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Förbundsordförandens förord 
 
Jag hälsar ombud, observatörer och andra gäster, medverkande, valberedningen, 
förbundsstyrelsen och anställda medarbetare varmt välkomna till Stockholm och 
Civilförsvarsförbundets förbundsstämma år 2013.  
 
Vårt moderna samhälle är i långa stycken bra. Det var inte bättre förr! Men samtidigt står vi inför 
utmaningar. Dagens samhälle är mer sårbart än tidigare. Vi är helt beroende av en fungerande 
elförsörjning och ett dagligt fungerande transportsystem som båda kan falla ur av en eller annan 
anledning. Klimatförändringen gör att extrema väderförhållanden nu 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. Vår självskyddsutbildning är 
viktig och behöver nå ut till i princip alla hushåll. 
 
Civilförsvarsförbundet gör en värdefull insats som förstärkningsresurs till kommunernas 
krisberedskap genom frivilliga resursgrupper (FRG) i många av landets kommuner. Det 
uppbyggnadsarbetet behöver fortsätta. Det innebär i sin tur ett behov av att fortsätta med en 
organisationsutveckling av vår egen verksamhet på alla nivåer för att stärka förbundets möjlighet 
att hjälpa där hjälp behövs för ett ryggare samhälle. Vårt arbete är en del i samhällets välfärd. 
 
Civilförsvarsförbundet har också en viktig roll som röstbärare, att föra fram synpunkter och krav 
på regering och riksdag och till kommunerna om nödvändiga insatser i lokalsamhället. 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 2013 
 
 

Sven Lindgren 
 
 

1



 
 
 
 

Praktiska upplysningar  
 
Lokalt resande 
 

Förbundet ersätter inte lokala resor. 

Bilparkering  Det finns garage i anslutning till hotellet. Följ 
den röda markerade linjen fram till Globen 
Shopping parkeringsgarage. Ta mittenuppfarten 
till plan 3 i garaget. Långt in till vänster finns 
entré in till hotellet samt gästhissar. Tryck på 
gröna knappen för biljett när ni kör in genom 
bommen. 

Registrering av ombud Alla ombud ska registrera sig. Registreringen 
sker vid disk utanför plenisalen mellan kl 12.00 
- 13.00 dag 1 på plan 11. 

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 plan 11 från kl 16.00. 
Bagagerum finns på plan E och 11. 
Merkostnaden för enkelrum faktureras i 
efterhand av förbundet. Obs! utcheckning från 
hotellrummet på söndag kl 10.00 på plan 11. 
Frukost från kl 07.00 

Stämma och boende Quality Hotel Globe, 
Stockholm, www.nordicchoicehotels.se 

Arenaslingan 7, Stockholm, tel 08-686 63 00 
 
Ta gröna linjen nr 19, riktning Hagsätra. Kliv av 
vid hållplats Globen. Därifrån är det ca 3-4 
minuters promenad till hotellet. Hotellentré 
plan 4. Biljett till tunnelbanan går det att köpa 
enstaka kuponger hos spärrvakten, 
konduktören 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 

Lördag 12 oktober 

Kl 11:30 Lunchbuffén öppnar 

Kl 12:00 Registreringen av ombud öppnar (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 13:00 Inledningsanförande (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 13:10  Anförande av försvarsminister Karin Enström med frågestund  
 (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 13:40 Stämmoförhandlingarna inleds (ärende 1—9) (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 14:00 Arbete i påverkanstorg/fyra inflytandepunkter (se separat uppgift) 

Kl 16:00 Paus med kaffe/te och smörgås 
 Förbundsstyrelsen sammanträder 
 Program för övriga: ”Civilförsvarsförbundets vision för FRG” 

Kl 16:45 Stämmoförhandlingarna fortsätter (ärende 11 ff) (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 19:00 Stämmoförhandlingarna ajourneras 

Kl 19:45 Fördrink (utanför Stjärnrummet plan 11) 

Kl 20:00 Utdelning av kungliga medaljer (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 20:30 Middag (restaurangen plan 7) – fri sittning 

 

Söndag 13 oktober 

Kl 08:15 Stämmoförhandlingarna återupptas (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 10:00 Paus för kaffe/te och något gott därtill (utanför Stjärnrummet plan 11) 

Kl 10:30 Stämmoförhandlingarna fortsätter (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 12:45  Avtackningar och avslutning (Stjärnrummet plan 11) 

Kl 13:15  Lunch (restaurangen plan 7) 

 

3



 
 
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 2011 och 2012. 
 
12. Behandling av revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2011 och 2012. 
 
13. Fastställande av resultat- och balansräkningar för verksamhetsåren 2011 och 2012. 

 
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren 2011 och 2012. 

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

 
16. Proposition nr P 1 om det moderna samhällets sårbarhet samt motionerna nr M 1 om 

utbildning till allmänheten mot bakgrund av terrorhot och nr M 2 om suicidid – ett 
folkhälsoproblem. 
 

17. Proposition nr P 2 om stadgeförändring samt motionerna nr M 3 om möjlighet att 
avveckla distrikten, nr M 4 om tillägg till § 2 i gemensamma stadgar, nr M 5 om 
medlemskap, nr M 6 om generalsekreterarens arbetsgivaransvar och nr M 7 om tidpunkt 
för distriktsstämma. 
 

18. Proposition nr P 3 om stöd för fortsatt organisationsutveckling och motionerna nr M 8 
om ungdomsverksamhet, nr M 9 om nationellt rådslag, nr M 10 om roller och ansvar, nr 
M 11 om mer kunskap i föreningsteknik, nr M 12 om möjlighet till gemensamt 
bokföringsprogram och nr M 13 om juridisk stödfunktion. 
 

19. Proposition nr P 4 om enhetlig lägsta medlemsavgift och motion nr M 14 om tidpunkt 
för avisering av medlemsavgifter. 
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20. Proposition nr P 5 om marknadsföring och motion nr M 15 om förbundets och 
föreningarnas namn. 

21. Proposition nr 6 om rapport angående Civil AB och motion nr M 16 om från 
behovsorganisation till säljorganisation. 
 

22. Proposition nr P 7 om inriktningsplan för åren 2015 - 2016 samt motion nr M 17 om 
frivilliga resursgrupper. 
 

23. Motion nr M 18 om L-ABCDE/Första hjälpen 
 

24. Motion nr M 19 om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
 

25. Motion nr M 20 om framtagande av en app för smartphones till Sveriges 
Hjärtstartarregister. 
 

26. Motion nr M 21 om behovet av ett nytt utbildningskoncept för instruktörsutbildning och 
fortbildning. 
 

27. Motion nr M 22 om brist på pengar till självskyddsutbildning. 
 

28. Motion nr M 23 om skolan som målgrupp för kursverksamhet. 
 

29. Motionerna nr M 24 och nr M 25 om samarbetet med Missing People Sweden. 
 

30. Motionerna nr M 26 om informations- och säkerhetspolicy, nr M 27 om 
informationsägare av data i Max-registret, nr M 28 om rapporter från Max-registret. 
 

31. Motion nr M 29 om upphovsrätt. 
 

32. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. 
 
33. Val av förbundsordförande. 

 
34. Val av förste resp. andre vice förbundsordförande. 

 
35. Val av ledamöter. 

 
36. Val av ersättare samt fastställande av turordning för deras tjänstgöring. 
 
37. Val av ordinarie revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor. 
 
38. Val av personliga ersättare för revisorerna, varav en ska vara auktoriserad revisor. 

 
39. Val av valberedning om högst fem personer, varav en ordförande. 
 
40. Avtackningar. 
 
41. Avslutning. 
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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. 
 
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 lämnas skriftligt till ordförande. 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 16:45 dag 1. 
 

6. Nomineringar till valberedningen ska lämnas till sammankallande i beredningsutskottet senast 
kl 16:45 dag 1. 
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Påverkanstorg 
 
Syfte 
 
En arbetsprocess 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 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. 

 
För att ge alla deltagare möjlighet att komma till tals under inflytandepunkten är tiden 
för ett inlägg begränsad till sammanlagt högst tre minuter för var och en. Om det finns 
tidsutrymme kan dock samtalsledaren medge samma person att göra ytterligare ett 
inlägg. 
 

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 (se även). 

7



 
 

Påverkanstorg 

Inflytandepunkt A 

Lokal: Stjärnrummet, plan 11. 

Proposition nr P 1 om det moderna samhällets sårbarhet samt motionerna nr M 1 om 
utbildning till allmänheten mot bakgrund av terrorhot och nr M 2 om suicidid – ett 
folkhälsoproblem. 

Proposition nr P 7 om inriktningsplan för åren 2015—2016 samt motion nr M 17 om frivilliga 
resursgrupper. 

Motion nr M 18 om L-ABCDE/Första hjälpen 

Motion nr M 19 om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Motion nr M 20 om framtagande av en app för smartphones till Sveriges Hjärtstartarregister 

Motion nr M 21 om behovet av ett nytt utbildningskoncept för instruktörsutbildning och 
fortbildning 

Motion nr M 22 om brist på pengar till självskyddsutbildning 

Motion nr M 23 om skolan som målgrupp för kursverksamhet 

Inflytandepunkt B 

Lokal: Tre Kronor, plan 5. Max. 50 personer. 

Proposition nr P 2 om stadgeförändring samt motionerna nr M 3 om möjlighet att avveckla 
distrikten, nr M 4 om tillägg till § 2 i gemensamma stadgar, nr M 5 om medlemskap, nr M 6 om 
generalsekreterarens arbetsgivaransvar och nr M 7 om tidpunkt för distriktsstämma. 

Motionerna nr M 26 om informations- och säkerhetspolicy, nr M 27 om informationsägare av 
data i Max-registret, nr M 28 om rapporter från Max-registret. 

Inflytandepunkt C 

Lokal: Oxen/Värduren, plan 5. Max. 50 personer. 

Proposition nr P 3 om stöd för fortsatt organisationsutveckling och motionerna nr M 8 om 
ungdomsverksamhet, nr M 9 om nationellt rådslag, nr M 10 om roller och ansvar, nr M 11 om 
mer kunskap i föreningsteknik, nr M 12 om möjlighet till gemensamt bokföringsprogram och nr 
M 13 om juridisk stödfunktion. 

Motion nr M 29 om upphovsrätt. 
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Inflytandepunkt D 

Lokal: Jungfrun/Vågen, plan 5. Max. 50 personer. 

Proposition nr P 4 om enhetlig lägsta medlemsavgift och motion nr M 14 om tidpunkt för 
avisering av medlemsavgifter. 

Proposition nr P 5 om marknadsföring och motion nr M 15 om förbundets och föreningarnas 
namn. 

Proposition nr 6 om rapport angående Civil AB och motion nr M 16 om från 
behovsorganisation till säljorganisation. 

Motionerna nr M 24 och nr M 25 om samarbetet med Missing People Sweden. 
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Proposition nr P 1 om det moderna samhällets sårbarhet 

I. Inledning 

Inför regeringens aviserade skrivelse till riksdagen om landets krisberedskap finns skäl för 
Civilförsvarsförbundet att sammanfatta sina ståndpunkter i frågor som rör samhällets 
krisberedskap.   

I denna proposition tar vi upp  

 Begreppet generell krishanteringsförmåga 

 Olycksstatistik och skydd mot olyckor 

 Läget när det gäller försörjningsberedskap av livsmedel 

 Civilförsvarsförbundet och den enskilda människan 

 Krav på politiken 

 
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, 
engagemang, kunskaper, materiella resurser, organisation och ledarskap. Medvetna, informerade 
och förberedda medborgare är grunden för samhällets 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. 

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 oförutsedda 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 

 hantera förstärkningsresurser 

 hantera evakuering och utrymning 

 utöva civilt försvar 
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Individer och hushåll 

Enskilda människor drabbas först av alla vid kris. Enskilda människor är därmed per definition 
en förstahandsresurs – inte en andrahandslösning. Erfarenhetrena från bl.a. stormen Gudrun och 
stor olyckor utomlands visar att den svagaste länken, den enskilde människan, är den starkaste – 
om staten förmår att se till att ge kunskap om hur man klarar sig och sina medmänniskor i svåra 
situationer. Alla hushåll behöver göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys med hänsyn till sina 
boendeförhållanden och andra omständigheter. Hushållen behöver vidta de förberedelser 
kunskapsmässigt och materiellt som riskanalysen indikerar för att klara sig själva i minst två dygn 
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 sin räddningstjänst och 
andra enheter i förvaltningen. Vid större händelser styrs och samordnas verksamheten av 
kommunens krisledningsnämnd. Kommunerna bör ha avtal med frivilliga resursgrupper (FRG) 
och känna till vilka resurser i övrigt som finns att tillgå i det lokala näringslivet. Regelbunden 
utbildning och övning är en förutsättning 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 regionala 
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. 

Regering och centrala myndigheter 

Regeringen har ett nationellt områdesansvar. Regeringen har till sitt förfogande ett 
krishanteringskansli med ständig beredskap. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) 
har på 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 
omfattande 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. 
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Frivilligorganisationer 

Frivilligorganisationer, såsom Civilförsvarsförbundet, har en viktig roll inom ramen för en 
generell krishanteringsförmåga. Civilförsvarsförbundet är den frivilligorganisation i Sverige, som i 
sin verksamhet utgår ifrån den enskilda människan, det enskilda hushållet. Genom egen 
informations- och självskyddsutbildning och genom uppdrag åt olika myndigheter stärker 
Civilförsvarsförbundet enskilda människors beredskap och krishanteringsförmåga. Andra 
frivilliga försvarsorganisationer 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.  

III. Olycksstatistik och skydd mot olyckor 

Varje år omkommer cirka 3 500 personer till följd av olyckor. 

Bland både allmänhet och politiker råder betydande missuppfattningar om vilka olyckor som 
leder till dödsfall och vilka insatser som är mest verksamma för att förhindra dödsfall. 

Statistik 

Dödsfall efter olyckstyp         Miljöer med flest dödsolyckor 

 

Den i särklass vanligaste dödsolyckan är en fallolycka. Därefter kommer förgiftningsolyckor. Det 
är i hem- och fritidsmiljön som cirka 80% av alla dödsolyckor sker.  

Den årliga kostnaden till följd av olyckor i Sverige är cirka 59 miljarder kronor. Störst andel av 
kostnaden har fallolyckor med 37 %, tätt följda av vägtrafikolyckor vars andel är 36% av 
kostnaden.  

Behov av insatser 

Fallolyckan är den vanligaste dödsolyckan men också den olyckstyp som orsakar de största 
kostnaderna för samhället. Eftersom fallolyckor är jämförelsevis enkla och kostnadseffektiva att 
förebygga, lämpar sig ett förebyggande arbete kring dessa mycket väl för frivilligorganisationer.  
Frivilligorganisationer som Civilförsvarsförbundet har genom sin bredd och folkliga förankring  
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stora möjligheter att medverka till att olyckor inom hem- och fritidssektorn förebyggs och 
minskas. Genom särskilda, statligt finansierade uppdrag kan frivilligorganisationerna arbeta för att 
motivera hushållen och enskilda människor att göra egna risk- och sårbarhetsanalyser inom hem- 
och fritidsmiljön och därigenom förebygga de risker som finns. På så sätt kan både lidande och 
pengar sparas på ett effektivt sätt.   

IV. Sveriges livsmedelsförsörjning i händelse av 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, 
kommunikationssystem, 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. 

Men hur är det egentligen med Sveriges självförsörjning av livsmedel? Hur stor är den svenska 
jordbruksproduktionen? Hur länge skulle hushåll, respektive Sverige som land, klara sig i en kris 
med bortfall av el, drivmedel och transporter eller vid en kollaps i det finansiella 
betalningssystemet eller vid en avspärrning gentemot omvärlden? Finns det beredskapslager eller 
annan beredskap att säkra vårt lands livsmedelsförsörjning? Svaren är nej! 

Bakgrund 

För hundra år sedan var en av tre svenskar sysselsatta i jordbruket. Idag står jordbruket för 1,5 
procent av sysselsättningen. På 1930-talet var målet för svensk jordbrukproduktion att landet 
skulle vara så självförsörjande som möjligt. Självförsörjningen fungerade under kriget, inte utan 
umbäranden, men ändå. Beredskapen var god ända fram till EU-inträdet 1995, då de stora 
beredskapslagren för livsmedel avvecklades. 

För 20-30 år sedan hade vi en självförsörjningsgrad på 80-100 procent. Den är idag under 55 
procent och fortsatt sjunkande. Vi har idag Europas sämsta självförsörjningsgrad. Huvuddelen av 
den odlingsbara marken finns i södra Sverige. Jordbruksarealen i de sex nordligaste länen 
motsvarar endast 11 procent av den totala odlingsarealen, varför Norrlands livsmedelsförsörjning 
är starkt beroende av fungerande transporter från södra Sverige eller utlandet. 

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 
systematiska och regelbundna studier av livsmedelsförsörjningen i ett krisberedskapsperspektiv 
genomfördes.  

På initiativ av Livsmedelsverket fick dock myndigheten 1.1.2010 ansvar för att göra studier av 
risker och sårbarheter. Dock inskränker sig Livsmedelsverkets ansvar till leden efter 
produktionen, dvs. distributionsledet, utan anknytning till frågan om svensk 
livsmedelsproduktion. 2011 kom verkets första rapport ”Livsmedelsförsörjning i ett  
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krisperspektiv”. Häri konstaterades att cirka 50 procent av de livsmedel som konsumeras har sitt 

ursprung i utlandet.  

