterare, kuratorer, skolsköterskor, fritidslärare, lärare, fältassi-
stenter) genom att förmedla kunskap om vad våldsbejakande extremism är samt varför och hur 
det kan locka unga. 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att skapa förutsättningar 
för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Detta görs genom att 
engagera, involvera och stödja berörda aktörer på såväl nationell som lokal nivå. Konkret kan det 
innebära arrangerande av konferenser, dialogseminarium och kommunbesök. Arbetet innefattar 
också möten med berörda civilsamhällesaktörer, anordnande av riktade utbildningsinsatser, och 
medverkan i olika medier. 
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Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism fördelar inte projektstöd till civil-
samhällesorganisationer som arbetar med frågor rörande våldsbejakande extremism. Vill man 
söka bidrag för ett projekt inom området är det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor eller Allmänna arvsfonden som man ska vända sig till. Det finns idag inget nationellt anhö-
rigstöd för den som söker hjälp och stöd i frågor rörande våldsbejakande extremism. I akut läge 
bör man vända sig till Säkerhetspolisen på 010-568 70 00. I andra fall kan kontakter med den 
öppna polisen på 114 14 eller socialtjänsten i kommunen sökas.  

6.2 Det juridiska 
 
Lagen om straff för terroristbrott, lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-
ning eller lagstiftning gällande folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser är några 
exempel på vad som redan instiftats. Ingen av de utländska stridande från Sverige har åtalats för 
brott mot dessa lagar då åklagarna har svårt att bevisa brott i domstol. I juni 2015 presenterades 
en utredning om genomförande av vissa straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. Bakgrunden 
till uppdraget var den resolution som antogs av FN:s säkerhetsråd 24 september 2014 som bland 
annat handlade om åtgärder mot utländska stridande och deltagande i terroristträning. Utred-
ningen föreslog nya straffbestämmelser om terrorismresor i rekryteringslagen.  Det föreslogs 
också att mottagande av utbildning för särskilt allvarlig brottslighet, terrorismresor, finansiering 
av sådana resor eller finansiering av en person eller en sammanslutning av personer som begår, 
försöker begå, förbereder eller medverkar till särskilt allvarlig brottslighet ska utgöra brott. 

Djupare kunskap om religionen kan minska risken för radikalisering eller bidra till avradikali-
sering. Bättre skolmiljö till samverkan mellan olika organisationer, utbildningsinsatser, lokal tillit 
är ytterligare metoder för att minska risken. Göteborg är den kommun som kommit längst i 
arbetet i Sverige. I Stockholm har den föreslagna handlingsplanen dragits tillbaka och en förnyad 
sådan kan utarbetas. Svenska kommuner har vaknat sent i det förebyggande arbetet. Den natio-
nella samordnaren mot våldsbejakande extremism har fyllt en viktig funktion avseende att lyfta 
förebyggande åtgärder på lokal nivå i svenska kommuner. 
 
Det finns anledning att rikta kritik i de fall när den kommunala utgångspunkten har varit att för-
hindra att personer från den egna kommunen från att begå brott.  Detta bl a då den svenska lag-
stiftningen ännu inte har kriminaliserat att ansluta sig till IS. Det är viktigt att upprätta en lokal 
förebyggande strategi och handlingsplan som ger klara riktlinjer för förebyggande insatser samt 
klarlägger ansvarsförhållanden mellan olika insatser. Varje kommun har fått till uppgift att utse en 
lokal kontaktperson. Idag finns det lokala kontaktpersoner i cirka 260 kommuner. 

 
6.3 Risker i arbetet med förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism 
 
Det finns vissa risker med förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism - de kan leda till 
stigmatisering av olika religiösa grupper. Det kan skapas misstänksamhet kring förebyggande in-
satser då dialog och kontakt enbart sker ur ett säkerhetsperspektiv. Viktigt att fråga sig hur och 
genom vilka former tillit och förtroende skapas vid de förebyggande insatserna. Det är en balans 
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gång för delar av civilsamhället att bli uppfattade som säkerhetsproblem medan de samtidigt ska 
vara partners tillsammans med myndigheters förebyggande insatser mot våldsbejakande extrem-
ism.  
 
Det finns ingen utvecklad avhopparverksamhet för salafist-jihadistiska individer. Det finns heller 
inga avhoppare inom dessa miljöer, varken i Sverige eller i Skandinavien. Det saknas därför bety-
dande ledargestalter som kan verka avskräckande och missionerande frontfigurer i förebyggande 
utbildningssyfte eller som resurspersoner som kan möta ideologiskt övertygade extremister i en 
jämlik dialog. 

7 Hur ser situationen med förebyggande av våldsbejakande extremism ut i andra länder? 
 
Våldsbejakande extremism finns över hela världen. På europeisk nivå har RAN (Radicalization 
Awareness Network) skapats. Nätverket arbetar för att sprida kunskap om såväl fenomen som 
metod i frågor om radikalisering och våldsbejakande extremism.  

Utredningen När vi bryr oss – ett förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbeja-
kande extremism menade att de nordiska länderna skulle vinna på att samverka i det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism. Den svenska regeringen borde därför enligt utredningens 
uppfattning aktivt medverka till att ett gemensamt förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism utvecklas på nordisk nivå. 
 
8 Europeisk antiterrorstrategi 
 
EU antog sin antiterrorstrategi 2005. Den innehåller arbetet fokuserat på att förebygga, skydda, 
förfölja och agera. Genom Lissabonfördraget och solidaritetsklausulen ska medlemsländerna i 
EU hjälpa varandra om det inträffar en terroristattack, naturkatastrof eller annan katastrof som 
orsakas av människor. 
 

9 Slutsatser och rekommendationer i Förebyggande av våldsbejakande extremism på 
lokal nivå (2015) 

Några slutsatser i skriften:  
 
Funktionen med en nationell samordnare bör permanentas och samordnaren bör ges ett utökat 
mandat. En lokal samordnare bör kontinuerligt rapportera till kommunledning och nationella 
samordnaren. Avhopparverksamhet riktad mot våldsbejakande islamistisk extremism bör upp-
rättas. Mentorskap bör inrättas för personer i den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön och 
de som återvänt från konfliktzoner.  Anhörigstöd bör upprättas på lokal nivå, men kan också 
drivas av ideella organisationer parallellt genom medel som utlyses av MUCF eller Allmänna 
Arvsfonden. Föräldranätverk bör främjas och stödjas lokalt. I den kommunala kommunikations-
strategin bör inkluderas spridning av information om lokala förebyggande åtgärder. Medborgar-
forum bör upprättas på lokal nivå för att behandla lokala problem och utmaningar samt åtgärder.  
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Utökad insyn och uppföljning av skattefinansierade bidrag riktade till ideella organisationer måste 
ske. Strukturerad dialog med allmännyttiga bostadsbolagen, en årlig nationell konferens samt 
ökade forskningsmedel. 

Källor: 
 
Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen 2009. 
 
Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Regeringskansliet 2011. 

”När vi bryr oss – ett förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbe-
jakande extremism”, SOU 2013:81. 
 
”Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser.” Regeringskansliet. Ds 2014.4 
 
”Kämpar mot krigsresorna”, artikel i tidskriften ETC, 2014-10-04. 

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. 
http://www.samordnarenmotextremism.se/ 
 
EU-upplysningen 
http://www.eu-upplysningen.se/ 
 
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en handlingsplan. Statskon-
toret, 2015:6. 
 
”Kriminalisering av IS-stridande är nästa steg”, artikel i DN, 2015-06-17. 
 
”Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå: Exempel och lärdomar från Sverige 
och Europa.” CATS, Centrum för Assymetriska Hot- och TerrorismStudier, Försvarshögskolan. 
Magnus Ranstorp, Linus Gustafsson, Peder Hyllengren. 2015. 
”Historiskt är sambandet mellan fattigdom och terrorism svagt”, artikel i tidningen Fokus, juni 
2015. 
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      P 5 
Rapport: Civil AB – en gemensam angelägenhet för 
Civilförsvarsförbundet 

Bakgrund 

Det ställs nya krav på Civilförsvarsförbundet vad gäller finansieringen av vår egen verksamhet. 
Statliga bidrag ges inte längre generellt utan i allt högre grad som riktade bidrag för ett speciellt 
uppdrag, trots politiskt samstämmiga beslut om motsatsen. Att konkurrensen om de statliga 
medlen därmed ökar hela tiden är en utmaning. Den beskrivna verkligheten gör det nödvändigt 
att vi arbetar för att skapa nya intäkter så att Civilförsvarsförbundet får de resurser som behövs 
för att möta framtiden inom de behovsområden som förbundet vill medverka till och samtidigt 
blir mindre beroende av statens pengar. En idéburen organisation som är starkt beroende av 
finansiellt stöd från staten är inte självständig. 

Mot den bakgrunden startade Civilförsvarsförbundet den 1 oktober 2009 Civil AB. Bolaget ägs 
till 100 % av Civilförsvarsförbundet. Förbundsstyrelsens presidium och generalsekreteraren utgör 
bolagets styrelse. Generalsekreteraren är tillika bolagets verksställande direktör. Bolaget har inte 
några egna anställda. Bolaget köper de tjänster som behövs. 

Vad är Civil AB? 

Civil AB är ett företag som framför allt tillhandahåller utbildningar. Bland dessa dominerar kurser 
i hjärt-lungräddning och första hjälpen. Företaget levererar dock även andra utbildningar som har 
nära anknytning till Civilförsvarsförbundets kärnverksamhet. 

Civil AB är däremot inte ett bolag som bygger ett eget varumärke. Det är Civilförsvarsförbundet som 
ska lyftas fram och dess varumärke som ska stärkas genom den kommersiella verksamheten. Av 
skatteskäl – den ideella föreningen Sveriges Civilförsvarsförbund – är skattebefriad, något som 
det är viktigt att slå vakt om. Att den föreningen också har ett visst, om än inte särskilt stort, 
statligt organisationsstöd är ett ytterligare skäl att hålla isär påsarna. 

De intäkter som bolaget har, tillförs den gemensamma organisationen och de distrikt som 
medverkar till att intäkterna kommer in. Verksamheten förbättrar instruktörernas möjligheter att 
hålla igång och därmed upprätthålla sin kompetens och motivation, något som är viktigt för 
verksamheten i Civilförsvarsförbundet. Det är en viktig uppgift för ledningen att tillse att den 
ideella respektive kommersiella verksamheten inte motverkar varandra, utan tvärtom 
kompletterar och stöder varandra. 

Hur går det? 

De första åren – företagets etableringsfas – följde den affärsplan som bolagsstyrelsen fastställde. 
2013 blev ett riktigt bra år, som visade att det fungerade. Däremot bröts den positiva 
resultatkurvan år 2014 och även om en viss återhämtning sker krävs det ytterligare ansträngningar 
för att bolaget fullt ut ska fylla sitt övergripande syfte. 

Instruktörerna har en nyckelroll. Dessa ersätts emellertid för sina genomförda uppdrag oavsett 
om det är statligt finansierad kurs, som i vårt fall alltid ska vända sig till den enskilde och vara  
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kostnadsfri för denne, eller om uppdraget köps av en beställare som betalar enligt 
överenskommelse. Det är bra för medborgarna att en arbetsgivare eller annan aktör satsar pengar 
på kurser som syftar till att anställda ska kunna skydda och rädda liv. De offentliga insatserna 
räcker inte för att nå tillräckligt många. En anställd som går en kurs med sådan inriktning bär ju 
med sig den förmågan även utanför sin arbetstid och var och när behovet att skydda och rädda 
uppstår, vet ju ingen i förväg. 

Vilka är möjligheterna? Åtgärder för ökad försäljning 

Inom den kommersiella verksamhet som Civilförsvarsförbundet bedriver genom Civil AB är 
konkurrensen stor. 

Det faktum att Civilförsvarsförbundet är känt och välrenommerat i informations- och 
utbildningssammanhang ska Civil AB dra nytta av. Det ytterligare faktum att 
Civilförsvarsförbundet är en ideell och samhällsnyttig organisation ska bolaget också dra nytta av. 
Den som gör affärer med Civil AB stöder ju den organisationen. 

Produktutbudet ligger rätt, liksom priserna, och stämmer överens med Civilförsvarsförbundets 
kärnverksamhet. Civilförsvarsförbundet ska inte ha ambitionen att dumpa priser. Konkurrerar 
gör vi inte enbart med priset, utan även med kvaliteten och tillgängligheten. 

Rabatter måste undvikas och kan endast komma ifråga för kunder som garanterat genererar 
större uppdragsvolymer. 

Primära mål-/kundgrupper är: 

Tidigare kunder. 
Kommuner, främst de som har ett gott förhållande till oss. 
Bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag (närmare 70 % av alla plötsliga 
hjärtstopp inträffar i bostäder). 
Mindre/medelstora lokala företag. 
 
En ny folder som beskriver ”Hjärta att hjälpa” och vårt utbud inom HLR och Första hjälpen är 
under produktion. 

En kickoff för det som bidrar till försäljningen ska genomföras så snart som möjligt. 

Försäljningsresurserna har stärkts genom den nya personalorganisationen. Coachning ska 
genomföras av medarbetare med förutsättningar att sälja. 

Ökad kraft läggs på ramavtal med företag där avtalet med bindande verkan kan slutas på 
koncernnivå. 

Sociala medier ska användas i marknadsföringen. Det är alltid Civilförsvarsförbundet som 
kommuniceras, inte Civil AB. En film för promotion av HLR-utbildning tas fram och laddas upp 
på Youttube. 

Förslag till beslut 

Förbundsstämman föreslås besluta 

att godkänna rapporten. 
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      P 6 
Civilförsvarsförbundets instruktörsutbildning 

Bakgrund 

2002 var första året som instruktörsutbildningen gav högskolepoäng. Anledningen till att vi valde 
att knyta utbildningen till Linköpings universitet var att vi ville kvalitetssäkra utbildningen och ge 
kursdeltagarna ett extra meritvärde. Enkäter bland våra instruktörer hade visat att man efter-
frågade hög kompetens inom de områden som omfattades av självskyddet. Ett sätt att verifiera 
instruktörernas kompetens var att låta universitetet poängsätta instruktörsutbildningen. Detta gav 
instruktörerna en kvalitetssäkrad utbildning genom universitetet. Under åren har utbildningen 
utvärderats fortlöpande och moment har lagts till och tagits bort. 

Förändringarna i utbildningen har gjorts mot bakgrund att förbundets självskyddsuppdrag för-
ändrats. Som exempel kan nämnas att vi kunde genomföra teman i skolan där instruktören fick 
möjlighet att genomföra ända upp till fem timmar med en och samma undervisningsgrupp. Det 
nyttjades ofta av skolan och var mycket uppskattat. Att genomföra så långa utbildningar med 
samma undervisningsgrupp krävde välutbildade instruktörer. Instruktörsutbildningen omfattade 
hela vårt självskyddskoncept där även våra barnsäkerhetskurser ingick. Instruktörsutbildningens 
högskolepoäng har ökat i omgångar från fem poäng vid starten till 15 poäng de senaste åren. Ett 
viktigt syfte med utbildningen har varit att ge instruktörerna en grundutbildning som gav flexibi-
litet åt instruktören då det gällde att ta till sig förändringar i kurskonceptet. 

 
MSB:s utvärdering av verksamheten 
 
År 2011 genomförde MSB en omfattande utvärdering av hela självskyddsverksamheten. I en del 
av utvärderingen genomfördes enkäter och intervjuer med kursdeltagare. Civilförsvarsförbundets 
instruktörer liksom vår utbildning fick mycket höga värden i utvärderingen.  

 90 procent gav högsta betyg (4 eller 5 på en 5 gradig skala) till instruktörens förmåga att 
förmedla sitt budskap. 

 93 procent gav högsta betyg till instruktörens kompetens 

 88 procent gav högsta betyg till utbildningen som helhet.   

 
Utomhuspedagogik 

I utomhuspedagogik är platsen för lärandet viktig. Det innebär inte, som många felaktigt tror, att 
undervisningen alltid ska genomföras i naturen. Tvärtom är det så att kurser som tar upp verk-
samhet som normalt sker i ett hem eller tätortsmiljö helst ska genomföras i en miljö så lik denna 
som möjligt. En annan viktig del är att undervisningen ska vara upplevelsebaserad och ta hänsyn 
till människors olika inlärningsstilar och behov. Det ökar effekten av utbildningen. Den metodik 
och de pedagogiska tips som tagits upp på instruktörsutbildningen kan användas i olika miljöer 
både i naturen och i tätortsmiljö. Syftet med detta har varit att den färdigutbildade instruktören  
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ska ha kunskaper och metoder för att själv kunna utforma och anpassa kurserna till de behov och 
omständigheter som deltagarna har. Denna anpassning kan underlättas genom att instruktörerna 
vid gemensamma fortbildningsträffar i ett distrikt eller region utarbetar lokala anpassningar av 
kurserna för att nå de mål som finns angivna för varje kurs.  

Anledningen till att Civilförsvarsförbundet valde utomhuspedagogik som förhållningssätt vid 
utbildningen av instruktörer var att det är ett tvärvetenskapligt område och att inriktningen passar 
vår verksamhet.  

Linköpings universitet anger följande definition av utomhuspedagogik: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grun-
dat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 
 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 
 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

Förändrat innehåll 

Tidigare omfattade vårt självskyddskoncept fler inriktningar och timmar än vad det gör idag.   
För att genomföra det minskade uppdraget behövs inte lika lång instruktörsutbildning som tidi-
gare.  

Det uppdrag inom 2:7-anslaget som blev resultatet för vårt uppdrag under åren 2015 – 2018 in-
nebär en kraftig nedskärning av uppdraget både då det gäller omfattning och innehåll. Det inne-
bär även att utbildningsbehovet hos instruktörerna för att genomföra 2:7 uppdraget har minskat. 

 
Innehåll i nuvarande uppdrag 
 
Delkurser 
 
Säkrare barn          72 timmar 
1 - 2 timmar                        1 - 2 timmar 

Säkrare seniorer                 72 timmar + 
1 - 2 timmar                        Fördjupning 

1 timme 

Akut hjälp vid personskada  
1 - 2 timmar
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Behov av instruktörer och ny instruktörsutbildning 

Utöver 2:7-uppdragen har förbundet behov av instruktörer för att hålla kurser inom Hitta Vilse, 
Hembert, Kattis & Roffe, HLR, första hjälpen, kriskommunikation och FRG.  

Ett område som troligen kommer att få ökad betydelse är utbildningar och uppdragsverksamhet 
inom området civilt försvar där Civilförsvarsförbundet borde vara en naturlig aktör. Ur den 
aspekten är det mycket viktigt att vi behåller en hög kompetens och förmåga hos våra instruk-
törer inom de områden vi verkar. För att göra det föreslår förbundsstyrelsen att förbundet delar 
instruktörsutbildningen i två nivåer: 

Nivå 1 
Omfattar de moment som ingår i nuvarande 2:7 uppdrag samt Hitta Vilse, Hembert, Kattis & 
Roffe, Första hjälpen, HLR och D-HLR. 

Nivå 2 
Omfattar första nivån men också teori och praktik inom områdena överlevnad, krisberedskap 
och civilt försvar. Syftet med denna nivå är att behålla och utveckla de kunskapsområden som är 
viktiga för Civilförsvarsförbundet. För att uppnå detta syfte är det viktigt att det i förbundet finns 
instruktörer med förmåga att delta i och utveckla en sådan verksamhet. Förutom ämnesspecifika 
delar ska utbilningen innehålla pedagogik och didaktik (faktorer som påverkar undervisningen 
och dess innehåll).  

Utbildningarna bör som tidigare genomföras som distansutbildningar där internatdelarna förläggs 
till helger i så stor utsträckning som möjligt och att e-learning används i lämpliga delar. 

Förslag till beslut 

Förbundstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att ställa sig bakom propositionen till vägledning för utformningen av en ny instruktörsutbild-
ning. 
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      M 3 

Motion angående nytt koncept för instruktörsutbildningen 

Motionen handlar om att motionären vill förändra grundutbildningen av självskyddsinstruktörer 
och bättre anpassa den till dagens krav. 

Detta vill motionären 

 Kommande instruktörsutbildningar ska till viss del genomföras via e-learning för att öka 
effektiviteten, spara pengar och minska miljöpåverkan. 

 Internatdelen i instruktörsutbildningen ska genomföras på helger eller i samband med 
storhelger för att minska inkomstbortfall för deltagarna.  

 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Eftersom innehållet i Civilförsvarsförbundets nuvarande 2:7-uppdrag har minskat betydligt mot 
tidigare års uppdrag, bör också instruktörsutbildningen genomgå förändringar. En helt ny 
instruktörsutbildning bör utformas utifrån de behov som finns idag. I proposition P 6 
Civilförsvarsförbundets instruktörsutbildning redogör förbundsstyrelsen för bakgrunden till 
nuvarande instruktörsutbildning och ger förbundsstämman förslag på hur en ny 
instruktörsutbildning bör utformas.  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att förklara motionen besvarad. 
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      M 5 
Motion gällande budgeteringen av uppdrag inom anslag 2:7 

Motionen handlar om budgeteringen av uppdrag inom anslag 2:7 där motionären vill att en större 
del av anslaget än budgeterat ska användas till kurstimmar. 

Detta vill motionären 

 Förbundsstyrelsen ska redovisa exakt budgetering och overheadkostnad avseende år 
2014. 

 Overheadkostnaden gällande anslag 2:7 ska halveras i budgeteringen. 

 Regionerna ska genom detta tilldelas fler uppdragstimmar. 

Förbundsstyrelsens syn på förslaget 

MSB har godkänt att en kurstimme genomförd av Civilförsvarsförbundet får kosta 1250 kronor. 
I den summan ingår samtliga kostnader för genomförandet av uppdraget. Kostnaderna utöver 
instruktörens ersättningar kan inte jämföras med vad som normalt brukar avses med overhead-
kostnader utan omfattar betydligt mer. Dessa kostnader är inte specificerade i detalj eftersom 
förbundets uppdragsansökan är att jämföra med ett offertförfarande till MSB. I vår ansökan till 
MSB har vi följt den myndighetsmall som finns för anslag 2:7. Uppgifterna redovisas nedan. 

Uppskattade och godkända kostnader per kurstillfälle som omfattar två timmar: 

 Arvoden 530 kr 
 Marknadsföring   50 kr 
 Resor 100 kr 
 Materiel 420 kr 
 Annat* 1400 kr 

Totalt 2500 kr 
 
Kostnad/kursdeltagare 125 kr 

 
Under posten annat finns kostnader för främst utveckling, grund- och fortbildning av instruk-
törer, kursadministration, försäkringar, marknadsföring. Därutöver tillkommer kostnader för 
omvärldsbevakning och deltagande i olika sammankomster med anknytning till uppdraget. 
Inom förbundskansliet pågår ett arbete för att tydliggöra vilka kostnader som ingår i ”annat”. 
 
En jämförelse med de kostnader som Svenska Röda Korset har för sina uppdrag inom anslag 2:7 
visar på följande. 
 

 Instruktörernas timersättning är densamma som för våra instruktörer  
 En kurstimme genomförd av Röda Korset kostar 1500 kronor 
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Omräknat till en kurslängd på två timmar blir kostnaderna följande: 
 

 Ersättning till instruktörer 
inklusive reseersättn. 870 kr 

 Materiel 120 kr 
 Annat  2010 kr 

Totalt 3000 kr 
 
Kostnad/kursdeltagare 136 kr 

 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att Civilförsvarsförbundet använder sina tilldelade uppdragsmedel 
från anslag 2:7 på ett sätt som stämmer överens med de riktlinjer som finns för 2:7 anslaget och 
den praxis som gäller.  
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att förklara motionen besvarad  
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      M 6 
Motion syftande till förbättrade villkor för instruktörernas utbild-
ningsverksamhet. 