Nästan 70 procent av importen kommer från EU, i första hand från Danmark, Nederländerna 
och Tyskland. Sveriges medlemskap i EU innebär att medlemskapets alla dimensioner ska gälla 
och utnyttjas även i situationer om det uppstår säkerhetspolitisk spänning, oro för krig, krigsfara 
eller krig i Europa. Tillgången på livsmedel ska säkras genom den fria handeln inom EU. Tilltro 
sätts också till EU:s solidaritetsklausul, som anger att medlemsländerna i händelse av ett nationellt 
krisläge efter t.ex. en naturkatastrof eller terroristattack ska hjälpa varandra. 

Skulle vi klara att försörja oss själva i ett krisläge? Räcker EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 
att vi ska kunna känna oss säkra? Knappast! Vår sårbarhet är stor – inte bara på lång sikt utan 
också på kort! 

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. 

 Det finns inte längre några beredskapslager sedan inträdet i EU. Inte heller EU har några 
beredskapslager. 

 Det finns ingen statlig myndighet med ett samlat försörjningsansvar. 

Vid ett isolerat eller avstängt krisläge bortfaller häften av Sveriges livsmedels-tillgångar, dem vi 
importerar från utlandet. Vi skulle naturligtvis kunna livnära oss genom att slakta djuren och leva 
på potatis och bröd, äta vegetariskt.  

Men även på kort sikt är sårbarheten hög. Det framgår med önskad tydlighet av 
Livsmedelsverkets rapport. 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, livsmedelsindustrin och importhamnarna har 
tillgångar för ytterligare ett par dagar. Alla lager är i princip på hjul. 

Slutsatser:  

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 
transportssystemet skulle vara intakt. 

I direktiven till regeringens nyligen tillsatta utredning ”Konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion” (utredare Rolf 
Annerstedt) finns sårbarhetsaspekten inte med. Inte en rad om självförsörjningsgrad eller uppgift 

om att ta fram mål för huvuddelen av det miljövänliga svenska jordbruket. Men man  
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skriver: ”De naturliga förutsättningarna i kombination med god tillgång på mark och vatten innebär stora 
utvecklingsmöjligheter för en ökad jordbruksproduktion. Trots detta är utvecklingen i viktiga delar av svensk 

primärproduktion vikande.” Det vore klädsamt om också försörjningsfrågan togs upp i utredningen. 

 

Den enskildes ansvar 

Olika myndigheter har olika ansvar och mycket kan klaras genom samverkan dem emellan. Men 
faktum kvarstår: vid en försörjningskris måste den enskilde klara sig själv. Det är viktigt att ta eget 
ansvar. Det finns tyvärr ingen statlig eller kommunal myndighet med utpekat samlat ansvar för 
vår livsmedelsförsörjning. Varken myndigheter eller politiker talar heller om för medborgarna att 
om det blir kris, så får de klara sig själva än mindre hur man ska förbereda sig. 

V. Civilförsvarsförbundet och medborgarna 

Vad gör Civilförsvarsförbundet tillsammans med medborgarna? 

 Ger praktiska råd på hemsidan 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 självskyddsutbildningar med motsvarande inriktning som de praktiska råden. 

 Tillhandahåller 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 
krishanteringssystem genom deltagande i frivilliga resursgrupper, FRG. 
 

VI. Krav på politiken 
 

 Att regering och riksdag definierar vad som ska förstås med begreppet ”samhällets 
generella krishanteringsförmåga”. 

 Att politiker och myndigheter (statliga och kommunala) kommunicerar offentligt vad 
som är enskildas egenansvar i händelse av en civil krissituation. 

 Att politiker och myndigheter tar ett ansvar för att alla enskilda får kunskap om sitt 
egenansvar och vad man kan göra för att kunna ta sitt ansvar. 

 Att alla gymnasieelever ska få minst en utbildning i självskydd samt att alla 
medborgare ska få adekvat i hushållsberedskap. 

 Att politiker och myndigheter erkänner, uppmuntrar och stödjer frivilliga 
organisationers insatser före, under och efter en kris. 

 Att i vissa fall tilldela en frivilligorganisation ett eget ansvarsområde för samhällets 
krisberedskap (t.ex. självskyddsinformation i skolor, hushållsberedskap, organisering 
av frivilliga resursgrupper, FRG). 
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 Att MSB tar fram beslutsunderlag till mål för alla kommuners möjlighet att inrätta 
FRG. 

 Att staten på nytt tar ett samlat ansvar för Sveriges försörjningsberedskap. 

 Att statens fördelning av resurser för att förhindra dödsfall till följd av olyckor baseras 
på dödsolyckornas faktiska orsaker. 
 
 

VII. Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att proposition nr P 1 antas som förbundets uppfattning om behov och möjligheter för 
medborgarnas säkerhet och trygghet till vardags och vid kris. 
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Svar på motion nr M 1 om utbildning till allmänheten mot 
bakgrund av terrorhot 
 
Motionären vill att Civilförsvarsförbundet påbörjar utbildning i hur allmänheten ska förhålla sig 
till terrorhot. 
 
Civilförsvarsförbundets utbildningar till allmänheten utgår från människans grundbehov och hur 
dessa kan tillgodoses i olika situationer och kriser. Våra utbildningar tar upp hur man som enskild 
kan förebygga och hantera olyckor och kriser. Genom att i första hand utgå från relativt vanliga 
händelser ökar realismen i utbildningarna och därmed även deltagarnas motivation till lärande. 
Principerna för den enskildes agerande är desamma vare sig skadorna orsakas av en 
terrorhandling eller en olyckshändelse.  
 
Den fråga motionären tar upp är viktig och är värd att ge en seriös prövning. Men den 
aktualiserar komplexa och svåra frågor och Civilförsvarsförbundet saknar för närvarande kunskap 
och resurser för att aktivt medverka till att utveckla ett särskilt utbildningspaket kring 
konsekvenserna av terrorhandlingar. Frågans allvar och vikt motiverar dock att förbundsstyrelsen 
får i uppdrag att bevaka frågan i samband med översyner av förbundets utbildningsverksamhet 
och utbildningsmaterial. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  
 
att anse motionen besvarad. 
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Svar på motion nr M 2 om suicid – ett folkhälsoproblem 
 
Motionären vill att Civilförsvarsförbundet uppmärksammar suicidproblemet i utbildningsutbudet. 
 
Suicid är ett mycket allvarligt problem i samhället som det är mycket angeläget att på alla tänkbara 
sätt förebygga. Förbundsstyrelsen anser dock att Civilförsvarsförbundet för närvarande måste 
satsa resurserna på våra redan befintliga utbildningar och utveckla dessa innan vi tar oss an nya 
områden. Men frågan är så angelägen att förbundsstyrelsen kommer att följa utvecklingen med 
självmordspreventionsarbetet och se om det kan bli aktuellt i framtida utbildningskoncept. 
Förbundet behöver även en finansiär till en sådan verksamhet. Det finns nu intressanta metoder 
för att stärka allmänhetens vilja att stötta under kris och därigenom verka förebyggande.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
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Proposition nr P 2 om stadgeöversyn 

I samband med att Sveriges Civilförsvarsförbund anslöts till Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd (FRII) och erhöll ett s.k. 90-konto avkrävdes en mer specifik formulering av 
paragrafens andra stycke, där det står hur tillgångarna ska användas vid en upplösning.  

Förbundet 

§ 20 Upplösning 

I § 20 i stadgarna för förbundet (§§ 12—20) regleras vad som ska gälla vid upplösning av 
förbundet.  

Nuvarande lydelse: 

”Förbundsstyrelsen ska lämna förslag till stämman om hur den ska förfara med Sveriges Civilförsvarsförbunds 
tillgångar” 

§ 20 andra stycker föreslås få följande lydelse: 

Sveriges Civilförsvarsförbunds kvarvarande tillgångar ska överlämnas till ett ändamål som överensstämmer med 
förbundets ändamål. Förbundsstyrelsen lämnar förslag till stämman om detta. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att fastställa den föreslagna stadgeändringen. 
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Svar på motion nr M 3 om möjlighet att avveckla distrikt 

Motionären vill ha möjlighet att inte ha en distriktsorganisation. 

Distrikten har en mycket viktig roll i det pågående arbetet med att bygga och därmed utveckla 
Civilförsvarsförbundets organisation med målet att förbundet ska kunna bedriva verksamhet i 
samtliga 290 kommuner. 

Förbundsstyrelsen anser att det finns ett behov av att utveckla distriktens roll. Den handlar om 
något väsentligt mer än att vara en mötesplats för föreningarna i distriktet. Distriktsstyrelsens roll 
är krävande, både vad avser tidsåtgång och överblick över behoven på lokalplanet samt idéer om 
hur organisationsbyggandet kan genomföras.  

Förbundsstyrelsen hänvisar i övrigt till proposition nr P 3. 

Civilförsvarsförbundets behov av en lokal verksamhet ställer krav på en lokal närvaro som det är 
distriktens ansvar att tillgodose där lokalförening saknas. 

Det finns mot den bakgrunden enligt förbundsstyrelsen inget utrymme för att avveckla något 
distrikt. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen. 
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Svar på motionerna nr M 4, M 5, M 6 och M 7 om 
Civilförsvarsförbundets stadgar 
Motionerna har det gemensamt att de innehåller förslag om stadgeändringar. 

M 4 innebär att ungdomsverksamhet ska läggas till 2 § i de gemensamma stadgarna för 
Civilförsvarsförbundet. 

De verksamheter som nu anges i verksamhetsparagrafen är alla av det slaget att samtliga både kan 
och bör inkludera även ungdomar. Särskild ungdomsverksamhet är genom sin långtgående 
målgruppsanpassning emellertid ett utmärkt sätt att väcka intresse för den verksamheten. I 
förslaget till inriktningsplan för åren 2014—2015 finns därför en ambition formulerad för 
ungdomsverksamheten som förbundsstyrelsen hoppas får förbundsstämmans stöd. 

M 5 innebär en ny formulering av den paragraf som reglerar medlemskapet i 
Civilförsvarsförbundet. 

Civilförsvarsförbundet är ett (1) förbund, det är ingen paraplyorganisation. Det framgår av 
stadgarna. 

Innebörden av motionen är ett steg i riktning bort från den förbundskänsla som 
förbundsstyrelsen ser som helt nödvändig att förstärka sett utifrån det faktum att föreningarna 
och distrikten tillsammans – och därmed förbundet – är större än delarna var och en för sig. 
Förbundsstyrelsen lägger i en proposition dessutom fram ett förslag om en lägsta medlemsavgift. 

M 6 innebär att arbetsgivaransvaret för anställda av förbundsstyrelsen ska regleras i 
delegationsordning i stället för som nu direkt i stadgarna. Utgångspunkten är helt uppenbart ett 
konfliktperspektiv med innebörden, att generalsekreterarens uppfattning skulle gälla om det finns 
olika uppfattningar mellan generalsekreteraren och förbundsstyrelsen i hur arbetsgivaransvaret 
ska tillämpas. Det är ett konfliktperspektiv som helt saknar grund. Generalsekreteraren är 
nämligen ansvarig inför förbundsstyrelsen. Om denne inte har förbundsstyrelsens förtroende får 
vederbörande lämna sin befattning. 

M 7 innebär att ordinarie distriktsstämma ska genomföras tidigast sju veckor efter den 31 mars 
istället för som nu senast under maj månad. En samplanering mellan distrikt och föreningar är en 
naturlig förutsättning för nödvändig synkronisering mellan dessa. Det är när kommunikationen 
mellan föreningen och distriktet brister som problem uppstår. Förbundsstyrelsen ser inget 
praktiskt motiverat behov av att ändra stadgarna i denna del. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motion M4, 

att avslå motion M5, 

att avslå motion M6, samt 

att avslå motion M7. 
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Proposition nr P 3 om stöd för utvecklingen av 
Civilförsvarsförbundets organisation 

Civilförsvarsförbundet består av lokalföreningar, distrikt och förbundsstyrelse med 
förbundskansli. Medlemskapet har man i Civilförsvarsförbundet dit man knyts genom en  
lokalförening eller ett direkt medlemskap. Medlemskapet är individuellt i Civilförsvarsförbundet. 
I ett tidigare skede var det länsförbunden som var medlemmar. Innebörden är att 
Civilförsvarsförbundet alltså inte är en paraplyorganisation, utan ett förbund där lokalföreningar 
och distrikt är samlade under en förbundsstämma och förbundsstyrelse. Våra stadgar och vår 
värdegrund markerar vårt gemensamma ansvar för att bidra till att uppfylla organisationens mål. 
Förmågan att arbeta på ett likvärdigt sätt över hela landet är synnerligen viktig utifrån att 
Civilförsvarsförbundet är en del av Sveriges krisberedskap.  

En etablerad praxis i ideella organisationer i Sverige, som inte har en lagstiftning för ideella 
föreningar, 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. Det är viktigt att alla vårdar vårt gemensamma varumärke, vilket 
är en förutsättning för verksamhetens genomförande och utveckling samt uppdragen gentemot 
stat och kommun. 

För öka våra förutsättningar att kunna arbeta gemensamt mot målen vill förbundsstyrelsen att 
förbundsstämman förtydligar det ansvar som vilar på respektive enhet genom att ställa sig bakom 
den struktur som anges nedan. 

Nuläge 

Civilförsvarsförbundet har för närvarande (augusti 2013) 19307 medlemmar. Under år 2013 har 
1026 nya medlemmar tillkommit. Hur många av dessa – totalt sett - som är funktionärer är just 
nu inte möjligt att ange. Under år 2012 var 207 verksamma som instruktörer i självskydd eller 
annan utbildningsverksamhet. 1647 finns registrerade som aktiva i FRG. 

Så här ser Civilförsvarsförbunds organisationsstruktur ut: 

I Civilförsvarsförbundet finns 194 lokalföreningar. Förutom i Säffle finns alla föreningar inom ett 
distrikt som också motsvaras av länet. Säffle kommun ingår i Värmlands län, men lokalföreningen 
– Bengtsfors-Säffle-Åmål – ingår i Civilförsvarsförbundet Västra Götaland. 

Den största föreningen har 435 medlemmar, medan den minsta föreningen har 10 medlemmar. 
Lokalföreningarna täcker tillsammans många av de 290 kommunerna, men det finns ett alltför 
stort antal ”vita fläckar”. 

Förbundet är indelat i 21 distrikt 

Följande distrikt omfattar mer än ett län eller delar av ett län: 

 Kristianstad 
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 Malmöhus  

motsvarar tillsammans Skåne län. 

 Västmanland-Uppsala län 

är ett distrikt, där två län, både Uppsala respektive Västmanland, ingår. 

Det storleksmässigt största distriktet omfattar 50 kommuner och 28 lokalföreningar, medan det 
minsta distriktet omfattar 6 kommuner och 4 lokalföreningar. För Gotlands del är förening och 
distrikt en och samma. 

På regional nivå finns för närvarande 14 verksamhetsledare (12,05 årsarbetare) som arbetar 
tillsammans med 21 distriktsstyrelser. Kronoberg har ingen verksamhetsledare, en följd av 
distriktets eget ställningstagande. Verksamhetsledarnas arbetsbeskrivning finns i bilaga 1. 

På förbundsnivå finns förbundsstyrelsen med förbundskansliet. På förbundskansliet arbetar just 
nu 9 personer (8,05 årsarbetare). Det finns också anställda medarbetare på lokal- och regional 
nivå, dock i mycket varierande omfattning. För dessa anställningar – oftast i olika former av 
arbetsmarknadsåtgärder – ansvarar antingen distriktet eller föreningen 

Det finns ingen motsättning i att Civilförsvarsförbundet som en ideell och demokratisk 
organisation  också har anställda medarbetare för uppgifter av sådan beskaffenhet att de av 
praktiska skäl inte kan eller bör utföras av förtroendevalda. Erfarenheter hämtade från 
civilsamhället visar tvärtom, att organisationer som är väl fungerande lockar fram betydande 
insatser från alla medlemmar vilket ökar organisationens attraktionskraft. 

Civilförsvarsförbundets värdegrund antogs av förbundsstämman i 2011. Det beslutet är ett led i 
en process och arbetet med att implementera värdegrunden pågår. Det är när värdegrunden blir 
tydlig för alla som möter oss som både medlemsvärdet och samhällsnyttan blir allra bäst. Arbetet 
med implementeringen måste fortskrida och värdegrunden hållas levande. 

Medlemmar 

En idéburen organisation som vår bygger på enskilda medlemmars frivilliga insatser. Alla är 
välkomna som stödjande eller aktivt arbetande. För de medlemmar som väljer att var aktiva finns 
många skiftande arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter finns i bilaga 2. Stödjande 
medlemmar behövs också och har stor betydelse framför allt i den viktiga opinionsbildningen. 