Detta vill motionären 

Motionären vill öka instruktörernas ersättningar och därmed förbättra villkoren för instruktö-
rerna. 

 Instruktörernas ersättning höjs till 220 kr per timme (290 kronor inkl. sociala avgifter)för 
att motsvara tidigare ersättningsnivåer. Se även motion M 7.  

 Restidsersättningen återinförs med 60 kronor per timme vid restid längre än 120 minuter 
tur och retur.  

 Bilersättningen höjs efter redovisade 1000 kilometer till tre kronor per kilometer.  

 Schablonersättning införs med 300 kronor avseende arbetsinsats per genomförda 8 kurs-
timmar. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Våra instruktörer är i stor utsträckning förbundets ansikte utåt och deras verksamhet är mycket 
viktig både för förbundet och kursdeltagarna. Instruktörernas ersättningar räknas fram och bud-
geteras i samband med att vi ansöker om medel från 2:7 anslaget och är en del i kostnaderna för 
genomförandet av uppdragen. Andra delar är kostnader för grund- och fortbildning av instruk-
törer, kontor, register, kursadministration, försäkringar och hemsida. Därutöver tillkommer kost-
nader för omvärldsbevakning och deltagande i olika sammankomster med anknytning till upp-
draget. 
 
Under rådande förutsättningar bedömer förbundsstyrelsen att det inte finns några möjligheter att 
ändra i hur kostnaderna fördelas inom uppdraget.  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen. 
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      M 7 
Motion angående ändrade ersättningsnivåer för instruktörer 65 +. 

Motionären tar upp frågor om ersättningar till instruktörer inom Civilförsvarsförbundet. 

Det här vill motionären 

Motionären vill att ersättningen till instruktörer som fyllt 65 år ska höjas i motsvarande grad som 
kostnaderna för instruktörens sociala avgifter minskar.  

 Arvodet till förbundets instruktörer som fyllt 65 år ändras till 238 kronor per timme.  

 Kostnaden per timme blir densamma för förbundet, det vill säga 263 kronor inklusive 
sociala avgifter, eftersom de sociala avgifterna är lägre för den instruktör som fyllt 65 år.  

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Civilförsvarsförbundet följer den praxis som råder på arbetsmarknaden. Den ersättning som 
betalas ut till instruktörerna ska inte påverkas av instruktörers ålder. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen 
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      M 8 
Motion syftande till stöd för distriktens utbildningsverksamhet 

Motionen handlar om de negativa konsekvenserna för distrikten som blev följden av 
borttagandet av den så kallade 70-kronan. 

Det här vill motionären 

Motionären vill att 70-kronan snarast återinförs.  

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget  

Den så kallade 70-kronan var en ersättning på 70 kronor per kurstimme till distrikten för att täcka 
kostnader för instruktörens fortbildning, profilkläder och undervisningsmateriel. Från och med år 
2015 har förbundet centralt tagit över kostnaderna för detta. Därför har den så kallade 70-kronan 
tagits bort och distrikten avlastats tidigare kostnader. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen. 
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      P 7 
Inriktningsplan för åren 2016—2018 (3 år) 
 
                                                                                Antagen av förbundsstämman den 11 oktober 2015. 
 

Utgångspunkter 
 
Medborgarnas och därmed samhällets behov av säkerhet och trygghet är grunden för Civilför-
svarsförbundets verksamhet.  
 
Verkliga händelser visar att frivilliga insatser behövs för att hantera akuta sjukdomsfall, olyckor 
och kriser inklusive höjd beredskap. Potentialen för medborgarnas ansvarstagande och engage-
mang för detta är stor med betydande möjligheter som ännu inte tas tillvara i tillräcklig omfatt-
ning. 
 
Intresset för Civilförsvarsförbundets verksamhet bland medborgarna har på senare år tilltagit i 
styrka.  
 
Första stödet 
 
Civilförsvarsförbundets verksamhet är mångfacetterad. Vi har fler än en verksamhet. Det har 
därför funnits ett behov av att hitta en benämning som täcker den primära verksamheten. En 
sådan benämning är första stödet. 
 
Första stödet erbjuds av Civilförsvarsförbundet och omfattar varierande hjälp och stöd till 
människor som påverkas av svårare olyckor och kriser i samhället. 

Första stödet erbjuds efter de akuta åtgärder som görs för att skydda och rädda. Syftet är att 
underlätta situationen för de drabbade och de som utför de akuta åtgärderna. 

Målet för första stödet är säkerställa människors tillgång till de mänskliga grundbehoven vatten, 
värme, mat, sömn och information. 

För att öka tydligheten är första stödet det begrepp som bör användas i hela Civilförsvarsför-
bundet för att berätta vad vi gör.  

Resurserna 
 
Civilförsvarsförbundets främsta resurser är medlemmarna. De medlemmar som väljer att vara 
aktiva behövs för att verksamhet ska kunna bedrivas och resultat uppnås i hela Sverige. Civilför-
svarsförbundets värdegrund ska genomsyra det vi gör. Förmågan att i sammanhanget av varandra 
kunna agera och leverera på alla samhällsnivåer – lokalt, regionalt och nationellt – är en styrka 
som måste tas tillvara och ytterligare förbättras. Eftersom ett nytt civilt försvar ska bygga på kris-
beredskapen är den förmågan särskilt viktig.  
 
Civilförsvarsförbundet får betydelsefulla resurser av staten genom Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB. Behovet i samhället och Civilförsvarsförbundets kapacitet är emel-
lertid större än dessa resurser. Ytterligare resurser behövs och av den anledningen har Civil AB  
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bildats. Det av Civilförsvarsförbundet helägda bolaget har utvecklingspotential som kan bidra till 
ökad självständighet och en förbättrad finansiell situation. 
 
Innehållet i den försvarspolitiska proposition för 2016—2020 som med bred majoritet beslutades 
i riksdagen den 16 juni 2015 gör det emellertid meningsfullt att fortsätta strävandena mot en eko-
nomi i balans och en ökad självständighet. 
 
För att säkerställa en positiv utveckling är det nödvändigt att alla delar av Civilförsvarsförbundet 
hjälps åt och stöder varandra.  
 
Civilförsvarsförbundets medlemsorganisation 
 
Mål 
 

 Alla lokalföreningar ska bedriva verksamhet i linje med inriktningsplanen. Flertalet före-
ningar bör ha åtminstone ett 50-tal medlemmar, varav hälften bör vara aktiva i verksam-
heten. Syftet är ett säkerställa en hållbar utveckling.  

 
 Distriktsstyrelserna ska stöda de lokalföreningar som behöver stöd och se till att verksam-

het bedrivs även i de kommuner där Civilförsvarsförbundet inte har en lokal organisato-
risk närvaro. 

 
 Den positiva medlemsutvecklingen ska förstärkas. Det finns tveklöst ett ökande intresse 

hos allmänheten för frågor som ryms inom Civilförsvarsförbundets kärnverksamhet. När 
vi ser till att vår värdegrund genomsyrar verksamheten kommer medlemstillväxten att 
öka. Årliga medlemsvärvningsaktiviteter ska anordnas. Förbundsstyrelsen ansvarar för att 
initiera dessa. 
 

 Förbundsstyrelsen ska tillsätta en verksamhetskommitté med uppgiften att till styrelsen 
bedöma behovet och förutsättningar för nya lanseringar av verksamhet i hela Civilför-
svarsförbundet. I kommittén ska lokalförenings- och distriktsnivån finnas med tillsam-
mans med företrädare för förbundsstyrelsen. 

 
Civilförsvarsförbundets styrka är att fokus på verksamheten ligger lokalt och att vi samtidigt kan 
leverera samhällsviktigt inom områden som är en nationell angelägenhet. Civilförvarsförbundets 
olika delar – lokalföreningar, distrikt och förbundsstyrelsen – är tillsammans avsevärt mycket 
starkare och bättre än delarna var och en för sig. 
 
Värdegrunden är ett viktigt verktyg för att utveckla och stärka Civilförsvarsförbundet. När den 
tillämpas i hela organisationen blir resultatet en styrka av sällan skådat slag. 
 
Allmänhetens egna säkerhetsåtgärder 
 
Mål 
 

 Civilförsvarsförbundet ska delta i lokala, regionala och nationella aktiviteter för att öka all-
mänhetens riskmedvetande för att ta vara på de förmågor som medborgarna har att i alla 
lägen skydda och rädda liv, egendom och miljö. 
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 Civilförsvarsförbundet ska bedriva lokal, regional och nationell opinionsbildning för att 
ge uppmärksamhet åt de behov och möjligheter som finns och inte är tillräckligt upp-
märksammade avseende möjligheterna till säkrare och tryggare liv. 
 

 Civilförsvarsförbundet ska aktivt och med fokus på den lokala nivån vara engagerat i sam-
hällets insatser för att främja integrationen av människor från andra länder och därmed 
motverka utanförskap. 

 
Det finns fortsatt en hel del att göra för att öka allmänhetens riskmedvetande, så att medborgarna 
blir medvetna om väsentliga hot och risker samt förhåller sig till dessa på ett behovsanpassat sätt. 
Ingen kan göra allt, men praktiskt taget alla kan göra något för att bidra till säkerheten och trygg-
heten.  
 
Det finns flera sätt att bidra till att ta vara på allmänhetens förmåga. Ett sätt är att med kvalitet 
genomföra statliga och kommunala informations- och utbildningsuppdrag. Ett annat sätt är att 
genomföra företagsutbildningar. Utanför arbetstiden är även den anställde en del av allmänheten. 
Ett tredje sätt är att på ett intresseskapande sätt delta i publika event som anordnas i närområdet. 
Civilförsvarsförbundet bör använda samtliga dessa sätt för att öka allmänhetens och därmed den 
enskildes engagemang för säkrare och tryggare liv.  
 
Stöd till asyl- och flyktingmottagandet och integrationen i det svenska 
samhället 
 
Ett samhälle med stora inslag av människor som lever i utanförskap är ett samhälle som med 
tiden inte blir ett bra samhälle för någon att leva i. Civilförsvarsförbundet har utifrån sin vision 
om säkrare och tryggare liv anledning att tillsammans med andra, främst kommunerna och andra 
ideella organisationer, bidra till ett samhälle som värnar demokratin och människors lika värde.  
 
Asyl- och flyktingmottagandet ställer stora krav på länder där civilbefolkningen inte påverkas av 
inbördes oroligheter eller antagonistiska angrepp. Under rådande förhållanden finns det 
anledning att tala om en flyktingkris som drabbar oskyldiga människor. Civilförsvarförbundet ser 
det som angeläget att bidra till att Sveriges åtaganden inom asyl- och flyktingmottagandet blir så 
bra som möjligt och bidrar till en väl fungerande integration. 
 
Det här kan Civilförsvarsförbundet bidra med: 
 
o Informations- och kunskapsspridning. 
o Medverkan i demokratiprojekt. 
o Medverkan i lokala aktiviteter som syftar till för att minska utanförskapet i samhället genom att 
   främja integrationen för att därmed motverka att människor lever i utanförskap. 
o Kontakter kommunen för att få information om vad som är på gång och erbjuda assistans, t.ex.  
   inom asyl- och flyktingmottagningen, och medfördel samverkan med andra lokalt aktiva ideella  
   organisationer. 
 

 Mål 
 
Civilförsvarsförbundet ska utifrån de behov och möjligheter som finns främja 
integrationen av och bidra till ett väl fungerande asyl- och flyktingmottagande i Sverige. 
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Livsmedelsförsörjningen 
 
Livsmedelsförsörjningen i Sverige är, genom den låga självförsörjningsgraden och nuvarande 
logistiska lösningar, starkt beroende av omvärldens möjligheter för såväl produktion som 
transporter.  
 
Ingen fråga, som Civilförsvarsförbundet lyft fram, har under efterkrigstiden tilldragit sig ett till-
närmelsevis lika stort intresse som den om livsmedelsförsörjningen. I juni 2015 gav Civilförsvars-
förbundet tillsammans med Svenska Blå Stjärnan ut boken ”Beredskap i kris. Om livsmedels-
strategi och försörjning” med syftet att staten ska lägga fast en strategi för hur den inhemska 
livsmedelsförsörjningen ska öka väsentligt och sårbara situationer kunna hanteras. 
 
Mål 

 
 Sveriges egen långsiktiga produktion av livsmedel säkerställs genom nationell livsmedels-

strategi som radikalt minskar landets nuvarande beroende av omvärlden och den sårbar-
het som i övrigt finns inom livsmedelsförsörjningen. 

 
Frivilliga resursgruppen, FRG  
 
Mål 
 

 Alla befintliga FRG ska årligen följas upp i syftet att de ska vara tillräckligt dimension-
erade och funktionsdugliga. 

 
 FRG ska etableras i samtliga kommuner som uttryckt intresse att knyta FRG till sin 

krisberedskapsorganisation. Till grund för detta finns en inventering från maj 2015. 
 

 Civilförsvarsförbundet ska visa för regeringen hur FRG är användbart även i ett nytt civilt 
försvar. 
 

FRG har visat att den fyller viktiga funktioner i kriser, inte minst genom att vara en flexibelt an-
vändbar resurs som avlastar och förstärker de ansvariga samhällsorganens ordinarie resurser. 
Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 har allt fler kommuner och länsstyrelser sett vilken 
användbar resurs FRG kan vara när den sätts in. 
 
Det finns stora behov av att förbättra krisberedskapen i Sverige. Det finns även behov av förbätt-
ringar av FRG-konceptet. Sådana behov har identifierats av Civilförsvarsförbundet och även 
kommunicerats med Justitiedepartementet, där inrikesministern är den som ansvarar för krisbe-
redskapen, och med MSB. Civilförsvarsförbundet hävdar att det finns ett behov av en ideell aktör 
med ett sammanhållande ansvar för FRG:s uppbyggnad och utveckling i hela landet. FRG måste 
kunna agera över kommun- och länsgränser och därmed vara användbar där behoven är som 
störst. Civilförsvarsförbundet har förmågan att axla ett sådant ansvar. 
 

Civilt försvar 
 
Statens utgångspunkt är att samhällets krisberedskap ska ligga till grund för det civila försvar som 
ska byggas upp för samhällets och försvarsmaktens behov. Civilförsvarsförbundet ska aktivt följa 
det pågående planerings- och utvecklingsarbetet och fortlöpande överväga vad förbundet kan  
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bidra med till det civila försvaret. Förbundsstyrelsen ska tillsätta en referensgrupp för detta arbete 
med deltagande av lokalföreningar och distrikt. I referensgruppen ska lokalförenings- och 
distriktsnivån finnas med tillsammans med företrädare för förbundsstyrelsen. 
 
Kommunikationsplanen 
 
Kommunikationsplanen har tagits fram efter beslut av förbundsstämman och ska tillämpas för att 
effektivare nå ut till de målgrupper som identifierats som särskilt angelägna. 
 
Mål 
 

 Kommunikationsplanen ska integreras i alla styrelsers arbete inom Civilförsvarsförbundet 
och ligga till grund för de årliga verksamhetsplanerna. 

 
Ekonomiska riktlinjer 
 
Riktlinjer 
 

 Verksamhet ska över tid finansieras genom löpande intäkter på alla nivåer i 
Civilförsvarsförbundet. Finansiella tillgångar ska användas för sådana insatser, som be-
döms bidra till att skapa förutsättningar för en fortsatt gynnsam utveckling av Civilför-
svarsförbundets möjligheter att vara en samhällsnyttig aktör. 

 
 Lokala och regionala möjligheter till intäkter ska användas för att både bredda och öka 

finansieringen på respektive nivå. 
 

 Civilförsvarsförbundets 90-konto ska användas för att intäkterna från de privata aktö-
rerna – allmänheten och företag – ska öka för specifika insatser. 

 
 Verksamheten i Civil AB ska fortsätta att växa och utvecklas på affärsmässig grund med 

Civilförsvarsförbundet som varumärke. Civil AB ska bidra till en budget i balans och 
ökad självständighet. 