Varje medlem behöver känna att ett engagemang i Civilförsvarsförbundet ökar säkerhet och 
trygghet i samhället och bidrar till något som är meningsfullt och utvecklande för den egna 
personen. För detta krävs det – inte minst i början av medlemskapet – en personlig kontakt 
mellan företrädare för lokalföreningen och medlemmen samt därefter en löpande 
kommunikation mellan dessa. Samtalet gör det möjligt att ta reda på vad medlemmen vill och kan 
bidra med samt vilka förväntningar medlemmen har på medlemskapet. Styrelsen i 
lokalföreningen har sedan förbundsstämman år 2011 ansvaret för att en sådan kontakt tas inom 
en månad från inträdesdagen. 
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Civilförsvarsförbundets verksamhet är inte tillräckligt känd. Dessutom har alltför många en 
förlegad uppfattning om Civilförsvarsförbundet och vår verksamhet. Det innebär en särskild 
utmaning i arbetet med att värva nya medlemmar.  Medlemsvärvning är en nödvändig 
förutsättning för tillväxt och fortlevnad, men uppfattas av alltför många i vår organisation som 
svår. Erfarenheter från andra delar av civilsamhället visar dock att människor är beredda att ställa 
upp om de uppfattar verksamheten som angelägen och att de samtidigt konkret får klart för sig 
vad de själva kan bidra med. En del vill inte gå med om de inte kan få arbeta praktiskt medan 
andra har full upp men kan tänka sig att stödja ett viktigt ändamål. 

Lokalföreningar 

Trots den tekniska utvecklingen med inte minst moderna kommunikationer är det fortfarande 
lokalt i samhället som det stora flertalet medborgare mestadels uppehåller sig. Det är också där 
man oftast vill låta sitt samhällsengagemang ta sig uttryck. Det är där man ser behovet och de 
egna möjligheterna att göra något åt dem. Det gäller i synnerhet när det gäller att hjälpa 
medmänniskor vid olyckor och kris, där vårt fokus ligger. Tyngdpunkten i 
Civilförsvarsförbundets verksamhet ska därför ligga lokalt. En lokalt fungerande förening, där 
man får personlig kontakt med varandra och arbetar tillsammans i den vardagliga 
föreningsverksamheten, är därför mycket betydelsefull i en verksamhet där man vill förhindra 
olyckor, kunna bistå in i svåra lägen och stödja medmänniskor när allvarliga händelser inträffar. 
Exempel på lämpliga föreningsaktiviteter finns i bilaga 3. För att hinna och orka med allt 
behöver varje förening tillgång till många funktionärer, som utifrån intresse och kompetens 
fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. 

En omständighet som i sammanhanget komplicerar arbetet för flera av våra lokala föreningar är 
den ökande urbaniseringen. Allt fler människor bosätter sig i större städer. Det betyder att man i 
flera mindre kommuner har svårt att rekrytera nya medlemmar och funktionärer. Lokalt är ofta 
en liten grupp boende engagerade i många föreningar och tiden räcker inte för hur många 
uppdrag som helst. Samtidigt vet vi att idéburna organisationer har svårare att nå igenom i 
storstadsmiljöerna. Ett större lokalt utbud skapar en större konkurrens om människors tid och 
uppmärksamhet. Båda förhållandena gör att det ställs stora krav på anpassade metoder för att 
samla människor i den lokala föreningsverksamheten. Lokal samverkan mellan idéburna aktörer 
kan vara till ömsesidig nytta för parterna. Det gäller både samverkan med andra delar av 
Civilförsvarsförbundet liksom med andra ideella organisationer med lokal närvaro och 
verksamhet. 

Det finns behov av att höja kompetensen både i föreningsteknik i allmänhet och kunskap om 
Civilförsvarsförbundet i synnerhet så att vi kan vässa det lokala arbetet. Tillsammans med 
studieförbundet Medborgarskolan har en kurs i detta därför tagits fram avsedd för alla 
medlemmar. Kursen beskrivs närmare i bilaga 4. Varje föreningsstyrelse bör ha ett pågående 
studium av både föreningsteknik och lokalt anpassat värdegrundsarbete för att med det som bas 
utveckla den lokala verksamheten.  
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Distrikt 

Distriktsstyrelsernas ansvar framgår av bilaga 5. En central uppgift för distriktsstyrelserna är att 
se till att det finns ett verksamhetsutbud från Civilförsvarsförbundet även i de kommuner som 
inte har en fungerande lokalförening.  

Distriktsstyrelsen ska även stimulera samverkan mellan föreningarna och ett socialt utbyte mellan 
lokalföreningarna. Distriktsstämmorna är viktiga för detta men distriktsstyrelserna bör även pröva 
möjligheten som finns att samla lokalföreningarnas ledande företrädare till regelbundna 
distriktsråd. 

Distriktsstyrelserna är viktiga för förbundsstyrelsen som rådgivare och beredningsorgan. Det kan 
vara svårt att förena den krävande uppgiften att vara lokalföreningsordförande med att ha den tid 
som behövs för att även kunna sköta och ta ansvar för ett engagemang i distriktsstyrelsen, utan 
att man blir utsliten och tappar sitt engagemang. Detta är något som valberedningarna måste 
överväga i sitt arbete inför distriktsstämman.  

Förbundsstyrelsen har under år 2013 genomfört fyra utbildningsdagar för valberedare. Den 
erfarenheten visar att behovet av ökad kompetens i valberedningarna generellt sett är stort. 
Därför har varje distrikts erbjudits möjligheten att utbilda en person med uppgiften att utbilda 
lokalföreningarnas valberedningar. Utbildningen av valberedningsutbildare kommer att 
genomföras under året. 

På förbundsstyrelsens uppdrag har en arbetsgrupp under året arbetat med riktlinjer för en 
framtida distriktsindelning, eftersom det förelåg ett förslag från en statlig utredning om ny läns- 
och regionindelning i Sverige.  Regeringen tog dock inga beslut som innebär att det blir någon ny 
indelning redan fr.o.m. 2015, som utredaren hade föreslagit. Indelningsfrågan är således inte lika 
aktuell, men såväl arbetsgruppen som förbundsstyrelsen anser ändå att frågan om 
Civilförsvarsförbundets framtida distriktsindelning behöver diskuteras.  

Kartan i bilaga 6 är att se som en idé – ett exempel – på en framtida distriktsindelning. Frågan 
aktualiseras på förbundsstämman. Därefter får den nya förbundsstyrelsen pröva hur den fortsatta 
processen bör läggas upp med diskussioner tillsammans med alla distrikt och överläggningar i 
förbundsråd inför beslut om ny distriktsindelning när tiden är mogen. Förbundsstyrelsen 
rekommenderar alla distrikt inom utbildningsregionerna att öka samverkan för ömsesidigt 
erfarenhetsutbyte kring såväl uppdragsutbildningar som övrig verksamhet. 

Vår egen arbetsgrupp framhöll att en ny distriktsindelning skulle öppna för ett effektivare arbete 
på distriktsnivå med distriktsstyrelser som den viktiga länken mellan lokalföreningar och 
förbundsstyrelsen. Idag har alltför många distriktsstyrelser karaktären av mötesplats för de 
föreningar som finns, varför det är lätt att bortse från distriktsstyrelsens viktiga uppgift att 
utveckla verksamhet där lokalförenings saknas. Arbetsgruppen pekade också på möjligheten att 
ordna arbetsplatser för flera verksamhetsledare (VL) i våra storstadsdistrikt och värdet av att VL 
har ett bra samarbete över distriktsgränser. 
Förbundsstyrelsen vill därför att frågan om Civilförsvarsförbundets framtida distriktsindelning tas 
upp till fortsatt diskussion under kommande verksamhetsperiod. 
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Förbundsstyrelsen med förbundskansli 

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

Förbundskansliet, under ledning av generalsekreteraren, är underställt förbundsstyrelsen och 
bereder och verkställer dess arbete. Förbundsstyrelsen och dess kansli arbetar efter de riktlinjer 
som anges i inriktningsplanen och de beslut med anledning av propositioner och motioner som 
fattats av förbundsstämman.  

Förbundsstyrelsen har att tillse att det finns utbildningskoncept etcetera som gör att 
Civilförsvarsförbundet uppfattas som en trovärdig och kompetent aktör. 

Förbundsstyrelsen har att svara för den viktiga omvärldsbevakningen och har 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 ett nödvändigt 
underlag för beslut av såväl strategisk som taktisk art.  

Ett av flera viktiga beslut som förbundsstyrelsen fattar gäller användandet av de centrala resurser 
som finns och som skapas genom vår verksamhet. En fråga bland dessa är var vi ska placera 
anställda verksamhetsledare. I alla beslut som rör våra gemensamma resurser måste 
förbundsstyrelsen vara öppen för förändringar och säkerställa att vi har en verksamhetsstruktur 
som svarar både mot samhällets krav och den lokala verksamhetens behov.  

Generalsekreteraren har, under styrelsen, arbetsgivaransvar för kansliets personal och VL. Den 
dagliga arbetsledningen för VL delas mellan generalsekreteraren och berörda distriktsstyrelser. 

Värdegrunden 

Civilförsvarsförbundets verksamhet vilar på demokratisk och ideell grund. Det är när 
verksamheten genomsyras av vår värdegrunds åtta värden: meningsfullhet, säkerhet, kunskap, 
hopp, ansvar, mod, respekt och omtanke som medlemskapet får stor betydelse för 
medlemmen och samhället. 

För att förverkliga värdegrunden krävs att den hela tiden finns med i verksamheten genom att 
återkopplingar görs till de åtta värden. Det är ett ansvar för varje styrelse att agera så att arbetet 
med värdegrunden hålls levande och ges den konkretion som behövs för att hela verksamheten 
ska kunna förstå och förhålla sig till den. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att ställa sig bakom de förtydligaden av ansvaret hos olika nivåer inom förbundet som görs i 
propositionen för att använda dessa som underlag för organisationens arbete. 
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                      Bilaga 1 
 
 
 
Arbetsbeskrivning: 
 

Verksamhetsledare 
 

 Agera för att förståelsen ökar för att Civilförsvarsförbundet är ett förbund med lokal och 
regional verksamhet. 

 
 Stödja de frivilliga och ideella krafterna på lokal nivå. Kommentar: Verksamhetsledaren ska 

inte utföra sådana arbetsuppgifter som förtroendevalda måste kunna klara själva. 
 

 Skapa förutsättningar för att Civilförsvarsförbundets statliga uppdrag med god kvalitet 
kan levereras och utvecklas samt följa uppverksamheten. En särskilt viktig uppgift är att 
svara för urvalet av instruktörer samt stödet och utvecklingen av dessa. 

 
 Skapa förutsättningar för att den verksamhet som bedrivs av Civil AB kan genomföras 

med god kvalitet och utvecklas samt följa upp verksamheten. En särskilt viktig uppgift är 
att svara för urvalet av instruktörer, stödet och utvecklingen av dessa samt att medverka 
till ökad försäljning.  

 
 Medverka till att Frivilliga resursgruppen, FRG, etableras i alla kommuner som efterfrågar 

resursen. 
 

 Stödja verksamhet med FRG och följa upp verksamheten. Särskilt viktig är dialogen med 
FRG-ansvariga och uppföljningen av systemet för kvalitetssäkring av FRG. 

 
 Svara för sådan information och marknadsföring av Civilförsvarsförbundet som inte tas 

om hand av lokalt eller regionalt verksamma förtroendevalda och övriga funktionärer. 
 

 Medverka till att upprätta och utveckla nätverk bestående av lokala och regionala aktörer, 
främst kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser och andra regionala myndigheter, 
samt ideella organisationer. 

 
 Verkställa beslut som fattats av förbundsstyrelsen, generalsekreteraren eller 

distriktsstyrelsen. 
 

 Vid behov vara behjälplig inom annan verksamhetsledares geografiska 
verksamhetsområde. 

 
En optimal arbetsinsats av verksamhetsledaren förutsätter att varje distriktsstyrelse och 
verksamhetsledare gemensamt kommer fram till vad verksamhetsledaren ska ägna sin tid 
åt. Den bedömningen ska göras utifrån den inriktningsplan som förbundsstämman 
beslutat. 
 
Fatställd av förbundsstyrelsen 2013-05-22 
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      Bilaga 2 

 

Exempel på uppgifter i Civilförsvarsförbundet 

Frivilliga Resursgruppen, FRG 
Ansvarig 
Ledare 
Deltagare (medlemmar) 

Utbildning/information 
Självskyddsinstruktör 
HLR/D-HLR-instruktör 
Första hjälpen-instruktör 
Instruktör i kriskommunikation 
Informatör 

Föreningsfunktionär 
Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Ledamot/ersättare 
Webbansvarig 
Redaktör 
Samordningsansvarig 
Max/medlemsansvarig 
Programansvarig/studieorganisatör/eventansvarig 
Insamlingsansvarig 
Akutgrupp 

Andra viktiga funktioner 
Organisatör Grannsamverkan brand och hjärtstopp 
Uppsökare 
Akutgrupp 
Landräddare 
 

 

35



 
      Bilaga 3 
 
 
Verksamhetsledarnas tips till föreningarna på lokala aktiviteter 
 
Civilförsvarsförbundets medlemsutbildning enligt kursplan.* 
 
Föreningskunskap* 
 
Kurser i ”Vår trygghet”, HLR, första hjälpen eller annat säkerhetsrelaterat ämne. 
 
Föreläsningar. Exempel: POSOM, smittskyddsläkare, BRÅ, kvinnojouren ...** 
 
Studiebesök. Exempel: Kommunen, vattenverket, värmeverket, räddningstjänsten, lokalradion … 
 
Anordna eller delta i publika event för att lyfta fram något som behövs för ökad säkerhet och 
trygghet. 
 
Hjärta att hjälpa 
 
Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp 
 
Frivilliga resursgruppen, FRG** 
 
Låt föreningens yngre anordna och bjuda in till en aktivitet för alla medlemmar. 
 
Sociala aktiviteter. Exempel: Familjedag, resor, fester …** 
 
 
*    Samarbete med studieförbund rekommenderas. 
 
**  Samarrangemang med andra lokala föreningar inom och/eller utom Civilförsvarsförbundet 
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Bilaga 4 
 
 
 
 

Arbetsplan 
 
Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om 
cirkeldeltagarna vill, även boken ”Styrelsearbete i ideella föreningar” författad av David 
Gustafsson.  
 

Sammankomst Innehåll/teori och praktik 

Tillfälle 1 
Studiecirkel lokalt:  
Styrelsens ansvar och 

befogenheter 
Tid:3x45 min 

 
Förslag planering:  
 

1. Genomgång av styrelsens ansvar och befogenheter. 
Vad är viktigt i vår styrelse? Hur fördelar vi arbetet? Tänk utifrån: 

Verksamhetsåret 
Årsmötet 
Stadgar  
Ansvar  
Protokoll 
Valberedning 
Medlemskap 

2. Föreningens målsättning och vision, hur ser den ut (se stadgar)? 
3. Vad är vi bra på? Vad behöver vi förbättra/förändra?  
4. Gå igenom er verksamhetsplan. Stämmer den överens med 

värdegrund, inriktningsplan och vision? Stäm av de aktiviteter 
som är planerade under resterande år?  

 
Diskutera: Hur synliggörs föreningens värdegrund vid aktiviteterna? 
 

 
 

Tillfälle 2 
Studiecirkel lokalt: 

Medlemsvård 
3 x 45 min 

 

 
Förslag planering: 
 

1. Hur arbetar vi med våra medlemmar? Vad gör vi tillsammans? 
2. Hur arbetar vi med medlemsvård? 
3. Hur rekryterar vi medlemmar och funktionärer som kan bidra 

till en positiv utveckling av Civilförsvarsförbundet? 
4. Vad fungerar bra i mötet med nya och etablerade medlemmar? 

Finns det förbättringsområden? 
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Tillfälle 3 
Studiecirkel lokalt 

Kommunikationsrutiner 
3x45 min 

 

 
Förslag planering: 
 
1. Hur kommunicerar vi vår verksamhet och våra planerade aktiviteter 

till medlemmar och övriga? 
2. Vilka kommunikationsvägar använder vi? Hemsida, brev, sms, 

telefon etc. Vad fungerar bra och vad kan förbättras? 
 
Sammanfatta de tre träffarna, sammanställ en åtgärdslista med 
ansvarsområden – vem gör vad? Tänk smart – ta inte på er för mycket. 
Organisera och utvärdera. 
 
Hemuppgift: Arrangera en medlemsaktivitet som ska vända sig till både gamla och 
potentiellt nya medlemmar.  
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Genomförande 
 
Inför tillfälle 1 
Skaffa en användare på www.civil.se . (Så här gör du: http://www.civil.se/wp-signup.php .) 
 
Under fliken ”För medlemmar” finns det mesta av materialet samlat för nedladdning. Var och en 
ansvarar för att kopiera sitt eget utbildningsmaterial inför kursstart. Har du inte tillgång till 
skrivare kontakta cirkelledaren för hjälp.  
Boken ”Handbok för Civilförsvarsförbundet” finns att beställa i ”Butiken” på hemsidan eller via 
dina verksamhetsledare.  
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Tillfälle 1 
Det är alltid bra att vara väl förberedd inför en kursstart. Innan ni börjar - utse en person som 
ansvarar för att ta fram allt kursmaterial och se till att det finns anteckningsblock och pennor på 
plats. Vid den första träffen utser ni även en person som får fungera som sekreterare och som för 
anteckningar samt håller koll på tiden.  
 
För att ni ska få till en bra diskussion utifrån frågorna i arbetsplanen är det fint om alla har läst 
igenom de texter som ni ska utgå ifrån. Sätt er in i stadgar, vision och inriktningsplan och fortsätt 
sedan att läsa värdegrund och ”Handbok….”. De här texterna kommer att vara vägledande för er 
under alla delar i cirkeln.  
 
Stöd vid inläsning av ”Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund – förbund, distrikt och 
föreningar” 
Till ideella föreningar räknas föreningar vars främsta ändamål är ideellt och/eller att dess 
verksamhet är ideell samt att den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte är av 
affärsmässig karaktär. Det finns ingen lagstiftning som reglerar frågor angående ideella 
föreningar. Det är istället föreningens stadgar och i viss mån även praxis som anger hur 
föreningen skall skötas. Det faktum att det saknas lagstiftning på området innebär att det i stor 
utsträckning är helt upp till den ideella föreningen hur den sköter sin förening och vilka regler 
och stadgar som uppställs för dess organisation.  
Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen. I 
Civilförsvarsförbundet är det Förbundsstämman som beslutar om stadgar.  
 
Civilförsvarsförbundet har tre grundläggande funktioner: 
- den beslutande funktionen (föreningsstämman) 
- den verkställande funktionen (styrelsen) 
- den kontrollerande funktionen (revisorerna) " 
 
Stadgarna bör därför innehålla regler för dessa funktioner. 
I relativt fullständiga stadgar bör följande finnas med: 
- föreningens namn/firma 
- sätesort 
- ändamål 
- regler för hur verksamheten ska bedrivas 
- regler för medlemskap och uteslutning 
- uppgift om beslutande organ 
- regler för rösträtt och besluts fattande 
- bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den 
väljs, beslutsfattande etc. 
- verksamhets- och räkenskapsår 
- bestämmelser om revisor/er (antal, hur de utses etc.) 
- regler för ändring av stadgarna 
- regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar. " 
 
" Det kan också vara bra att ha med t.ex. 
- vad som gäller beträffande medlemsavgifter 
- regler för kallelse till möten 
- när ska årsmötet hållas  
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- vilka frågor som ska behandlas på årsmöte etc. 
- under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas. " 
 
Vidare råd från skatteverket angående ideella föreningar hittar ni via länken: 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar.4.6a66882312
59309ff1f800028215.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd vid inläsning av - Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2012-2013 
En klar vision gör alltid skillnad. Läs igenom Civilförsvarsförbundets vision och inriktningsmål. 
Fundera och diskutera med hjälp av följande påståenden. En vision ska: 
 

- Visa vägen framåt. 
- Inte vara för tidsspecifik, eftersom formuleringen ska hålla över tid. 
- Innehålla en formulering som lyfter fram vad som gör föreningen unik. 
- Vara engagerande, stimulerande och motiverande. 
- Tas fram internt av förbundsstämman.  
- Fungera både internt och externt. 
- Inte vara för allmänt hållen. Vara kortfattad men inte för vag. 
- Vara tydlig och begriplig. 
- Vara ett destillat av – och lyfta fram – förbundets verksamhetsidé. 
- Kunna motivera.  

 
Stöd vid inläsning av - Värdegrund för CFF 
Här ska ni läsa dokumentet ”Värdegrund - bakgrund och syfte” samt Civilförsvarsförbundets 
”Värdegrund”.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Stöd vid inläsning av Handbok 
Handboken kan vara ett bra stöd för er genom hela kursen. Den kan även fungera som 
”uppslagsverk” om ni stöter på frågor under diskussionen som rör verksamheten. Kanske kan 
den också bidra med nya idéer och inspiration till er lokala förening.  
 
  

 
Diskutera de frågor som är viktiga för er förening! Ta stöd av frågorna i arbetsplanen och 
när diskussionen känns avslutad: sammanfatta de viktigaste punkterna och be sekreteraren 
skriva ned dem. 
 

 
Gå sedan till frågorna i kursplaneringen och diskutera: Hur synliggör vi föreningens värdegrund 
vid aktiviteterna? 
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Tillfälle 2 
Fråga deltagarna i gruppen hur de definierar medlemsvård. 
Vad tycker de är bra medlemsvård? Be dem lyfta fram goda exempel.  
 
Be dem också fundera på vad är det som gör ett medlemsmöte givande?  
Titta på hemsidan www.civil.se och ta del av föreningsutskick, blogginlägg, kalenderfunktion och 
genomförda aktiviteter.  
 
Läs informationen under fliken: ”Vad gör en medlem?” Känner alla i styrelsen till de olika 
funktioner som en medlem kan engagera sig i?  
 
 

 
 
 
 

 

 
Inför tillfälle 3 
Tänk på att kursen ska avslutas med en medlemsaktivitet som ni själva planerar.  
Hur vill ni göra den så intressant och givande som möjligt? Vilka vill ni bjuda in? Hur når ni ut 
med informationen på bästa sätt? 
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Tillfälle 3 
När det är dags för sista tillfället har ni kommit en bra bit på väg i er föreningsutveckling. Nu får 
ni möjlighet att göra något konkret av alla era idéer och synpunkter. Uppgiften är att arrangera en 
aktivitet som vänder sig till både gamla men även potentiella nya medlemmar. Frågorna nedan är 
viktiga både för er som har varit med en tid men de kanske främst riktar sig till er som är nya i 
styrelsen.  
 
Inför planeringen av aktiviteten bör ni fundera på: 
 

1. Tänk på vilken målgrupp ni vill välja för aktiviteten. 
2. Aktiviteten ska rymmas inom vårt verksamhetsområde. Den ska vara rolig, inspirerande 

och meningsfull. Det ska tydligt framgå vad aktiviteten ska fylla för syfte. 
3. Ska aktiviteten samordnas med en lunch, ett eftermiddagsfika eller annan förtäring? 
4. När ska aktiviteten ske – i tid och rum? Är tiden väl avgränsad? Vilka resurser har ni i 

övrigt? Personer, materiel etc.  
5. Skriv en inbjudan – hur ska ni nå ut? Med brev, e – post eller sms etc? Finns det andra 

sätt att nå ut? Hur stor budget har ni för informationen?  
6. Hur ska ni förmedla Civilförsvarsförbundets värdegrund vid aktiviteten? Vad vill ni att 

deltagarna vid aktiviteten ska ta med sig därifrån? Vad vill ni själva åstadkomma med den?  
7. För att lära känna era befintliga men kanske även potentiella medlemmar, passa på att 

intervjua deltagarna på aktiviteten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Grattis! 
När frågorna är besvarade har ni både en färdigplanerad medlemsaktivitet samt 
arbetat er igenom studiecirkeln ”Ideell professionell i Civilförsvarsförbundet”.  
 
Förhoppningsvis känner ni er mer bekväma med de dokument som reglerar 
verksamheten i förbundet men kanske framför allt på det klara med hur vi planerar 
och genomför aktiviteter för oss själva och våra medlemmar. 
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      Bilaga 5 

 

En distriktsstyrelses uppgifter inom Civilförsvarsförbundet 

Beslut av förbundsstyrelsen (FS) den 6 mars 2013 utifrån gällande stadgar. 

Distriktets roll i förbundet 

Distriktsstyrelsen (DS) är den viktiga länken mellan FS och lokalföreningarna. Distrikten har ett 
eget verksamhetsansvar. Detta beskrivs i distriktsstadgans ändamålsparagraf: 

Distrikten ska stödja föreningarna och verka för genomförande av förbundets uppgifter 
och mål. 

Saknas det en förening i en kommun ansvarar distriktet på lämpligt sätt för verksamheten 
(§ 1). Det innebär att ju fler föreningar i distriktet som läggs ner, desto mer ökar arbetsbördan för 
DS och verksamhetsledaren (VL). 

Något mer allmänt beskrivs distriktets verksamhet i ”Handbok för Civilförsvarsförbundet”, sidan 
13. 

Dokument som beskrivas dessa uppgifter och mål är förbundets inriktningsplan, värdegrund och 
beslutsprotokoll från förbundsstämmor samt anvisningar och rekommendationer som på dessa 
grunder upprättats och beslutats av FS. 

En rekommendation från förbundsstämman år 2011 är att 20 kronor av medlemsavgiften ska gå 
till distriktets verksamhet. 

Alla instruktörer är knutna till distrikten. Instruktörerna som utbildats av förbundet är en 
distriktsresurs som vid behov kan och bör användas även av andra distrikt. 

Civil AB är förbundets företag för betalskurser. Bolaget är en del av förbundet. Alla som 
genomför kurser åt våra kunder representerar förbundet. Civil AB:s uppgift är att dra in pengar 
vars avkastning ska gynna den ideella verksamheten. Av bl.a. skatteskäl måste förbundet hålla isär 
den ideella verksamheten från den kommersiella. Därför finns ett regelverk för bolaget som 
måste följas. 

Generalsekreteraren (GS) är arbetsgivare och central arbetsledare för våra VL. VL ska under DS 
stödja föreningarna och verka för genomförande av förbundets uppgifter och mål. Den dagliga 
arbetsledningen delas i viss mån mellan GS och DS. 

En prioriterad verksamhet enligt den senaste förbundsstämmans beslut är att ”bygga 
organisation”. Det gör vi bl.a. med hjälp av aktiva valberedningar som hjälper till att rekrytera 
förtroendevalda som kan stärka och utveckla vår lokala organisation. Lokalföreningen är basen 
för Civilförsvarsförbundets verksamhet. En arbetsuppgift, som hänger nära samman med vårt  
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eget organisationsbyggande, är att i kommunerna bilda frivilliga resursgrupper – FRG. Det är 
också en högt prioriterad uppgift för både VL och distrikt. 

DS sammansättning 

DS ansvarar för distriktets uppgifter och är således inte en mötesplats för föreningarna. 

DS bör bestå av personer som fokuserar på distriktets uppgifter. Beroende på förtroendevaldas 
tid m.m. kan det vara betungande att kombinera ett ordförandeskap i föreningen med ett 
ledamotskap i DS. (Detsamma kan förstås gälla ordförandeskap i distrikt och ledamotskap i FS.) 
Varje funktion kräver tid och engagemang. 

Givetvis ska DS ha nära kontakt med föreningarna. Det kan t.ex. ske i form av distriktsråd, där 
styrelsen möter alla föreningsordföranden eller annan representant för föreningen. 

I ideella organisationer är det sällan bra att ha en och samma person på alltför många olika 
uppdrag. Om möjligt ska alla medlemmar, som vill vara aktiva, också erbjudas att vara med och 
dela på uppgifter och ansvar. Det är de många aktiva i en organisation som ger dess styrka. 

Civilförsvarsförbundets förmåga att knyta till sig medlemmar med intresse och kompetens för att 
utföra funktionärsuppgifterna kommer att ha stor påverkan på våra möjligheter att vara en ideell 
aktör för säkerhet och krisberedskap. 
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      Bilaga 6 

Exempel på nya distrikt 

De två nordligaste distrikten behålls som i 
dag, annars blir det för långa resor. 
Jämtland går samman med Västernorrland. 
Verksamhetsledare (VL) i dessa tre distrikt 
samverkar. 

Dalarna och Gävleborg bildar ett distrikt. 
Värmland och Örebro blir ett distrikt. 
VL i dessa två distrikt samverkar. 

Uppsala, Västmanland, Sörmland, Stockholm 
och Gotland bildar ett distrikt med flera VL. 

Västra Götaland går samman med Halland till 
ett distrikt med flera VL. 

Östergötland och Jönköping går samman. 
Kalmar och Kronoberg går samman. 
VL i dessa distrikt samverkar. 

Skåne och Blekinge bildar ett distrikt med 
flera VL. 

I nuvarande organisation är Uppsala län 
en del av distrikt Västmanland (U) - Uppsala 
(C). 

Skåde län är uppdelat i distrikten Kristianstad 
(L) och Malmöhus (M), dvs. de motsvarar de 
gamla länsindelningarna. 

På kartan saknas Stockholms läns läns- 
bokstav, AB. 
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Befolkningsunderlag 2010 

Norrbotten 248609
Västerbotten 259284
Jämtland Härjedalen 126691
Västernorrland 242625
Gävleborg 276508
Dalarna 277047
Västmanland 252756
Örebro 280230
Värmland 273265
Västra Götaland 1580297
Halland 299484
Skåne 1243329
Blekinge 153227
Gotland 57269
Kalmar 233536
Kronoberg 183940
Jönköping 336866
Östergötland 429642
Södermanland 270739
Uppsala 335882
Stockholm 2054343
 

Exemplet på indelning ger följande folkmängd i distrikten: 

Norrbotten 248609
Västerbotten 259284
Jämtland Härjedalen, Västernorrland 369316
Gävleborg, Dalarna 553555
Örebro, Värmland 553495
Västmanland, Södermanland, Uppsala, Gotland, 
Stockholm 

2970989

Västra Götaland, Halland 1879781
Östergötland, Jönköping 766508
Kronoberg, Kalmar 417476
Skåne, Blekinge 1396556
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Svar på motion nr M 8 om ungdomsverksamhet 
 
Motionären tar upp en verksamhet som är mycket viktig inte minst för förbundets framtida 
utveckling, nämligen den som syftar till att engagera fler ungdomar i Civilförsvarsförbundet. 
 
Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet har utformas för att ha verksamhet på central, 
regional och lokal nivå. En målsättning för framtiden är att Civilförsvarsförbundet ska ha 
fungerande ungdomsverksamhet i alla distrikt. Senast år 2020 ska ett särskilt ungdomsförbund 
bildas inom Civilförsvarsförbundet. Därför är det viktigt att det finns ungdomsråd i varje distrikt 
senast år 2015. 
 
Den centrala nivån ska huvudsakligen bestå av fyra läger som genomförs vinter, vår, sommar och 
höst. De anordnas av Civilförsvarsförbundet centralt, tillsammans med det distrikt där lägret 
anordnas, och vänder sig till ungdomar i åldern 15 – 18 år med undantag av sommarlägret där 
den nedre åldersgränsen är 12 år. Lägren utformas så att de är kostnadsneutrala för deltagarna 
oavsett från vilken del av landet ungdomarna kommer. 
 
Lägren ska i första hand ses som möteplatser där förbundets ungdomar, från olika delar av 
landet, får tillfälle att träffas. Den centrala ungdomsverksamheten kan inte ersätta en lokal eller 
regional ungdomsverksamhet.  
 
Observera att det bara är vid de centralt anordnade ungdomslägren som det för närvarande finns 
en nedre åldersgräns för deltagarna. Eftersom dessa tar emot deltagare från hela landet bedöms 
bland annat tillsynen och resandet kräva att ungdomarna nått 15 års ålder för att själva ta sig till 
eller från lägret. Lokal eller regional verksamhet kan med fördel anordnas för yngre deltagare. 
 
Ett nationellt ungdomsråd finns sedan tre år tillbaka och består av 8 ungdomar. Verksamheten 
har hittills varit trevande. Därför behövs nu en omstart av verksamheten med förslagsvis följande 
utformning: 
 
Ungdomsrådets sammansättning  

 Varje utbildningsregion utser/väljer två representanter till ungdomsrådet för ett år i taget. 
Totalt blir det då 8 medlemmar i rådet. I varje utbildningsregion utser verksamhetsledarna 
en verksamhetsledare som fungerar som kontaktperson mot regionens två representanter 
i rådet.  

 Hela rådet träffas tre gånger per år, förslagsvis i september, januari och maj. 

 Ungdomsrådet utser två representanter som deltar i FS arbetsutskott. 

Ungdomsrådets uppgifter  

 Representanter i ungdomsrådet ska vara aktiva som medlemmar i sin lokala förening. 

 Kontinuerligt lyssna in vad ungdomar inom Civilförsvarsförbundet vill ha, önskar och 
tycker. 
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 Föra fram ungdomarnas önskningar och synpunkter till AU (på plats eller per telefon). 

 Vara en aktiv part i planeringen och en kunskapsbank för lägerledningen av de fyra 
nationella ungdomsläger som förbundet anordnar varje år. 

 Fungera som ett bollplank vid uppstart av ny ungdomsverksamhet inom förbundet. 

Ekonomi 

Budget för den centrala ungdomsverksamheten beslutas av förbundsstyrelsen inför varje 
verksamhetsår. För år 2013 är anslaget 450 000 kronor.  Av dessa medel är 73 000 kronor avsatta 
till lokal eller regional ungdomsverksamhet och kan beviljas efter särskild ansökan. 

Mål och syfte 

Syftet är att ge unga möjligheter till delaktighet i samhällsbyggandet och trygga rekryteringen till 
Civilförsvarsförbundet. 

Målet är att ge unga efter sina förutsättningar möjlighet att delta i organisationens ordinarie 
verksamhet såsom till exempel: 

 Delta i nationella, regionala och lokala träffpunkter 

 Ingå i FRG 

 Ingå i Akutgrupper 

 Bli instruktör  

 Bli ledare 

 Åta sig förtroendeuppdrag 

Eftersom ungdomsverksamheten huvudsakligen ska bedrivas på lokal och regional nivå är det en 
uppgift för distriktsstyrelsen att utse mentorer till verksamheten. 

Enligt Civilförsvarsförbundets inriktningsplan för år 2014 – 2015 är målsättningen att det vid 
utgången av år 2015 ska finnas särskild verksamhet för medlemmar i åldern 15 – 24 år i varje 
distrikt. Det mer långsiktiga målet är att det senast år 2020 ska bildas ett ungdomsförbund inom 
Civilförsvarsförbundet. 

Ungdomsverksamheten ska följa den värdegrund som Civilförsvarsförbundet antagit.  
En säkerhetsinstruktion finns för lägerverksamhet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta 
  
att godkänna förbundsstyrelsens förslag till inriktning av ungdomsverkssamheten och därmed 
anse motionen besvarad.  
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Svar på motion nr M 9 om nationellt rådslag 

Motionären vill att nationella rådslag ska anordnas de år det inte är förbundsstämma. 