 
Resurser är något vi skapar, vilket också gäller de ekonomiska. För att minska det nuvarande be-
roendet av staten ska alternativa finansieringskällor sökas. Projektmedel och stiftelser är exempel 
på finansieringslösningar som i ökad omfattning bör sökas. För lokalföreningen är kommunen en 
väsentlig samarbetspart, där det finns möjligheter till olika slags stöd om föreningen visar hur den 
bidrar till ökad säkerhet och trygghet i kommunen. Även allmänheten och företag har visat att de 
är vill stöda Civilförsvarsförbundets aktiviteter för specifika ändamål. 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att fastställa Civilförsvarsförbundets inriktningsplan för åren 2016—2018, samt 
 
att uppdra till lokalföreningarna, distrikten och förbundsstyrelsen att planera verksamheten uti-
från inriktningsplanen. 
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      M 1 
Motion för att öka Sveriges kommuners FRG-verksamhet 

Motionen handlar om Civilförsvarsförbundets uppdrag att grundutbilda FRG i kommuner som 
önskar tillgång till en FRG och med vilken takt nyetablering av FRG sker.  

Detta vill motionären 

Civilförsvarsförbundet centralt ska verka och arbeta för att påverka MSB, och därigenom 
regeringen, så att varje kommun kommer att ha en fungerande FRG. 

Så här ser förbundsstyrelsens på förslaget 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning och anser att motionärens förslag stämmer 
överens med det sätt på vilket Civilförsvarsförbundet redan arbetar med att sprida FRG till 
kommuner som inte har tillgång till FRG. I det arbetet är det viktigt att Civilförsvarsförbundet 
lokalt, regionalt och centralt samarbetar. Övriga frivilliga försvarsorganisationer har också ett 
ansvar att vara delaktiga i rekryteringen av funktionärer i FRG. För att åstadkomma detta har 
förbundet bland annat  

 Deltagit i träffar med företrädare för de politiska partierna. 
 Skrivit brev till alla Sveriges kommuner tillsammans med Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och marknadsfört FRG. 
 Deltagit aktivt i seminarier och konferenser som behandlar frivilligverksamhet. 
 Publicerat debattartiklar om FRG och frivilligheten både på webben och i tidningar. 
 Medverkat i radio och TV i inslag om FRG. 
 Arrangerat regionala konferenser om frivilliga förstärkningsresurser på uppdrag av MSB. 
 Deltagit i flera av de regionala krishanteringsrådena. 
 Arbetet med att sprida FRG till kommuner som inte har tillgång till FRG är en viktig 

uppgift för förbundet även nästa år enligt verksamhetsplanen.  
 
Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen. 
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      M 2 
Inriktning av verksamheten och ekonomiska förutsättningar lokalt 
och regionalt 

Motionen handlar om inriktningen av Civilförsvarsförbundets verksamhet och vilka ekonomiska 
förutsättningar som ska gälla i verksamheten. Enligt motionären är det lokalföreningarna som står 
för drivkraften i hela organisationen och därför måste förbundsstyrelsen ge förutsättningar för 
Civilförsvarsförbundet lokalt och regionalt att utveckla och stärka förbundets verksamhet.  

Förbundsstyrelsen måste också enligt motionären beakta framgångsfaktorer såsom 
uppmärksamheten för frivillig medverkan vid skogsbranden i Västmanland. I detta ligger också 
att trenden med en ökande andel betalkurser måste brytas, enligt motionären, eftersom ökningen 
sker på bekostnad av möjligheterna för lokal kursverksamhet. Om trenden inte bryts försvagas 
Civilförsvarsförbundets ekonomi och varumärke enligt motionären.  

Detta vill motionären 

Förbundsstyrelsen åläggs av stämman att besluta i enlighet med följande konkreta förslag och att 
arbeta fram en strategi för verksamhet och ekonomi på lokal och regional nivå på längre sikt. 

 Utbudet av utbildningar måste öka och regelverket ses över så en större flexibilitet 
föreligger. 

 Återinför energiinformation för skolelever och andra som får genomföras med befintliga 
instruktörer. 

 Fortsätt med 72 timmar under tre år och tillåt att de informatörer som utbildades under 
2014 får genomföra utbildningen. 

 Genomför Hitta Vilse och Kattis & Roffe på förskolor. 

 Tillåt HLR-utbildningen, som genomförs av föreningar som tidigare, gentemot ideella 
föreningar. 

 Inför en administrativ avgift från distrikt till förbund. 

 Klargör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra aktörer 
vikten av att föreningars arbete lokalt får nödvändiga förutsättningar för att kunna 
genomföra efterfrågad kursverksamhet med hög kvalitet.  

Så här ser förbundsstyrelsen på förslagen 

Förbundsstyrelsen är i grunden positiv till de konkreta förslag motionären framför men vill 
samtidigt förtydliga sin syn på dessa förslag.  

 En utökning av det innehållsmässiga utbudet i utbildningar som genom statlig 
finansiering är kostnadsfria för deltagarna är inte möjligt inom anslagsområde 2:7 (det 
som tidigare benämndes självskydd) under innevarande avtalsperiod som sträcker sig till 
och med år 2018. Efter avtalsperiodens utgång kan Civilförsvarsförbundet, inför nästa 
avtalsperiod, ansöka om en utökning av utbildningsutbudet. En sådan ansökan gjordes  
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 inför innevarande avtalsperiod och innehöll, förutom nuvarande innehåll, även 
brandkunskap, första hjälpen, barn-HLR och Vuxen-HLR med hjärtstartare. I den 
prioritering som MSB gjorde av innehållet i uppdraget inför innevarande avtalsperiod 
fanns det inte förutsättningar för att söka uppdragsmedel till Hitta Vilse och 
friluftssäkerhet. För att få uppdrag inom brandkunskap kräver MSB yrkesmässig 
kompetens inom brand. Civilförsvarsförbundet har reagerat mot detta och sökt få 
motiveringar av MSB, men också framhållit att förbundet har tillgång till den efterfrågade 
förmågan och därtill personer med yrkesmässig kompetens inom brand. MSB motiverar 
sitt beslut med att uppdragsmedel bara ska ges till organisationer som huvudsakligen 
sysslar med brand.  

 Energiinformationen har genomförts på uppdrag av Energimyndigheten som i sin tur fått 
medel till den från i nämnd ordning Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och MSB. Eftersom MSB numer inte godkänner 
projekt med längre varaktighet än tre år fick vi inte vår ansökan godkänd. För år 2016 
ansöker vi om ett nytt projekt tillsammans med Energimyndigheten. 

 Årets uppdrag från MSB innebär för Civilförsvarsförbundets del att huvuddelen av 
medlen ska användas till uppdrag för att stärka den enskildes krisberedskap. . För vår del 
innebär det kursen 72 timmar. Vår olycksförebyggande och avhjälpande del har minskat 
betydligt mot tidigare. När det gäller HLR med hjärtstartare kan vi därför endast erbjuda 
kostnadsfria kurser i mycket begränsad omfattning i samband med Grannsamverkan mot 
brand och hjärtstopp. 

 Hitta Vilse och Kattis & Roffe ingår inte längre som en prioriterad del i 2:7-anslaget och 
kan därför inte genomföras som kostnadsfria kurser för deltagarna. Kurserna kan dock 
erbjudas mot en ersättning enligt gällande prislista.   

 Förslaget att införa en administrativ avgift från distrikt till förbund behöver utredas vidare 
innan förbundsstyrelsen kan ta ställning till detta och förutsätter dessutom 
förbundsstämmans beslut.  

 Förbundsstyrelsen är angelägen om att alla delar av Civilförsvarsförbundet ges de 
förutsättningar som behövs för att både bedriva verksamhet och att utveckla den. Det 
gäller inte minst förbundets kursverksamhet där instruktörer och vår lokala representation 
är mycket viktig. Civilförsvarsförbundet är dock beroende av uppdragsmedel från framför 
allt MSB för att finansiera den kursverksamhet som är kostnadsfri för deltagarna. Det 
innebär att det är MSB som bestämmer vilken verksamhet som ska bedrivas via 
uppdragsmedlen. Däremot har förbundet möjlighet att via Civil AB erbjuda andra och 
motsvarande kurser mot en ersättning. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att avslå motionen. 
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      M 4 
Motion avseende HLR med hjärtstartares betydelse för 
verksamheten 

Motionären vill att HLR med hjärtstartare ska återinföras som en kostnadsfri kurs i 
Civilförsvarsförbundets Din trygghet inom uppdrag 2:7. 