Förbundsstämman är Civilförsvarsförbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma 
genomförs vartannat år. Mellan förbundsstämmorna är förbundsstyrelsen det högsta beslutande 
organet. Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman. 

Förbundsstyrelsen kallar minst vartannat år till förbundsråd. Där förutsätts varje 
distriktsordförande delta tillsammans med förbundsstyrelsen. Förbundsrådet har visserligen ingen 
formell status, men är ett tillfälle till erfarenhetsutbyten och samtal om för 
Civilförsvarsförbundets gemensamma angelägenheter. Det förekommer att beslut tas vid 
förbundsrådet, utan att dessa varken kränker det ansvar som förbundsstämman eller 
förbundsstyrelsen har. 

Sedan många år finns ett system med faddrar i förbundsstyrelsen. En fadder är en ledamot med 
uppgiften att ha fortlöpande kontakt med normalt två distrikt. En fadder får inte vara fadder för 
samma distrikt där den har sin hemvist. För faddrarna finns en instruktion som ska säkerställa 
kommunikation från faddern till distriktet i särskilt angelägna ärenden, men även att ge en god 
uppfattning om tillståndet och behoven i distriktet. Systemet med faddrar finaniseras av 
förbundsstyrelsen. Sedan förbundsstämman år 2011 har funktionen utvecklats, men 
förbundsstyrelsen bedömer att det finns ytterligare förbättringsbehov när det gäller den interna 
kommunikationen mellan förtroendevalda och kommer därför att fortsätta med att utveckla 
denna. 

Dessutom vill förbundsstyrelsen uppmärksamma hemsidans användbarhet, liksom möjligheten 
att få liknande sätt som förbundsråd genomföra distriktsråd. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad. 
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Svar på motion nr M 10 om gällande roller och ansvar 

Motionären anser att styrdokumenten behöver förtydligas gällande olika roller och ansvar. 

Förbundsstyrelsen konstaterar att stadgarna, värdegrunden, inriktningsplanen och 
arbetsbeskrivningen för verksamhetsledare, tillsammans med andra styrande dokument ska ge 
tillräcklig vägledning av det slag som motionären efterlyser. Det är förbundsstyrelsens 
förhoppning att de förtydliganden som görs i proposition nr P 3 ger det svar som motionären 
efterfrågar och att ytterligare utredningar i detta inte behövs 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad. 
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Svar på motion nr M 11 om mer kunskaper i 
föreningsteknik 

Motionären anser att kunskaperna i föreningsteknik inom Civilförsvarsförbundet bör förbättras. 

Motionären riktar uppmärksamheten på något mycket viktigt och nödvändigt för en fungerande 
demokratisk organisation. Det finns nämligen ett uppenbart behov av bättre kunskaper i 
föreningsteknik, liksom ett behov av att öka kännedomen om vad Civilförsvarsförbundet är, om 
styrande dokument och även om själva verksamheten. Förbundsstyrelsen delar därmed 
motionärens syn på detta. 

I syfte att möta dessa behov tog förbundsstyrelsen för två år sedan fram ”Handbok för 
Civilförsvarsförbundet”. Under 2013 har utbildning erbjudits samtliga valberedningar i form av 
fyra endagarsutbildningar på överregional nivå. Förbundsordförande Sven Lindgren höll i 
utbildningarna, vilket gav en fördjupad insikt om förbundets behov och möjligheter även i 
förbundsstyrelsen. För närvarande pågår utifrån gjorda erfarenheter en planering för att utbilda 
valberedningsutbildare med uppgiften att genomföra liknande utbildningar i respektive distrikt, 
men det med fler deltagare. Alla föreningar och distrikt och därmed alla valberedningar berörs. 

Tillsammans med Medborgarskolan har en introduktionsutbildning för medlemmar i 
Civilförsvarsförbundets tagits fram. Hur den är utformad framgår av en bilaga till detta 
motionssvar. Likande upplägg kan troligen genomföras i samarbete även med andra 
studieförbund. Valet att samarbeta med Medborgarskolan förklaras av att Medborgarskolan 
visade intresse för Civilförsvarsförbundets verksamhet och tog initialt kontakt med förbundet.  

Sammantaget har en hel del åtgärder vidtagits eller påbörjat, men behovet är stort. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen. 
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Svar på motion nr M 12 om möjlighet till ett gemensamt 
bokföringsprogram 

Motionären vill att alla delar av Civilförsvarsförbundet använder samma bokföringsprogram. 

Det skulle vara fördelaktigt för Civilförsvarsförbundet om alla lokalföreningar och distrikt 
arbetade med samma bokföringsprogram. Betecknande för ett sådant bör vara att det är 
funktionellt, användarvänligt, hållbart och prisvärt. Förbundstyrelsen bedömer dock att det enda 
rimliga sättet att närma sig ett sådant förhållande är att visa på möjligheten och fördelarna. Den 
sondering som förbundsstyrelsen låtit göra leder fram till att rekommendera 
bokföringsprogrammet ”Bokis” som väl svarar mot de ställda kraven.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att informera om möjligheten att använda antingen bankernas e-bokföring eller 
bokföringsprogrammet ”Bokis och därmed anse motionen besvarad. 
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Svar på motion nr M 13 om juridisk stödfunktion 

Motionären anser att det bör finnas en juridisk stödfunktion på förbundskansliet. 

Det uppstår ibland – men tack och lov inte ofta – ett behov i Civilförsvarsförbundet av att 
hantera frågeställningar med juridiskt komplicerade aspekter. De behov som uppstår hanteras 
med den kompetens som finns i förbundet och/eller genom att rådfråga personer som finns i de 
olika kontaktnäten.  

Förbundsstyrelsen ser det som viktigt att hantera juridiska aspekter på ett ansvarsfullt sätt, men 
strävar efter att undvika att göra juridik av sådant som med fördel kan och bör hanteras på annat 
sätt än med juridikens medel och metoder. Till bilden hör att en juridisk stödfunktion skulle 
medföra krav på en egenfinansiering. Det framstår inte som sakligt motiverat. Om det skulle 
uppstå en situation som inte kan hanteras med förbundets egna resurser finns det advokatbyråer 
att tillgå. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad. 
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Proposition nr P 4 om enhetlig lägsta avgift och 
föreningsavgift till distriktsverksamheten 

Medlemsavgiften till Civilförsvarsförbundet varierar högst väsentligt. Den lägsta medlemsavgiften 
är för närvarande 20 kronor per år, medan den högsta medlemsavgift som tas ut uppgår till 300 
kronor per år. 

Det skulle kunna finnas ett samband mellan medlemsavgiftens storlek och 
föreningsverksamhetens omfattning, men förbundsstyrelsen har inte kunnat se något sådant 
samband. Förbundsstyrelsen bedömer därför att de nuvarande skillnaderna har ”historiska” 
förklaringar och är ett uttryck för en varierande syn på medlemsavgiftens betydelse för 
organisationens möjligheter. 

Problemet i sammanhanget är inte den stora skillnaden i avgiftsnivå i sig, utan att en del 
medlemsavgifter är så låga att de inte ens täcker de kostnader som en medlemsavgift genererar. 
Det ger enligt förbundsstyrelsen ett intryck av att medlemmarnas egna ekonomiska bidrag inte 
har någon betydelse för organisationen, vilket är helt fel. 

Detta föranleder förbundsstyrelsen föreslå att förbundsstämman beslutar om en lägsta 
medlemsavgift. Innebörden av detta är att en förening lägst måste ta ut den medlemsavgift som 
förbundsstämman beslutar, men att möjligheten att ta ut en högre avgift kvarstår. 
Förbundsstyrelsen bedömer att den lägsta avgiften ska vara 100 kronor per år för enskild medlem 
och 150 kronor per år för familjemedlemmar. Familjemedlemmar kan de vara som tillhör samma 
familj och är bosatta på samma adress.  

Den föreslagna nivån innebär en höjning för 85 av föreningarna, men förbundsstyrelsen noterar 
att avgiftsnivån fortsatt kommer att vara jämförelsevis låg i förhållande till åtskilliga andra 
organisationer inom civilsamhället. Som en jämförelse kan nämnas att Svenska Blå Stjärnans 
åraavgift är 100 kronor, Svensk Röda Korsets 300 kronor, Svenska Lottakårens 200 kronor samt 
Missing People Swedens 250 kronor. Förbundsstyrelsen bedömer därför att det inte finns en 
överhängande risk att många medlemmar skulle välja att lämna Civilförsvarsförbundet på grund 
av för höga kostnader om avgiften höjs. Det är verksamheten i sin helhet som ska motivera 
medlemmarna att fortsatt vilja stödja verksamheten. En stärkt egenfinansiering kan underlätta för 
föreningarna att skapa en väl fungerande lokal verksamhet och en kommunikation med 
medlemmarna. 

Som en jämförelse kan nämnas att Svenska Blå Stjärnans medlemsavgift är 100 kronor per år, 
Svenska Lottakårens 300 kronor och Svenska Röda Korsets 200 kronor. Bilkåren och 
Försvarsutbildarna har varierande medlemsavgifter. 

Förbundsstämman år 2011 beslutade att rekommendera att en avgift på 20 kronor per 
medlemsavgift skulle tas ut av föreningarna som finansiellt bidrag till den verksamhet som 
distrikten – enligt våra stadgar – ansvarar för. Rekommendation har dessvärre endast efterföljts 
av några få distrikt/föreningar. Samtidigt kvarstår förbundsstyrelsens bedömning att distriktens  
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ekonomi är förhållandevis svag och därför behöver förstärkas, varför ett tvingande beslut bör 
ersätta den nuvarande rekommendationen. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att fr.o.m. år 2015 ska den lägsta medlemsavgiften för enskild medlem vara 100 kronor per år och 
den lägsta familjeavgiften 150 kronor, samt 

att av medlemsavgiften ska fr.o.m. år 2015 20 kronor överföras till distriktet för delfinansiering 
av den verksamhet som distriktet ansvarar för. 
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Svar på motion nr M 14 om tidpunkter för avisering av 
medlemsavgiften 

Motionären vill tidigarelägga tiden för gemensam avisering av medlemsavgiften samt påminnelsen 
för de som inte betalar i tid. Att en verksamhet får in sina medel i början av ett verksamhetsår 
ökar möjligheterna till ett bättre planeringsunderlag för den lokala verksamheten. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motionen. 
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Proposition nr P 5 om marknadsföring 

Civilförsvarsförbundet behöver nå ut till fler människor med vår verksamhet vilket samtidigt ökar 
våra möjligheter att rekrytera fler frivilliga. Bilden av Civilförsvarsförbundet varierar över landet 
liksom prioriteringarna i marknadsföringen. Vid förbundsstämman 2011 togs beslut om ett 
gemensamt namn, Civilförsvarsförbundet följt av lokal/regional koppling, för att underlätta en 
enhetlig profilering utåt av verksamheten. Men det finns mer att göra. 

Förbundsstyrelsen föreslår att det tas fram en gemensam kommunikationsplan för hela 
Civilförsvarsförbundet. En kommunikationsplan är ett styrdokument. Det talar bland annat om 
vad som ska kommuniceras, målgrupp, när, i vilka kanaler eller sammanhang och av vem. Till 
grund för planen ligger en analys av vilka kommunikationsinsatser som kan hjälpa oss i arbetet att 
nå de mål som finns i verksamhetsplanen. Kort sagt hjälper kommunikationsplanen oss att 
fokusera på våra mål och ökar möjligheterna att nå dem. Med en gemensam kommunikationsplan 
ges också förutsättningar för kansliet att bistå lokalföreningar och distrikt med 
kommunikationsmaterial, exempelvis pressmeddelanden.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en gemensam kommunikationsplan som ska gälla 
för hela Civilförsvarsförbundet. 
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Svar på motion nr M 15 om förbundets och föreningarnas 
namn 

Motionären vill att vi i dagligt bruk ska använda namnet ”Civil” i stället för 
Civilförsvarsförbundet. 

Civilförsvarsförbundets namn behandlades utförligt vid förbundsstämman 2011. Av bland annat 
kostnadsskäl valde stämman att inte ändra namnet. Sedan dess har inget hänt som föranleder en 
ny behandling. Beslutet från 2011 är 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). 

Frågan om hur vår organisation ska omnämnas i dagligt tal handlar ytterst om vilken bild vi utåt 
vill förmedla av vår organisation. Den frågan kommer att ytterligare prövas i den 
kommunikationsplan som föreslås i inriktningspropositionen (proposition nr P 7). 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad. 
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Proposition nr P 6 med rapport om Civil AB – en resurs i 
Civilförsvarsförbundet 

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt och Civilförsvarsförbundets roll i samhället är inte lika 
given som tidigare. Vår verksamhet blir allt mer konkurrensutsatt och vi behöver utveckla vårt 
sätt att arbeta och utbilda våra medlemmar för att möta de nya kraven på oss. Detta leder också 
till att vi måste marknadsföra oss mer än tidigare, bygga relationer med nyckelpersoner. 
Kommuner, räddningstjänstförbund, MSB måste ha god kunskap om oss, vad vi kan bidra med 
och känna att vi är en vital organisation som man gärna samverkar med. En föränderlig värld 
kräver också att vi hela tiden arbetar med organisationsutveckling och det ställs ökade krav på 
utbildning. När omvärlden förändras är förmågan att snabbt ställa om till nya förhållanden en 
nyckel till framgång. Att arbeta med omvärldsspaning och analys och att ha kraft att genomföra 
nödvändiga åtgärder kräver finansiella resurser. 

Det ställs dock 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 politiska beslut om motsatsen. Konkurrensen ökar därmed hela tiden. 
Vi måste vara bäst för att få pengar till olika projekt och vi måste kunna klara en större del av vår 
grundorganisation med egna medel. 

Det är därför viktigt att vi arbetar med att skapa nya intäkter så att vi får de resurser som behövs 
för att möta framtidens krav på oss och vi måste samtidigt blir mindre beroende av statens 
pengar.  

I samband med ett förbundsråd fick distriktsordförande Christer Svahn och generalsekreterare 
Anders M. Johansson i uppdrag att komma med förslag på hur Civilförsvarsförbundet kan öka 
intäkterna till det av förbundet helägda bolaget Civil AB. Vi bedömer att den bästa möjligheten är 
att fokusera på betalkurser, dvs. kurser på kommersiell grund, framförallt i hjärt-lungräddning 
och första hjälpen med företag och offentliga institutioner som främsta målgrupp. 
Civilförsvarsförbundet har generellt sett god kvalitet på kurserna och är en aktör som täcker hela 
Sverige. Dessutom är Civilförsvarsförbundet en samhällsnyttig aktör. 

Under första halvåret 2013 har ett pilotprojekt genomförts i tre distrikt; Kalmar, Värmland och 
Gävleborg. Syftet med pilotprojektet har varit att skaffa kunskap om marknaden och att ta fram 
en arbetsmodell som kan användas i hela organisationen. Det har kunnat konstateras, att det 
finns en potential för att öka omsättningen och vinsten i Civil AB, men också att organisationen 
måste byggas upp successivt, eftersom Civilförsvarsförbundet inte har vanan vid att 
marknadsföra och mot betalning sälja kurser. Förbundet kan inte heller inte ta stora kommersiella 
risker genom att anställa personal och satsa stora pengar på marknadsföring. Ambitionen och 
möjligheten är att använda den egna organisationen i en lämplig kombination av central och lokal 
marknadsföring. 
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För första gången har dock på prov en säljare anställts för att bearbeta större potentiella kunder 
samt lämna, följa upp och göra avslut på offerter. Säljaren vikarierar för en ledig 
befattningshavare och medför i den meningen ingen tillkommanda kostnad. Säljaren ska 
dessutom ta kontakta med kunder som i något större omfattningar köpa utbildningar genom Civil 
AB. Säljaren ska i sin funktion även lämna stöd till andra som säljer betalkurser för Civil AB. 

Det är för tidigt att redan nu sätta upp tydliga mål, men ambitionen är att vinsten i Civil AB inom 
5 år ska kunna betala för en betydande del av Civilförsvarsförbundet verksamhet. All vinst i Civil 
AB återinvesteras nämligen i Civilförsvarsförbundet. 

Förbundsstyrelsen har beslutat 

att Civilförsvarsförbundet ska satsa på att öka omsättningen och vinsten i Civil AB för att skapa 
större egna resurser för att utveckla Civilförsvarsförbundet och minska beroendet av statliga 
medel, samt 

att konstatera att Civil AB har det fulla ansvaret för alla betalkurser, dvs. produkternas innehåll, 
kvalitetssäkring, marknadsföring, prissättning, fakturering etc. 

Förbundsstyrelsen har vidare beslutat 

att rekommendera bolagsstyrelsen att uppdra åt verkställande direktören (VD) att under år 2014 
utvidga pilotprojektet med minst tre distrikt och att under detta år även skaffa tillräcklig kunskap 
om marknaden och vår egen organisations konkurrenskraft för att kunna sätta tydliga mål för 
perioden 2015–2020. Målen ska vara förankrade i organisationen och accepterade av styrelserna 
för Civil AB och förbundsstyrelsen senast i november 2014, 

att rekommendera bolagsstyrelsen att uppdra åt VD att under år 2014 presentera ett förslag till 
organisation av bolagsverksamheten, samt 

att rekommendera bolagsstyrelsen att uppdra åt VD att på lämpligt sätt förbereda organisationen 
så att den kan implementeras på ett rationellt sätt för betalkurser i minst hälften av 
Civilförsvarsförbundets distrikt under år 2015 och att alla distrikt ska kunna inkluderas senast 
under 2016. 

Förbundsstämman föreslås besluta 

att godkänna rapporten. 
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Svar på motion nr M 16 om förändring från 
behovsorganisation till säljorganisation 

Motionären föreslår åtgärder som stöd för den kommersiella verksamheten inom 
Civilförsvarsförbundet. 

Förbundsstyrelsen konstaterar att motionen ligger väl i linje med redan fattade beslut och 
pågående utveckling. Det framgår av den till förbundsstämman framlagda rapporten proposition 
nr P 6 om Civil AB. Förbundsstyrelsens, bolagsstyrelsens och den verkställande direktörens 
gemensamma uppfattning sammanfaller således i allt väsentligt med motionärens. 

Förbundsstyrelsen vill understryka att det är behoven i samhället och i synnerhet medborgarnas 
behov som är och måste vara utgångspunkten för Civilförsvarsförbundets verksamhet.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad. 

73



 
 

Proposition nr P 7 om inriktningsplan för åren 2014—2015 
 
                                                                                Antagen av förbundsstämman den xx oktober 2013. 
 

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2014—2015 
 
Inriktningsplanen är en gemensam plattform hela Civilförsvarsförbundet. Den ska återspeglas i 
de verksamhetsplaner som behövs för en väl fungerande verksamhet på förenings-, distrikts- och 
förbundsnivå. För att underlätta såväl utarbetandet av verksamhetsplanerna som uppföljningen 
av dessa kommer mallar att ges ut till distrikt och lokalföreningar för denna planeringsperiod. 
 

Vision 
Vid årets slut 2015 är Civilförsvarsförbundet en känd kompetensutvecklare och samordnare av 
frivilligt lokalt arbete för individens säkerhet till vardags och vid kris. 
 

Värdegrund 
Civilförsvarsförbundets verksamhet vilar på demokratisk och ideell grund. Verksamheten 
genomsyras av de åtta värdena meningsfullhet, säkerhet, kunskap, hopp, ansvar, mod, 
respekt och omtanke. Det är så medlemskapet får stor betydelse för medlemmen och samhället. 
 

Organisation 
Hela Civilförsvarsförbundets organisation ska användas så att de av förbundsstämman fastställda 
målen nås. Förbundsstyrelsen ansvarar tillsammans med distriktsstyrelserna för att 
förbundsstämmans beslut får genomslag. Tyngdpunkten i verksamheten ska ligga lokalt, där 
medborgarna finns. 
 

Civilförsvarsförbundet ska under åren 2014—2015 nå följande mål: 
 

 Civilförsvarsförbundets organisation 
 

Mål: Civilförsvarsförbundets organisation ska säkerställa en lokal närvaro som svarar mot 
verksamhetens inriktning och mål. Distriktsstyrelsen ska agera för att lokalföreningar bildas där 
sådana saknas. 
 

 Medlemmar 
 
Det finns ett stort behov av att antalet medlemmar ökar. Medlemmar som både är beredda och 
lämpliga att vara funktionärer är en nödvändig förutsättning för att Civilförsvarsförbundet ska 
kunna fungera på ett sätt som gör skillnad i samhället. Medlemsrekrytering och medlemsvård är 
också förbundets enskilt viktigaste utmaning. Ju fler medlemmar som aktivt deltar i 
verksamheten, desto hållbarare organisation och bättre resultat. 
 

Mål: Den negativa medlemsutvecklingen måste brytas. Antalet medlemmar ska vid utgången av 
år 2015 ha ökat med minst 10 % i varje distrikt jämfört med förhållandet den 31 december 2013. 
En särskild strävan ska vara att engagera unga i vår verksamhet samt människor i den fjärdedel av 
befolkningen som idag inte deltar i någon idéburen verksamhet och som erfarenhetsmässigt är 
mest sårbar i händelse av kris. 
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 Ungdomar 
 
Ungdomsverksamhet är nödvändig för att Civilförsvarsförbundet på ett bra sätt ska kunna nå 
fram i den kommunikation som har yngre medborgare som målgrupp. Dessutom behöver vår 
sammansättning av funktionärer bli mer representativ i förhållande till befolkningen. Idag är vi 
alltför få unga i förhållande till äldre.  
 
Mål: Vid utgången av år 2015 ska det finnas särskild verksamhet för medlemmat i åldern 15-24 år 
i varje distrikt. Det mer långsiktiga målet är att det senast år 2020 ska bildas ett ungdomsförbund 
inom Civilförsvarsförbundet. 
 

 Igenkänning 
 
Civilförsvarsförbundet behöver bli mer känt hos kommunerna, landstingen/regionerna och 
länsstyrelserna, dvs. förbundets nyckelgrupper inom den offentliga sektorn för den verksamhet 
som förbundet bedriver. 
 
Mål: År 2015 ska alla i nyckelgruppen känna igen Civilförsvarsförbundet för vad vi faktiskt gör. 
Förbundsstyrelsen ska ta ram en gemensam kommunikationsplan för ett underlätta detta. 
 

 Stimulera den enskilde människans förmåga att förebygga, förbereda sig för och 
hantera utsatta lägen, allt från vardagsolyckor till kriser av olika format. Syftet är 
att öka den enskildes riskmedvetande och handlingsförmåga. 

 
En viktig del av detta sker genom de offentliga och andra uppdrag som Civilförsvarsförbundet 
tar på sig, men även genom att lokalföreningar och distrikt medverkar vid publika evenemang 
och tar andra egna initiativ för att nå fram till medborgarna.  
 
Mål: Vid utgången av år 2015 ska Civilförsvarsförbundet årligen möta en halv miljon av Sveriges 
befolkning i samtal och utbildning om säkerhet och trygghet.  

 
 Frivilliga förstärkningsresurser, både i förväg organiserade frivilliga och spontant 

frivilliga. 
 
Användbara – väl sammansatta, utbildade, övade och kvalitetssäkrade – frivilliga resursgrupper, 
FRG, ska finnas för de kommuner, landsting/regioner och myndigheter som ser behovet av 
frivilliga förstärkningsresurser för att på ett bättre sätt ta sitt ansvar för krisberedskap. Förmågan 
att organisera spontanfrivilliga har stor betydelse för möjligheten att hantera en större kris. 
 
Mål: Vid utgången av år 2015 ska FRG med kvalitetssäkrad verksamhet finnas i alla kommuner, 
landsting/regioner och myndigheter som vill ha tillgång till sådana. 
 
Distrikten ska varje år ha gemensamma träffar för de FRG-ansvariga för avstämning, stöd och 
inspiration. 
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 Nordisk samverkan 
 
Samverkan mellan de nordiska länderna står på samtliga berörda regeringars agenda. 
Civilförsvarsförbundet har för sin del goda skäl att ta vara på de möjligheter som består av att lära 
av varandra och även hjälpa varandra i över nationsgränserna när det finns behov av detta. 
Praktiskt hjälparbete ligger närmast tillhands i gränsområdena. Civilförsvarsförbundet ska 
utveckla denna samverkan med utgångspunkten att den ska vara till ömsesidig nytta. 
 

Uppföljning 
 
Uppföljning av fattade förbundsstämmobeslut är fundamental för resultaten och nödvändig även 
utifrån demokratiska aspekter. 
  
Förbundsstyrelsen åläggs att se till att nödvändiga hjälpmedel för uppföljning tas fram, att 
verkställigheten av fattade förbundsstämmobeslut följs upp samt att även i övrigt noga följa 
verksamheten. 
 
Föreningar och distrikt ska fortlöpande rapportera sina aktiviteter till förbundsstyrelsen via Max-
registret och övriga uppföljningshjälpmedel som tagits fram. 
 

Ekonomiska riktlinjer för förbund, distrikt och föreningar 
 
Resurser är något vi skapar, vilket också gäller ekonomiska möjligheter. För att minska det 
nuvarande beroendet av staten ska alternativa finansieringskällor sökas. Projektmedel och 
stiftelser är exempel på finansieringslösningar som i ökad omfattning bör sökas. 
 
Idag är Civilförsvarsförbundet en organisation där de helt avgörande ekonomiska resurserna även 
lokalt kommer genom statliga bidrag och uppdragsmedel. Lokal och regional medverkan är en 
förutsättning för att de ska kunna erhållas. Någon förbundsavgift tas inte ut av föreningar och 
distrikt, vilket annars är vanligt förekommande i andra organisationer. Föreningarna ska däremot 
fr.o.m. år 2015 erlägga en avgift till distriktet på 20 kronor per medlemsavgift som finansiellt stöd 
till den verksamhet som distrikten ansvarar för. 
 
Civilförsvarsförbundets 90-konto ska användas för att intäkterna från privata aktörer ska öka. 
 
Olika finansieringsmöjligheter måste således prövas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
en fortsatt utveckling av Civilförsvarsförbundet.  
 
Verksamheten i Civil AB ska fortsätta att utvecklas, vilket sker på affärsmässig grund med 
Civilförsvarsförbundet som varumärke. Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation utan eget 
vinstintresse, men Civil AB ska bidra till en ökad, reell självständighet för verksamheten. 
 
Mål: Verksamheten ska över tid finansieras genom löpande intäkter. Finansiella tillgångar ska 
användas för sådana insatser, som bedöms bidra till att skapa förutsättningar för en fortsatt 
gynnsam utveckling av Civilförsvarsförbundet. 
 
Lokala och regionala möjligheter till intäkter ska användas för att både bredda och öka 
finansieringen på respektive nivå. 
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Svar på motion nr M 17 om frivilliga resursgrupper (FRG) 
 
Motionären vill att mentorer organiseras som stöd för FRG-verksamheten lokalt. 
 
Civilförsvarsförbundet är navet i FRG och ska tillsammans med övriga frivilliga 
försvarsorganisationer rekrytera medlemmar till FRG. I rollen som nav har 
Civilförsvarsförbundet ett särskilt ansvar för att FRG-verksamheten fungerar på ett 
ändamålsenligt sätt. Förbundets verksamhetsledare är den anställda personal som tillsammans 
med FRG-funktionärer arbetar för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. En viktig del 
i verksamhetsledarnas arbete är kontaktskapande och rådgivning inom FRG-verksamheten. 
 
Det är kommunen som i sin risk- och sårbarhetsanalys kan tydliggöra uppgifter som kan lösas av 
den Frivilliga resursgruppen. Det är alltså kommunen eller uppdragsgivaren som bestämmer vilka 
uppgifter den Frivilliga resursgruppen ska ha i krishanteringen. Risk- och sårbarhetsanalyserna ser 
olika ut i olika kommuner. 
 
Civilförsvarsförbundet arbetar på olika sätt med att sprida information om FRG och dess 
möjligheter. Tillsamman med Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
Civilförsvarsförbundet under våren 2013 skrivit brev till alla kommuner och informerat om 
vilken tillgång FRG är för varje kommun. Brevet adresserades till kommunstyrelsens ordförande, 
kommunchefen och säkerhetschefen/beredskapssamordnaren i varje kommun. 
   
Enligt Civilförsvarsförbundets inriktningsplan för år 2014–2015 är målsättningen att det vid 
utgången av år 2015 ska finnas FRG med kvalitetssäkrad verksamhet i alla kommuner, 
landsting/regioner och myndigheter som vill ha tillgång till sådana. Distrikten ska varje år ha 
gemensamma träffar för de FRG-ansvariga för avstämning, stöd och uppmuntran. FRG-
ansvariga förutsätts delta i dessa träffar.  
 
På förbundskansliet är det primärt utbildningschefen som ansvarar för kvalitetssäkringen av 
FRG. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
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Svar på motion nr M 18 om L-ABCDE/första hjälpen 
 
Motionären vill använda en annan benämning på första hjälpenkurser inom 
Civilförsvarsförbundet. 

Svenska Första hjälpen-rådet, där Civilförsvarsförbundet ingår, har tagit fram nationella riktlinjer 
för Första hjälpen. Detta har gjorts för att kvalitetssäkra utbildningen i första hjälpen och ange ett 
minsta innehåll i en första hjälpen kurs. Enligt riktlinjerna ska en första hjälpen kurs omfatta 
minst fyra timmar och minst innehålla de moment som riktlinjerna anger.  

Civilförsvarsförbundets kurs ”personskada” omfattar en timme och kan inte vare sig det gäller 
omfattningen i tid eller då det gäller innehållet uppfylla de krav som riktlinjerna anger för en 
första hjälpen kurs.  

Enligt de nationella riktlinjer som tagits fram av Svenska Första hjälpen-rådet sker utbildningen i 
första hjälpen enligt minnesregeln LABC som är en förkortning för: L – Livsfarligt läge. A – 
Andning B – Blödning C – Chock 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att avslå motionen. 
 
 

80



81



82



 
 
Svar på motion nr M 19 om FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna 
 
Motionären vill att Civilförsvarsförbundet synliggör FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna i verksamheten. 
 
Att ständigt stå upp för och bidra till att sprida kunskap om innebörden av FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna är något som ligger helt i linje med Civilförsvarsförbundets syfte och 
ändamål. Civilförsvarsförbundet bidrag till detta är eftersatt, varför en ökad aktivitet inom 
området fyller en viktig funktion.  
 
Civilförsvarsförbundet är medlem i FN förbundet. Vår värdegrunds nyckelord tar upp 
frågeställningar som finns angivna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Genom att 
aktivt arbeta med värdegrunden i distrikt och föreningar kommer dessa frågor att belysas.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta  
 
att anse motionen besvarad. 
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Svar på motion nr M 20 om framtagande av en app för 
hjärtstartarregistret 

Motionären vill att en app knyts till Sveriges hjärtstartarregister, som ägs av 
Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för Hjärt-lungräddning. 

En app (applikation) är ett tillämpningsprogram som laddas ned på en smart mobiltelefon, en så 
kallad smartphone (mobiltelefon med datorlika funktioner). Med appen kan man nå information 
och tillämpningar. Det finns massor av appar, exempelvis för banktjänster, väder, nyheter, styr- 
och reglersystem. En app kostar en hel del pengar att ta fram. Hjärt-lungfonden har tagit fram en 
app där man kan söka efter hjärtstartare i Hjärtstartarregistret. Det motionären lovvärt efterfrågar 
finns alltså redan. Den aktuella appen finns för Iphone och Android-mobiler (operativsystem). 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad. 
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Svar på motion nr M 21 om behovet av ett nytt 
utbildningskoncept för instruktörsutbildning och 
fortbildning 
 
Motionären vill att en översyn görs av självskyddsverksamhetens instruktörsutbildning och 
fortbildning. 
 
Under år 2010–2011 genomfördes en översyn av Civilförsvarsförbundets utbildning av 
självskyddsinstruktörer. Översynen genomfördes av en arbetsgrupp som utsetts av 
förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen arbetade förutsättningslöst med utformningen av 
instruktörsutbildningen och det förslag som arbetsgruppen lämnade till förbundsstyrelsen, och 
som godkändes av förbundsstyrelsen, är den instruktörsutbildning som nu gäller.  
 
Nuvarande instruktörsutbildning genomförs som uppdragsutbildning genom Linköpings 
universitet och ger deltagarna 15 hp om de har allmän behörighet för högskolestudier. 
Utbildningen tar fasta på undervisningsmetoder och är utformad så att deltagarna ska ges så stora 
förutsättningar som möjligt för att själva kunna målgruppsanpassa sina kommande kurser till 
aktuell målgrupp. 
  
Instruktörskursen ger 15 poäng i utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik är en pedagogik med 
ett upplevelsebaserat förhållningssätt och som lägger stor vikt vid platsen för lärandet. Lärandet 
ska helst ske i en så autentisk miljö som möjligt. Det innebär för instruktörsutbildningen att när 
moment i vår självskyddskurs ska gås igenom så förläggs de i så stor utsträckning som möjligt till 
platsen för lärandet. Gäller det kursmomenten Utomhus och Hitta Vilse så är det naturliga valet 
av plats just ute- och fritidsmiljön. Gäller det i stället Bostaden och närmiljön eller Kattis & Roffe 
så är det naturliga valet av plats just en bostad och miljön runt omkring den. Det är den 
genomgående tanken när det gäller plats för utbildningsmomenten. 
 
När det gäller metoder prioriteras metoder som är elevaktiva, det vill säga metoder som 
uppmuntrar deltagarna att engagera sig i utbildningen. Det är ett förhållningssätt som passar bra 
både utomhus och inomhus. 
 
Inte sällan träffar våra instruktörer på grupper med specialintressen eller aktiviteter som 
instruktören inte känner till så väl. Genom att utgå från och ta tillvara den kunskap som 
deltagarna i gruppen har kan instruktören handleda gruppen i att göra en risk- och 
sårbarhetsanalys av den egna verksamheten och själva se vilka åtgärder som behövs för att göra 
verksamheten säkrare. Genom att utnyttja kursedeltagarnas kunskaper och erfarenheter kan detta 
alltså göras utan att instruktören själv är expert inom området. 
 
Varje del i vårt självskyddskoncept ”Vår trygghet - egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid 
kris” har en beskrivning av mål och innehåll. Det är sedan instruktörens uppgift att anpassa 
undervisningen på bästa sätt till målgruppen för att kursens mål ska uppnås. Då är det viktigt att 
instruktören har tillgång ett batteri av metoder som han eller hon kan använda för att göra 
målgruppsanpassningen så ändamålsenlig som möjligt.  
 