Detta vill motionären 

HLR med hjärtstartare ska ingå kostnadsfritt i Civilförsvarsförbundets utbildningspaket. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

HLR med hjärtstartare infördes som en del i vårt självskyddskoncept år 2009 och har ända fram 
till år 2015 ingått som en kostnadsfri del för kursdeltagarna. Inför avtalsperioden för åren 2015 – 
2018 beslutade MSB att Civilförsvarsförbundets uppdrag inom 2:7 till 73 procent skulle utgöras 
av inriktningen förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser. För vår del innebär detta 
genomförandet av kursen 72 timmar. 27 procent av uppdraget ska användas till ”Förmåga att 
förebygga och hantera övriga olyckor och skador”. Vår olycksförebyggande och avhjälpande del 
har därmed minskat kraftigt mot tidigare. När det gäller HLR med hjärtstartare kan vi därför 
tyvärr endast erbjuda kostnadsfria kurser i mycket begränsad omfattning i samband med projektet 
Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp. Förbundsstyrelsen kan inte göra annat än att beklaga 
detta och verka för att få ett utökat anslag inom projektområdet 2:7.  

När det gäller Civilförsvarsförbundets förmedling av hjärtstartare och försäljning av HLR-kurser 
så har förbundet efter gjorda marknadsundersökningar kunnat se att våra kurser har ett pris som i 
de flesta fall är konkurrenskraftigt. Om förbundet ska kunna fortsätta med försäljningen av 
kurser måste dessa dels vara konkurrenskraftiga dels ge förbundet sådana intäkter att 
verksamheten lönar sig att genomföra. I den prissättning som nu gäller har förbundet försökt att 
hålla priserna så låga som möjligt men samtidigt se till att kurserna genererar ett överskott av 
medel som kommer hela förbundets verksamhet till godo.  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att förklara motionen besvarad. 
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      M 11 
Ändring av datum för Civilförsvarsförbundets dag 

Motionären tycker att Civilförsvarsförbundets dag är bra men vill ändra till ett annat datum 
eftersom det krockar med firandet av Röda Korsets grundare. 

Det här vill motionären 

 Civilförsvarsförbundets dag flyttas så att den inte krockar med andra evenemang eller 
”dagar” av liknande karaktär. 

 Förbundsstyrelsen inhämtar från distrikten lämpliga datum. 

Så här ser förbundsstyrelsen på förslaget 

Förbundsstyrelsen gläds över motionärens positiva inställning till Civilförsvarsförbundets dag. 
Dock blir det svårt att hitta en dag som inte krockar med något evenemang som kan anses var 
viktigt att prioritera vilket varierar över landet med tanke på lokala aktiviter. Tiden innan somma-
ren är fylld av helgdagar som krånglar till att hitta en lämplig dag och väntar man för länge så har 
folk gått på semester. Under de två år som Civilförsvarsförbundets dag arrangerats har inga andra 
rapporter kommit in om kollisioner och i den omvärldsbevakning kansliet gör har inte kommit 
fram sådan information som gör att denna dag skulle innebära ett reellt problem. Förbundsstyrel-
sen vill även framgent i förhållande till verksamheten ha fri beslutshöjd för när Civilförsvarsför-
bundets dag ska arrangeras men datumet kommer att fastslås och presenteras med god 
framförhållning. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen. 
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Valberedningens förslag: 

Förbundsstyrelse, förtroendevald revisor och arvoden 

1. Förbundsstyrelsen föreslå bestå av 8 ledamöter exkl. presidiet som enligt stadgarna ska bestå av 
förbundsordförande, förste vice förbundsordförande och andre vice förbundsordförande, dvs. 
totalt 11 personer. Jämfört med föregående mandatperiod innebär det oförändrat antal 
ledamöter. Inga ersättare bör väljas. För närvarande finns det två ersättare. För att 
förbundsstyrelsen ska kunna fatta beslut krävs enligt stadgarna minst sex valda personers närvaro.  

2. Förbundsordförande 

Sven Lindgren (omval) 

3. Förste vice förbundsordförande 

Anna-Lena Sörenson (nyval) 

4. Andre vice förbundsordförande 

Ida Texéll (nyval) 

5. Ledamöter 

Patrik Bylin (omval) 

Jan Cedmark (omval) 

Kjell Jansson (omval) 

Georgios Kontorinis (omval) 

Gunilla Nordgren (omval) 

Jan Björkman (nyval) 

Mats Brantsberg (nyval) 

Britt Sturestam (nyval) 

6. Förtroendevald revisor 

Nils Folke Ericsson, ordinarie (omval) 

Bo Frändén, ersättare (omval) 
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7. Arvoden 

1 300 kronor per sammanträde. 

40 000 kronor till presidiet (presidiet fördelar ersättningen mellan sig). 

3 500 kronor till förtroendevald revisor per avgiven revisionsberättelse. 

Ersättningarna föreslås vara oförändrade. 

Valberedningen har bestått av David Wibeck, sammankallande, Eva-Lotta Lundin, Lennart Palm, 
Britt Sturestam och Christer Ärnhage. 

Valberedningen är enhällig i sina förslag.  

Christer Ärnhage står bakom valberedningens förslag, men framhåller att han gärna hade sett att 
Jan Cedmark ingått i presidiet som förste eller andra vice förbundsordförande. 
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Bilaga 1 

 
 

Per den 9 juni 2015 inkomna nomineringar 

Förbundsstyrelsen 

Berg, Tomas 

Björklund, Michael 

Björkman, Jan 

Brantsberg, Mats 

Brevig, Lisbeth 

Cedmark, Jan 

Haarala, Erkki 

Jansson, Kjell 

Lindgren, Sven 

Nordgren, Gunilla 

Rieslund, Mikael 

Sörenson, Anna-Lena 

Weiborn, Andreas 

Ögren, Kent 

 

Förtroendevald revisor 

Ericsson, Nils-Folke 

101



 
      Bilaga 2 
 
 

Svar på frågan till nuvarande ledamöter, ersättare och revisorer om 
man står till förfogande för omval: 
 
Sven Lindgren Ja 
 
Leni Björklund Nej 
 
Kenneth Andersson Nej 
 
Patrik Bylin  Ja 
 
Jan Cedmark  Ja 
 
Kjell Jansson  Ja 
 
Georgios Kontorinis Ja 
 
Rolf Nilsson  Nej 
 
Gunilla Nordgren Ja 
 
Mikael Rieslund Ja 
 
Anna-Lena Sörenson Ja 
 
Tomas Berg  Ja 
 
Lotta Finstorp Nej 
 
Nils Folke Ericsson Ja 
 
Bo Frändén  Ja 
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Kandidaterna presenterar sig   Bilaga 3 

 
 
Sven Lindgren 
Ålder: 69 år 
Bostadsort: Linköping 
Yrke/sysselsättning: Tidigare heltidsuppdrag är universitetslektor i statsvetenskap, 
kommunalråd samt landshövding. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet. Sitter i 
Civil AB styrelse. 
Viktiga frågor: De frågor som förbundsstämman fattar beslut om. 
Vad jag kan bidra med: Som förbundsordförande avser jag att leda verksamheten i 
förbundsstyrelsen så att alla beslut som fattas på stämman med anledning av propositioner och 
motioner på bästa möjliga sätt genomförs. Frivilliginsatser behövs för allas trygghet i samhället. 
Vår organisatoriska styrka, medlemsmässigt och verksamhetsmässigt, behöver utvecklas. 