Under år 2011 genomförde MSB en stor utvärdering av hela självskyddsverksamheten. Alla 
organisationer som hade beviljats medel till självskyddsverksamhet fick sin verksamhet noggrant 
utvärderad. För Civilförsvarsförbundets del och våra självskyddsinstruktörer blev resultatet  
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mycket bra. Bland annat så framkom att 90 % av de som ingick i undresökningen ansåg att 
förmågan hos Civilförsvarsförbundets instruktörer att förmedla kunskap är 4 eller högre på en 
femgradig skala. 93 % bedömde instruktörens kompetens till 4 eller högre på samma skala. 
 
Huvuddelen av våra självskyddsutbildningar sker i tätortsområden det vill säga i urban miljö.  
Vi försöker att ständigt förbättra och utveckla instruktörsutbildningen så att den ska passa dagens 
behov och krav. Huvuddelen av våra självskyddskurser sker i tätortsmiljöer dvs i urbana 
områden. Instruktören har då en viktig uppgift att målgruppsanpassa kurserna så att metoder och 
innehåll passar målgruppen. Det är angeläget att det hela tiden sker en dialog i utbildningsfrågor 
mellan instruktörerna, verksamhetsledare och förbundskansli så att behov kan uppmärksammas 
och åtgärdas. 
 
Fortbildningen av självskyddsinstruktörer ska enligt nuvarande modell ske i distrikten för att 
lättare kunna anpassas till de behov som finns inom distriktet. En lämplig sådan fortbildning kan 
vara att ta upp de särskilda problem och möjligheter som kurserna ställs inför i urbana områden. 
 
Förbundstyrelsen vill därför uppdra till motionären och distrikt Västra Götaland att ta fram en 
målgruppsanpassning av förbundets självskyddskurser till den urbana miljön. 
 
Visst tas det fram många bra appar inom vitt skilda områden men när det gäller möjligheten att 
påverka människors förhållningssätt till risker och vad som kan göras för att minska riskerna är 
det förbundsstyrelsens åsikt att mötet mellan människor är oöverträffat som metod. Det är också 
en åsikt som stöds av forskningen och MSB. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
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Svar på motion nr M 22 om brist på pengar till 
självskyddsutbildningar 
 
Motionären vill att förbundsstyrelsen garanterar pengar till självskyddsutbildningarna. 
 
Det finns två anledningar till att det beskrivna problemet uppstår: 
 
I början av ett verksamhetsår sker en intern fördelning av självskyddstimmar inom 
Civilförsvarsförbundet till de fyra utbildningsregionerna. Fördelningen grundar sig på det 
befolkningsunderlag som finns i regionen. Under året görs sedan ett antal avstämningar för att se 
hur förbrukningen av timmar fördelar sig. Det kan då hända att någon region har fler timmar än 
vad som förväntas kan förbrukas och då sker en ny omfördelning av timmar. 
 
I slutet av året kan det även hända att MSB får tillbaka medel från organisationer som inte kan 
genomföra sina uppdrag fullt ut. Dessa medel erbjuds då med kort varsel till övriga organisationer 
som tidigare beviljats självskyddsmedel. Förbundsstyrelsen ser det som positivt att förbundet har 
kunnat möta dessa tillkommande behov. Detta har också haft en positiv inverkan på förbundets 
ekonomi.  
 
Förbundsstyrelsen förstår att detta kan orsaka problem i verksamheten och arbetar för att sådana 
besked, om de kommer, ska komma så tidigt som möjligt under verksamhetsåret.  
Civilförsvarsförbundet saknar ekonomiska förutsättningar att gå motionären till mötes och även 
om så vore fallet har förbundsstyrelsen uppfattningen att det är uppdragsgivaren som ska bekosta 
självskyddsutbildningarna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att avslå motionen. 
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Svar på motion nr M 23 om skolan som målgrupp för 
kursverksamhet 
 
Motionären vill att skolan på nytt ska bli en av staten accepterad målgrupp för 
självskyddsutbildningarna. 
 
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att på olika sätt arbeta för att ge 
utbildningsverksamheten så gynnsamma ekonomiska möjligheter som möjligt där sponsorer kan 
vara en möjlighet.  
 
Förbundsstyrelsen vill på olika sätt arbeta för att skapa goda förutsättningar för instruktörer och 
informatörer att upprätthålla kontakten med skolan som målgrupp.  
 
Förbundsstyrelsen hänvisar i övrigt till proposition nr P 1 om det moderna samhällets sårbarhet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att bifalla motionen. 
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Svar på motionerna nr M 24 och M 25 om 
Civilförsvarsförbundets samarbete med Missing People 
Sweden 

Båda motionerna behandlar det samarbete som tidigare under året påbörjats mellan 
Civilförsvarsförbundet och Missing People Sweden. Samarbetet regleras i ett avtal mellan 
parterna daterat i april 2013. Motionären vill att avtalet sägs upp. 

Samarbetet bygger på en win-win-tanke, där parterna ska dra ömsesidig nytta av varandra. Det 
innebär att samarbetet ska gagna både organisationernas utveckling och verksamhetsresultat. När 
det gäller Civilförsvarsförbundets åtagande framgår det av avtalet, att detta begränsas av 
möjligheter som förbundet har eller kan skaffa sig. Det avgörs av Civilförsvarsförbundet. 

Förbundsstyrelsen är medveten om att det finns missuppfattningar både inom den egna 
organisationen och inom Missing People om avtalets innebörd. Det är därför nödvändigt att klara 
ut vad som gäller i takt med att missuppfattningar blir kända. 

När det gäller sedan tidigare pågående samarbeten med polisen framgår det redan från tidpunkten 
för avtalets tecknande att detta inte påverkas av avtalet med Missing People, utan tvärtom har 
företräde om resurser samtidigt skulle behövas hos båda aktörerna. Polisen ser för övrigt med 
tillfredsställelse på att en erfaren aktör som Civilförsvarsförbundet ställer sin kompetens till 
förfogande för att få en så bra utväxling som möjligt på eftersök av försvunna personer.  

De frivilliga resursgrupperna (FRG) står i första hand till den kommuns förfogande som tecknat 
avtal om FRG. Detta gäller såväl personella som materiella resurser i FRG. Att en kommun  
skulle motsätta sig att dessa resurser används i ett eftersök av en försvunnen person, oavsett om 
det är polisen som leder eftersöket eller om det är insats av Missing People, är orealistiskt. 
Förbundsstyrelsen ser det som mycket viktigt att stå upp för uppfattningen, att administrativa, 
organisatoriska och andra gränser inte får hindra någon samhällsaktör att agera för att skydda och 
rädda liv, hälsa, egendom och miljö. Därför måste tendenser till motsatsen motverkas av 
förbundet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämmande besluta 

att avslå motionerna. 
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Svar på motionerna nr M 26 om informations- och 
säkerhetspolicy, nr M 27 om informationsägare av data i 
resursregistret Max och nr M 28 om rapporter från Max-
registret 

Samtliga motioner har bäring på Civilförsvarsförbundets webbaserade och gemenssamma 
resursregister, till vardags kallat ”Max”.  

I motion nr M 26 tar motionären upp det behov av säkerhetsmedvetande som bör prägla all IT-
användning och föreslår att en policy tas fram. 

Förbundsstyrelsen konstaterar att det moderna informationssamhället har både för- och 
nackdelar. Precis som motionären lyfter fram så finns risker med alla system som är öppna mot 
omvärlden. Civilförsvarsförbundets centrala nätverk håller en hög skyddsklass mot intrång. Ett 
väl meriterat företag hjälper förbundet sedan många år tillbaka med detta och ser till att adekvat 
programvara och utrustning som skyddar mot intrång hålls uppdaterad. Likväl finns, precis som 
motionären framhåller, inga perfekta lösningar utan allt måste kunna rannsakas. En informations- 
och säkerhetspolicy som lyfter dessa frågor är därför en bra idé och något som 
Civilförsvarsförbundet därför bör ta fram. 

I motion nr M 27 tar motionären upp frågan om informationsägare i ”Max”.  

Resursregistret Maxregister används för att göra resurser som finns i Civilförsvarsförbundet 
möjliga att hitta. Medlemmar är en sådan resurs. 

Förbundsstyrelsen konstaterar att Sveriges Civilförsvarsförbund är informationsägare till ”Max”. 
Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att en etablerad praxis i ideella organisationer är att 
gemensamt fattade beslut, som inte strider mot stadgarna, är att betrakta som avtal som gäller för 
alla delar av organisationen och därmed för alla medlemmar. 

Medlemsmodulen förutsätter att varje förening regelbundet uppdaterar sina medlemsuppgifter. 
För den funktionen ska det lokalt finnas en ansvarig med de förutsättningar och de behörigheter 
som krävs för uppdraget. 

Erfarenheten visar på en ökande kvalitet i registret. I samband med varje avisering av 
medlemsavgifter blir förbundskansliet samtidigt fortfarande påminda om att registervården 
fortfarande inte fungerar tillräckligt bra. Det förekommer exempelvis att den centralt placerade 
registeransvarige (administratören) blir kontaktad av anhörig till medlemmar som avlidit, inte 
sedan den föregående medlemsaviseringen utan i vissa fall långt tidigare. När sådant 
uppmärksammas på central nivå åtgärdas det omedelbart av den registeransvarige, som har 
behörighet i hela Max-systemet. Det tillhör sakens natur att åtgärder från central nivå i 
medlemsregistret sker med stor återhållsamhet.  
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Det kan förekomma att medlemmar har skyddad identitet. Det är emellertid mycket ovanligt. 
Medlemmar med skyddad identitet får hur som helst inte någon annan adressuppgift i Max än sin 
c/o-adressen hos Skatteverket.  

I motion nr M 28 tar motionären upp frågan om möjligheten att ta ut rapporter ur ”Max”. 

Förbundsstyrelsen konstaterar, efter utredning, att bakgrundsbeskrivningen i motionen  inte 
överensstämmer med det verkliga förloppet i det beskrivna fallet. Viktigare är dock att den 
möjlighet som motionären efterfrågar redan finns inom vårt förbund. Det finns därför inget 
behov av att ytterligare utreda behovet, däremot uppenbart ett behov av att ytterligare 
kommunicera möjligheterna i Max. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att bifalla motion nr M 26, 

att motion nr M 27 besvarad med hänvisning till motion nr M 26, samt 

att anse motion nr M 28 besvarad. 
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Svar på motion nr M 29 om att skydd av medlemmarnas 
upphovsrätt 

I motion M 28 tar motionären upp en fråga om upphovsrätt och vill att den ska tillfalla den 
enskilde medlemmen. 

Upphovsrätt har den eller de som skapat ett verk som uppnår så kallad verkshöjd, vilket innebär 
att det ska vara unikt. Upphovsrätten består av en ekonomisk och en ideell rätt. Den ideella rätten 
skyddar upphovsmannen från att verket används i kränkande sammanhang. Den ideella 
upphovsrätten går aldrig att överlåta till någon annan men den ekonomiska rätten, som ofta kallas 
förfoganderätten, kan överlåtas på det sätt som upprättsinnehavaren och användaren kommer 
överens om. 

I frivilliga organisationer är det kutym att den ekonomiska rätten, förfoganderätten, tillfaller 
organisationen även om det ibland förekommer att engångsarvode utgår såsom ersättning för 
nedlagd arbetstid. Med förfarandet följer att de frivilliga som nedlagt tid för sin insats kan vara 
förvissade om att nyttan av arbetet stannar kvar i organisationen. 

Civilförsvarsförbundet är ett förbund där alla medlemmar tillsammans har målet att minska 
otryggheten i samhället. Civilförsvarsförbundet är som ett stort grupparbete där vi tillsammans 
var och en bidrar efter bästa förmåga för ett bättre samhälle.  I detta arbete kan idéer uppstå och 
det är naturligtvis mycket positivt att verksamheten utvecklas. I den mån en ekonomisk nytta av 
en idé skulle uppstå kommer denna nytta att gå in i verksamheten och vara ett stöd för 
Civilförsvarsförbundets fortlevnad. På så sätt kan även den eller de som kommit med idén känna 
en glädje över att goda idéer tas tillvara i vår gemensamma organisation. Till skillnad mot en 
kommersiell verksamhet finns det inga ägare som genom utdelning kan tillgodogöra sig någon 
annans idé. Allt överskott stannar i verksamheten, som bidrar till samhällsnytta. Att vara med om 
att utveckla en verksamhet, som bygger på frivilligt arbete, är inte det forum man ska engagera sig 
i om man som enskild individ vill kapitalisera idéer. Det är det forum man ska engagera sig i om 
man vill ingå i en stor gemenskap där man hjälper varandra och sina medmänniskor baserat på 
frivilligt engagemang. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen. 
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Valberedningen: 

Redogörelse för valberedningens uppdrag till 
förbundsstämman 2013 
Uppdraget 

Valberedningens uppgift är att föreslå förbundsordeförande, förste vice förbundsordförande, 
andre vice förbundsordförande, 4-8 ledamöter samt högst fyra ersättare. Valberedningen ska även 
föreslå revisorer och ersättare för dessa. Dessutom ingår det i valberedningens uppdrag att lämna 
förslag till ersättningar till förtroendevalda funktionärer. 

Valberedningen 

Vid förbundsstämman 2011 utsågs Berith Drugge, Laura Hoffmann, Inger Johnson, Julius 
Kramer och David Wibeck. David Wibeck utsågs även att vara sammankallande i valberedningen. 

Inger Johnson drabbades under året av en svår sjukdom och avled dessvärre den 25 augusti 2013. 
Laura Hoffmann har på grund av studier och arbete varit förhindrad att delta i arbetet. 

Valberedningen har sammanträtt den 9 november 2012, 26 juni, 8 augusti, 22 augusti och 3 
september 2013. Däremellan har valberedningens ledamöter haft kontakt med varandra per 
telefon och via e-post. Inger Johnson kunde delta i arbetet t.o.m. den 26 juni. 

Valberedningen har via brev till lokalföreningar och distrikt i december 2012 uppmanat dessa, 
liksom enskilda medlemmar, att nominera personer till de förtroendeposter som ska bemannas. 
Tidningen Civil nr 4/2012 respektive nr 1/2013 innehöll också en sådan uppmaning. Där fanns 
också en redogörelse för viktiga nyckelfaktorer som bör återfinnas hos de som ingår i styrelsen. 
Valberedningen har givetvis även tillfrågat samtliga personer i den nuvarande förbundsstyrelsen 
samt förtroendevalda revisorer om de står till förfogande för omval. Självklart har valberedningen 
dessutom tagit egna kontakter. Den övergripande målsättningen för valberedningen har varit att 
få en väl avvägd sammansättning av den förbundsstyrelse som ska väljas på förbundsstämman. 

En förteckning över de personer som nominerats återfinns som bilaga 1. 

En förteckning över avgivna svar från nuvarande förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer 
återfinns som bilaga 2. 

Överväganden 

Innan arbetet vidtog med att lämna förslag till personer för de olika förtroendeposter som ska 
besättas gjorde valberedningen en analys av förbundsstyrelsens roll och funktion samt 
Civilförsvarsförbundets behov. 

En plats i förbundsstyrelsen innebär möjligheter att hjälpa till att föra Civilförsvarsförbundet 
framåt och bidra till att de mål som finns för förbundets nås. Den som utses måste ha intresse 
och engagemang för hela Civilförsvarsförbundets verksamhet. 
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Identifierade nyckelfaktorer: 

Engagemang att frivilligt göra en insats som ger både individ och samhälle ökad trygghet i 
vardagen och i händelse av en kris. 

Erfarenhet av ledarskap inom föreningsliv, företag eller offentlig sektor med tillgång till ett eller 
flera nätverk i samhället. 

Förmåga och intresse av strategisk planering i syfte att ge Civilförsvarsförbundet organisatorisk 
och ekonomisk styrka att stödja förbundets regionala och lokala verksamhet. 

Tid för uppdraget som omfattar två år, 4-5 sammanträden per år och fadderuppdrag. 

Valberedningen bedömer att kompetens för uppdraget bör ha en överordnad betydelse, även 
ålderssammansättning och könsfördelning liksom etnisk bakgrund är faktorer som måste beaktas 
när förbundsstyrelsen sätts samman. Geografisk hemvist bör, som valberedningen ser det, 
däremot inte ha någon avgörande betydelse. Förbundsstyrelsen är ju inget representantskap, utan 
måste ha förmågan att se till hela Civilförsvarsförbundets intresse oavsett var ledamöterna är 
bosatta. 

Valberedningen har i sina överväganden och i sina förslag vägletts av dessa nyckelfaktorer och 
ambitioner och eftersträvat en sammansättning av styrelsen som sammantaget väl svarar mot 
ställda behov. Valberedningen har även bedömt det som nödvändigt, att väga behovet av 
kontinuitet mot behovet av att tillföra andra kompetenser och säkerställa förbundsstyrelsens mer 
långsiktiga sammansättning. 

Förslag 

Förbundsordförande 

Sven Lindgren (omval) 

Förste vice förbundsordförande 

Leni Björklund (omval) 

Andre vice förbundsordförande 

Kenneth Andersson (omval) 

Ledamöter 

Patrik Bylin (nyval) 

Jan Cedmark (nyval som ledamot, tidigare ersättare) 

Kjell Jansson (nyval) 

Georgios Kontorinis (nyval) 

Rolf Nilsson (omval) 

Gunilla Nordgren (nyval) 

Mikael Rieslund (omval) 

Anna-Lena Sörenson (nyval) 
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Ersättare 

Tomas Berg (nyval som ersättare, tidigare ledamot), 1:e ersättare 

Lotta Finstorp (nyval), 2:e ersättare 

De föreslagna personerna presenterar sig själva i bilaga 3. 

Valberedningen konstaterar att förslaget till ny förbundsstyrelse innebär att antalet kvinnor ökar 
med 100 % i förhållande till den nuvarande sammansättningen och att medelåldern sjunker med 
4,5 år. Medelåldern för de som föreslås som helt nya i förbundsstyrelsen är 54 år. Baserade på 
kompetens är dessa förändringar i en riktning som valberedningen ser som positiv. 

Förtroendevald revisor 

Nils-Folke Ericsson (omval) 

Ersättare för förtroendevald revisor 

Bo Frändén (omval) 

Auktoriserad revisor (upphandlad tjänst) 

Ordinarie 

Anna Landerholm Granberg, KPMG (omval) 

Ersättare 

Knut Heilborn, KPMG (omval) 

Ersättningar 

Valberedningen föreslår att ersättningen till förtroendevalda i styrelsen höjs med 300 kronor till  
1 300 kronor per dag. Ersättningen har varit oförändrad sedan 2007. Samma ersättning bör gälla 
frivilliga som utför särskilt tilldelade uppdrag åt förbundsstyrelsen. 

Valberedningen föreslår att ersättningen till presidiet höjs med 10 000 kronor per år till 40 000 
kronor. Presidiet bör liksom hittills själv få besluta om den inbördes fördelningen av ersättningen. 
Ersättningen har varit oförändrad sedan 2007. 

Valberedningen föreslår att ersättningen till förtroendevald revisor höjs med 500 kronor till 3 500 
kronor för varje avgiven revisionsberättelse. 

Valberedningen har vid beredningen av förslaget gjort sonderingar i andra ideella organisationer 
och då kunnat konstatera att de föreslagna ersättningsnivåerna varken är låga eller höga. 
 

David Wibeck                                  Berith Drugge         Julius Kramer 

 

Tre bilagor 
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Per den 14 jun 2013 inkomna nomineringar  Bilaga 1 

Förbundsstyrelsen 

Andersson, Kenneth 

Arvidsson, Sven-Åke 

Berg, Tomas 

Björklund, Leni 

Blomqvist, Lars 

Finstorp. Lotta 

Johansson, Marianne 

Kontornis, Georgios 

Lindgren, Sven 

Nilsson, Lars-Olof 

Nilsson, Rolf 

Nordgren, Gunilla 

Rieslund, Mikael 

Svahn, Christer 

Ånhed, Ove* 

Förtroendevald revisor 

Ericsson, Nils-Folke 
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      Bilaga 2 
 
 
 
 
 

Svar på frågan till nuvarande ledamöter, ersättare och revisorer om 
man står till förfogande för omval: 
 
Sven Lindgren Ja 
 
Leni Björklund Ja 
 
Kenneth Andersson Ja 
 
Tomas Berg  Ja 
 
Lars Blomqvist Ja 
 
Rolf Nilsson  Ja 
 
Mikael Rieslund Ja 
 
Ove Ånhed  Ja* 
 
Sofia Savvidou Nej 
 
Jan Cedmark  Ja 
 
Nils Folke Ericsson Ja 
 
Bo Frändén  Ja 
 
*Är p.g.a. av ändrade anställningsförhållanden inte valbar. 
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Kandidaterna presenterar sig   Bilaga 3 

 
Sven Lindgren 
Ålder: 67 år 
Bor i: Linköping 
Yrke/sysselsättning: Tidigare heltidsuppdrag är universitetslektor i statsvetenskap, 
kommunalråd samt landshövding. 
Nuvarande och tidigare uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Förbundsordförande i 
Civilförsvarsförbundet. Sitter i Civil AB styrelse. 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: De frågor som förbundsstämman fattar beslut om. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: 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. 

 

 
Leni Björklund 
Ålder: 69 år 
Bor i: Stockholm 
Yrke/sysselsättning: Mitt senaste heltidsuppdrag var som försvarsminister. Numera delar jag 
min tid mellan olika uppdrag och att studera konstvetenskap på halvfart vid Stockholms 
universitet. 
Nuvarande och tidigare uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Jag är förste vice 
förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet. Sitter i Civil AB styrelse. 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Vårt viktigaste uppdrag är att se till att det finns väl fungerande FRG över hela 
landet. Och att vi arbetar så att vi ökar unga människors delaktighet i vår verksamhet. Det är 
viktigt för att ha ett vitalt förbund men också för vårt lands krishanteringsförmåga. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Jag hoppas både kunna bidra med 
mina erfarenheter som lokalpolitiker och tidigare statsråd och till det allt jag lärt mig om vår 
verksamhet över landet som förbundsstyrelseledamot. Allt för att nå de mål som 
förbundsstämman lägger fast. 
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Kenneth Andersson 
Ålder: 66 år 
Bor i: Näshulta, Eskilstuna 
Yrke/sysselsättning: Säkerhetschef i Linköpings kommun 
Nuvarande och tidigare uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Civilförsvarsförbundets andre 
vice ordförande. Sitter i Civil AB styrelse. Tidigare ordförande i Civilförsvarsförbundet Eskilstuna 
samt distriktsordförande i Södermanland. 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Utvecklingen av FRG samt verka för att alla kommuner som vill ha en FRG också får 
detta. Vidare är Civilförsvarsförbundets uppgift att öka hushållens förmåga att klara kriser i landet 
särskilt viktig. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Jag vill utveckla de förtroendevaldas 
uppdrag och ansvar i Civilförsvarsförbundet. Jag vill verka för att de förtroendevalda som sitter i 
förbundsstyrelsen skall, förutom uppdraget som fadder, ha ett eget ansvarsområde som de svarar 
för. För egen del vill jag ansvara för kontakterna med kommunerna och utvecklingen av FRG. 

 

 

Patrik Bylin 
Ålder: 46 år 
Bor i: Luleå sedan nästan 20 år. Född och uppvuxen i en by, Äspered, som ligger utanför Borås. 
Yrke: Räddningschef i Luleå sedan 2000. Utbildad brandingenjör och har jobbat med detta sedan 
1994. 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Egentligen inga, endast medlem 
sedan rätt så många år.  
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: I mitt yrke så kommer jag i kontakt med förbundet främst via FRG-arbetet. Vet 
därmed vilken viktig funktion de har i samhället. Ändå så är det nog rätt så okänt för gemene 
man. Detta gäller nog även för Civilförsvarförbundet i stort och det kan jag tycka är en viktig 
fråga att ändra på. Göra förbundet och dess verksamhet mer känd i samhället. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Lång erfarenhet av räddningstjänst 
och kommunal verksamhet. Vet hur samhällets krisorganisation är uppbyggd och fungerar. Här 
finns naturliga kopplingar till förbundets verksamhet som säkert kan utvecklas. 
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Jan Cedmark 
Ålder: 70 år 
Bor i: Göteborg 
Yrke: Fil. kand, konsult 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: 1986-1991 Civilförsvarsförbundet 
Kronoberg, 1991-1998 Vice ordf i Göteborgs och Bohus läns distrikt, 2001-2004 Valberedning i 
Göteborgs Civilförsvarsförening, 2005 -  - Ordf i Civilförsvarsförbundet Göteborg, 2008 - - 
Västra Götalandsdistriktet vice ordf och sedan 2011 ordförande, 2012 - - Förbundsstyrelsen  
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Att skapa en organisation som utvecklas i tidens anda och krav och där medlemmarna 
blir sedda och känner sig behövda. Detta ställer nya krav på medlemsrekrytering, utbildning och 
fortbildning. Angeläget att Civilförsvarsförbundet arbetar med utvecklingsprojekt som ökar vår 
kompetens och att vi deltar och verkar i viktiga 
nätverk samt att vi syns och hörs i media för att inspirera medborgarna till ökad säkerhet. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Jag har lång erfarenhet av att arbeta 
som ledare i statliga organisationer. Med bakgrund som samhällsvetare och med både FHS och 
HRK samt erfarenhet som försvarsdirektör i Kronobergs och Göteborg och Bohus län samt chef 
för samhällsavdelningen vid Länsstyrelsen Halland har jag omfattande erfarenhet av arbete inom 
risk- och sårbarhetsområdet. Jag har stort engagemang i frågor kring samhällets förnyelse samt 
folkhälso- jämställdhets- och integrationsfrågor. Jag har ett mycket omfattande kontaktnät och 
erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor inom olika samhällssektorer. 

 

 
Kjell Jansson 
Ålder: 64 år 
Bor i: Saltsjöbaden och Roslagen (Yxlan) 
Yrke/sysselsättning: VD, Svensk Energi 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Inga. 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Hela samhället måste kunna växa, under trygga omständigheter. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Erfarenhet från offentlig sektor och 
stor kunskap inom energiområdet. Tillgång till energi är en förutsättning för ett modernt 
samhälle. 
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Georgios Kontorinis 
Ålder: 44 år 
Bor i: Solna 
Yrke/sysselsättning: Ombudsman 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Sammankallande i valberedning 
Solna-Sundbyerg 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Det är oerhört viktigt att arbeta för att uppnå förbundets mål och vision med 
förbundets värdegrund som kompass och verktyg i detta arbete. Kännedom om förbundet och 
dess verksamhet bör ökas bland allmänheten och vi måste ha bättre samordning i samhället inte 
minst vid katastrofer. Även medlemsutveckling är en väldigt strategisk och central fråga. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Min föreningsvana och breda nätverk 
samt min känsla för ansvar, vilja och engagemang att utveckla och utvecklas själv kan vara till 
gagn för förbundet. 

 

 

Rolf Nilsson 
Ålder: 58 år 
Bor i: Åkarp 
Yrke/sysselsättning: Lagerarbetare ICA 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Ordförande i Burlöv, Malmöhus 
distrikt samt ledamot i förbundsstyrelsen. FRG-ansvarig i Burlöv. 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Tydliggöra för medborgarna vårt budskap genom att synas och utbildning. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Hjälpa till att vara en länk mellan 
förening-distrikt-förbund, genom att lyssna, ifrågasätta, komma med förbättringsförslag och 
idéer. 

 

 
Gunilla Nordgren 
Ålder: 56 år  
Bor i: Svedala 
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Yrke/sysselsättning: Civilekonom; kreditgivning samt ekonomisk och juridisk rådgivning på 
banken SEB, kommunalråd i Svedala kommun och sedan 2010 riksdagsledamot. 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet:  
Revisor i Svedala Civilförsvarsförening  
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt:  
Civilförsvarsförbundet fyller en mycket viktig funktion i samhället. Viktigt att synliggöra 
organisationen som den viktiga frivillig organisation den är. Viktigt med goda kontakter med 
myndigheter och organisationer.  
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen:  
Stort kontaktnät, stort intresse och viss erfarenhet. Som kommunstyrelseordförande och 
ordförande i kommunens räddningsnämnd fick jag en del kunskap och insikt samt ett stort 
intresse. Utveckla verksamheten inte minst vad avser utbildning av FRG - borde finnas i alla 
kommuner. Dagens samhälle är ytterst sårbart på många olika sätt vilket ökar betydelsen för 
frivilliga organisationer som Civilförsvarsförbundet. Det är viktigt med nyrekrytering och 
förnyelse ute i landets lokala avdelningar. 

 

 

Mikael Rieslund 
Ålder: 51 
Bor i: Bromma, Stockholm 
Yrke/sysselsättning: Support datormjukvara 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Ledamot i Järfälla CFF styrelse, 
Ordförande i CFF Stockholms län, ledamot CFF förbundsstyrelse. 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Få ut kunskapen vi delar med oss av i vår kursverksamhet till hela Sveriges befolkning 
samt sprida FRG i fler kommuner. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: 
Vara en del i organisationsförnyelsen som förbundet behöver. 

 

 

Anna-Lena Sörenson 
Ålder: 59 
Ort: Linköping  
Yrke/sysselsättning: Riksdagsledamot (tjänstledig lärare)  
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Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Inga  
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Att opinionsbilda för att höja krismedvetandet och att öka kompetensen hur man 
möter kriser hos befolkningen.   
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Jag har god erfarenhet av att möta 
medborgare och att opinionsbilda. Jag är ganska bra på att se lösningar och att tänka lite utanför 
boxen. Under mina år som politiker i landsting och riksdag har jag skaffat mig ett nätverk som jag 
tror kan vara användbart inom Civilförsvarsförbundet.  
 

Ersättare i tjänstgöringsordning 

 

Tomas Berg 
Ålder: 64 
Bor i: Piteå 
Yrke/sysselsättning: Byggnadsingenjör 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Ledamot i Norrbottens-distriktet, 
kassör i Civilförsvarsförbundet Piteå, instruktör, FRG-utbildad. 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: Att marknadsföra förbundet centralt och lokalt. Att få folk att förstå att de har ett 
egenansvar vid olika samhällskriser. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: 
Se föregående fråga. 

 

 

Lotta Finstorp 
Ålder: 54 år 
Bor i: Mellösa (Flens kommun) 
Yrke: Riksdagsledamot (tjledig Socionom) 
Tidigare och nuvarande uppdrag i Civilförsvarsförbundet: Inga uppdrag i 
Civilförsvarsförbundet men ingår i FRG Flen. 
Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga inom det område Civilförsvarsförbundet är 
verksamt: FRG är en viktig verksamhet som stärker samhörighet i en kommun och kan 
sekundärt även spela en viktig roll för integration och vi-känsla i samhället. 
Vad tror du att du kan bidra med i förbundsstyrelsen: Min erfarenhet som kommunal- och 
landstingsråd samt riksdagsledamot har givit mig ett stort nätverk. Jag ser mig som en 
"dörröppnare" för Civilförsvarsförbundet. Men min erfarenhet från förbundet i min 
hemkommun Flen är också värdefull för input i förbundsstyrelsen. 
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Verkställighet av förbundsstämmans beslut 8-9 oktober 2011 
 
M 1 – Bättre dialog 
 
Faddersystemet har getts en tydligare utformning inkl. krav på återrapportering till 
förbundsstyrelsen. Formerna för förbundsråden har setts över vad gäller förberedelser och 
återkoppling liksom rutinerna för föreningsutskick. Kravet på medlemskontakter har 
kommunicerats genom tillgängliga kanaler. Behovet av en förbättrad kommunikation med 
medlemmarna framstår oförändrat som stort i många lokalföreningar. 
 
M 2/3 – Namnfrågan 
 
Beslutet att namnet Civilförsvarsförbundet konsekvent ska användas i hela förbundet har 
kommunicerats via tillgängliga kanaler. Följsamheten god, men beslutet följs ännu inte av alla 
lokalföreningar.  
 
M 4 – Miljöpolicy 
 
Fastställd av förbundsstyrelsen år 2013. Policyn finns på hemsidan och har även kommunicerats 
på andra sätt. 
 
M 5 – Utbildningsmateriel 
 
Förbundsstyrelsen har efter förslag från en arbetsgrupp beslutat om åtgärder. Verkställigheten av 
dessa pågår och ska vara genomförd före årsskiftet 2013/14. 
 
M 6 – Hjärtstartare 
 
Ytterligaren en tilldelning av övningshjärtstartare genomfördes år 2012. 
 
P 1 – Värdegrund 
 
Värdegrunden har publicerats i dess helhet i tidningen Civil och gjorts nedladdningsbar på 
hemsidan. Den har kompletterats med ett förlag om hur alla delar av förbundets kan arbeta med 
värdegrunden.  
 
P 2 – Rekrytering av medlemmar och funktionärer 
 
Behovet har kommunicerats genom tillgängliga kanaler. Etiska riktlinjer för generalsekreterares 
och verksamhetsledares medverkan i valberedningarnas arbete fastställdes av förbundsstyrelsen år 
2012. 
 
 
P 3 – Ungdomsverksamhet 
 
Förbundsstyrelsen har sett över strukturen för ungdomsverksamheten med avseende med 
avseende på ansvars- och arbetsfördelningen. Ett visst omtag pågår. 
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P 4 – Rekommenderad medlemsavgift 
 
Beslutet har kommunicerats genom tillgängliga kanaler. Endast två distrikt har beslutet följa 
rekommendationen, något som förbundsstyrelser ser som ett problem. 
 
P 5 – Personnummer i Max 
 
Registreringsrutinen har setts över. Konkreta fel/brister i systemet, som påtalats av användare 
och kvitterats av registeransvarig, har åtgärdats. Kravet på personnummer i registret har 
kommunicerats genom tillgängliga kanaler. Fortfarande saknas emellertid uppgift om 
personnummer för en stor del av medlemmarna, vilket visar sig vid den årliga avseringen av 
medlemsavgiften och tar sig uttryck i form av besked om att medlemmen avlidit eller avflyttat till 
annan kommun. 
 
P 6 – Inriktningsplan 2012—2013 
 
Inriktningsplanen är tillgänglig på hemsidan. Sambandet mellan planen och verksamhetsplaneen 
för distriktet och lokalföreningar är i alltför många bristfälligt, vilket gör att inriktningsplanens 
syfte delvis går förlorad.  
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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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