 

 

Anna-Lena Sörenson 
Ålder: 61 år 
Bostadsort: Linköping 
Yrke/sysselsättning: Lärare/riksdagsledamot. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ledamot i förbundsstyrelsen. 
Viktiga frågor: Stärka den enskildes förmåga i krissituationer. Stärka frivilligorganisationer. 
Vad jag kan bidra med: Brett kontaktnät och kunskap om det offentliga Sverige. 
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Ida Texell 
Ålder: 36 år 
Bostadsort: Norrviken, Sollentuna 
Yrke/sysselsättning: Förbundsdirektör/räddningschef Brandkåren Attunda. Läser parallellt en 
master i ekonomi och ledarskap på Stockholms Universitet. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Medlem. Inom organisationen Brandkåren Attunda 
samarbetar vi mycket med FRG grupper - ett viktigt och värdefullt samarbete. 
Viktiga frågor: Vad ska Civilförsvarsförbundet stå för - nu och i framtiden? Vilka partnerskap 
ska accentueras och förstärkas? Klargörande av uppdragsportföljen och tydliggörande av 
prioriterade områden. Jag anser att Civilförsvarsförbundet måste tydliggöra uppdrag och skapa en 
tydligare profil. Vad är verksamhetsidén och det viktigaste som ska göras? Utveckling av en 
målgruppsanpassad kommunikationsstrategi. Efter en snabb analys av åldersstrukturer inom 
Civilförsvarsförbundet inser jag att en viktig fråga är att anpassa vår portfölj till framtiden. På 
vilket sätt ska vi engagera ungdomar och framtidens ledare? 
Vad jag kan bidra med: Ett transparent, inkluderande och värdebaserat ledarskap och kontakter 
inom svensk räddningstjänst och krisberedskapssystemet (grundare till Magma - ett nätverk för 
kvinnliga chefer och ledare inom krisberedskapssystemet). Jag vill förmedla styrka och energi och 
dela med mig av mina erfarenheter och min profil så att Civilförsvarsförbundet utvecklas för att 
möta framtidens krav. 

 

 

Mats Brantsberg 
Ålder: 53 år 
Bostadsort: Örebro 
Yrke/sysselsättning: Säkerhetschef Örebro kommun. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Distriktsordförande i Örebro län. 
Viktiga frågor: FRG, engagemang i hela distriktet, ungdomsverksamhet. 
Vad jag kan bidra med: Lång erfarenhet inom krishanteringsområdet. Erfarenhet från andra 
ideella organisationer.  
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Jan Björkman 
Ålder: 65 år 
Bostadsort: Olofström 
Yrke/sysselsättning: Studieombudsman, tidigare riksdagsledamot och förste vice talman. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Distriktsordförande i Blekinge län. 
Viktiga frågor: Civilförsvarsförbundets möjligheter att tillsammans med andra skydda och rädda 
liv, hälsa, egendom och miljö. 
Vad jag kan bidra med: Tid, erfarenhet och intresse. 

 

 

 

Patrik Bylin 
Ålder: 48 år 
Bostadsort: Luleå 
Yrke/sysselsättning: Räddningschef. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Medlem i Civilförsvarsförbundet Luleå sedan många 
år. Fadder i Västerbotten sedan 2013. Suttit i förbundsstyrelsen sedan 2013. 
Viktiga frågor: Hur vi kan utveckla samverkan mellan Civilförsvarsförbundets alla delar och 
andra aktörer i samhället som på något sätt är en del av samhällets krisorganisation. 
Vad jag kan bidra med: Lång erfarenhet av räddningstjänst och kommunal verksamhet. Vet hur 
samhällets krisorganisation är uppbyggd och fungerar. Här finns naturliga kopplingar till 
förbundets verksamhet som kan utvecklas. 
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Jan Cedmark 
Ålder: 72 år 
Bostadsort: Sannäs 
Yrke/sysselsättning: Seniorkonsult. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ledamot av förbundsstyrelsen och fadder för 
Värmland och Örebro, ordförande i Civilförsvarsförbundet Västra Götaland. Ordförande i 
Civilförsvarsförbundet Göteborg 2005-2015. Tidigare: Vice ordförande i Göteborgs och 
Bohusläns distrikt inom Civilförsvarsförbundet. 
Viktiga frågor: Civilförsvarsförbundets värdegrund är en bra utgångspunkt för ett nödvändigt 
arbete med att förnya och modernisera förbundet - att gå från bidragsstyrd till framgångsinriktad 
och framåtsyftande organisation som arbetar för en ökad säkerhet och som passar väl i dagens 
föränderliga samhälle. 
Vad kan jag bidra med: Jag har omfattande erfarenhet av ledarskap i såväl statliga som 
kommunala organisationer och frivilligorganisationer och är med min bakgrund som 
samhällsvetare intresserad av framtidsfrågor och människans förmåga och kunskap att klara 
utsatta situationer - något som kan vara av värde när det gäller att forma framtidens 
Civilförsvarsförbund.  

 

 
 

Kjell Jansson 
Ålder: 66 år 
Bostadsort: Saltsjöbaden 
Yrke/sysselsättning: Tidigare vd för Svensk Energi. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ledamot i förbundsstyrelsen. 
Viktiga frågor: Få lite arbetsro och inte ständigt behöva se på medelstilldelningen som inte 
räcker. 
Vad jag kan bidra med: Få ordning på pengarna. Att höja statusen på FRG bland allmänheten 
och bland beslutsfattare. 
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Georgios Kontorinis 
Ålder: 46 år 
Bostadsort: Solna 
Yrke/sysselsättning: Ombudsman 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2013, 
sammankallande i valberedningen i Civilförsvarsförbundet Solna-Sundbyberg. 
Viktiga frågor: Det är ett stort värde för mig att fortsätta arbeta för att uppnå förbundets mål 
och vision. Förbundets värdegrund som kompass och verktyg i detta arbete är oerhört viktig. Jag 
vill tillsammans med styrelsen formulera och ställa krav på politiken. Kännedom om förbundet 
och dess verksamhet bör ökas bland allmänheten inte minst bland ungdomar. Vi måste definitivt 
ha bättre samordning i samhället vid katastrofer. Även medlemsutveckling är en väldigt strategisk 
och central fråga för mig personligen. 
Vad jag kan bidra med: Mina två år i förbundsstyrelsen har bidragit till värdefull kunskap om 
organisationen och dess verksamhet. Det har varit en oerhört spännande resa hittills men som 
styrelseledamot har jag även ibland varit med och fattat obekväma beslut. Min föreningsvana och 
mitt breda nätverk samt min känsla för ansvar, vilja och engagemang att utveckla och utvecklas 
själv kan vara till gagn för förbundet.  
 
 

 

Gunilla Nordgren 
Ålder: 58 år 
Bostadsort: Svedala 
Yrke/sysselsättning: Civilekonom/riksdagsledamot 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2013. Revisor 
Civilförsvarsförbundet Svedala. 
Viktiga frågor: Många är alltför omedvetna om hur att göra vid olika möjliga kriser i form av: 
snöstormar, bränder, brist på mat och vatten, hur man kan rädda livet på sig själv och andra etc. 
mm. Det behövs således ännu mer information och utbildning, FRG bör finnas i varje kommun. 
Nya hot tillkommer i form av cyberattacker, olika våldsyttringar mm. Civilförsvarsförbundet har 
tillsamman med andra frivilligorganisationer en stor och viktig uppgift i dagens Sverige – större 
än på många år. 
Vad jag kan bidra med: Engagemang – viljan att vidareutveckla Civilförsvarsförbundet – stort 
nätverk.  
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Britt Sturestam 
Ålder: 64 år 
Bostadsort: Svedala 
Yrke/sysselsättning: Tidigare grafiker, ombudsman, massageterapeut, receptionist. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: instruktör, kassör i Civilförsvarsförbundet Svedala, 
distriktsordförande i Civilförsvarsförbundet Malmöhus 
Viktiga frågor: Marknadsföra Civilförsvarsförbundet och se över våra utbildningar. 
Vad jag kan bidra med: Se ovan. Verkställa beslut och föra fram medlemmars idéer.  
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Vi utbildar, informerar och hjälper. Bli medlem! | Telefon: 08-629 63 60 | E-post: info@civil.se www.civil.se

Tack till våra sponsorer 
för bidrag till stämmokassen

Följ oss
www.twitter.com/civilpunktse

www.youtube.com/civilpunktse
www.facebook.com/civilforsvarsforbundet
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