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Sven Lindgrens välkomsttal vid Civilförsvarsförbundets 

stämma 14 oktober 2017 

Välkomna till 2017 års förbundsstämma! 

Sedan den förra förbundsstämman 2015 har det hänt mycket som berör oss som 
medlemmar i Sveriges Civilförsvarsförbund. 

Den globala scenen präglas av större osäkerhet. Det råder krig i Ukraina efter 
Rysslands annektering av Krim. Det förekommer omfattande krigshandlingar med 
många inblandade i Mellanöstern. Oförutsägbara ledare styr i Ryssland, USA och 
Nordkorea och deras inbördes samtalston är oroväckande oförsonlig. 

Terrordåd har utförts bland annat i Frankrike, Belgien, England, Danmark och 
Sverige och ländernas säkerhetstjänster har troligen dessutom avvärjt ett antal hot 
från verkställighet.  

Till detta kan vi på den globala nivån lägga till cyberhot mot företag och viktiga 
samhällsfunktioner samt klimatrelaterade händelser som påverkar vår säkerhet. 

   * 

I Sverige har regering och riksdag beslutat om en ny inriktning av det militära 
försvaret och om en återuppbyggnad av ett nytt civilt försvar som tillsammans är 
avsedda att utgöra ett starkare svenskt totalförsvar. Försvarsuppgörelsen i augusti 
innebär ett väsentligt resurstillskott direkt till försvarsmakten och till MSB att 
fördela till andra myndigheter och organisationer. Ett nytt civilt försvar ska vara 
etablerat år 2020. 

MSB och Försvarsmakten verkar nu för att alla berörda aktörer krigsplacerar den 
personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar. Det ska 
vara klart vid utgången av 2018. Från Civilförsvarsförbundets sida bör vi verka för 
att vårt förbunds nyckelpersoner och väsentliga delar av FRG-organisationen tas 
med i krigsplaceringen. 

   * 

År 1937 bildades vårt förbund genom att lokala luftskyddsföreningar gick samman 
under namnet Riksluftskyddsförbundet. Luftskyddsförbundet blev en gigantisk 
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utbildningsorganisation som 1944 hade hela 640 000 medlemmar, Sedan kom 
freden och frivilligheten ansågs ha tjänat ut. Staten tog över och sedan 
kommunerna. År 1951 ändrades namnet till Sverige Civilförsvarsförbund. 
Medlemstalet rasade till sin lägsta nivå 1987 med endast strax under 10 000 
medlemmar.  

En renässans kom dock på 1980-talet då riket indelades i 8 000 hemskyddsområden 
för befolkningsskydd med krigsplacerade hemskyddsgrupper med chef och 
ställföreträdare. Det blev en angelägenhet för kommunerna och 
Civilförsvarsförbundet som med stöd av statsbidrag i ett första steg fick utbilda 
30 000 hemskyddsombud och i nästa steg ytterligare 15 000. 
Civilförsvarsförbundets medlemstal fyrdubblades på fem år till 35 000. Förbundet 
kunde med kraft demonstrera att man var kommunernas frivilligorganisation. Men 
efter det kalla krigets slut avvecklades hemskyddsorganisationen på 1990-talet. 
Civilförsvarsförbundet tog då initiativet till att bygga konceptet Frivilliga 
Resursgruppen (FRG) och till att orientera förbundets verksamhet i att utbilda 
allmänheten i självskydd i mer vid mening och anpassad efter samhällets civila 
krishantering. 

Nu – mot bakgrund av det säkerhetsläget jag berörde inledningsvis – har 
politikerna insett att civilbefolkningen inte fullt ut kan skyddas i händelse av ett 
väpnat angrepp. Men att behovet kan bli en realitet. 

Utrymning och inkvartering av befolkningen i storstäderna skulle inte klaras av med 
dagens resurser. 

Varningssystem för flygangrepp så att människor hinner uppsöka skyddsrum 
saknas på många håll. Allmänheten vet inte vad den ska den göra när ”Hesa 
Fredrik” ljuder på de platser där signalen finns. (Jfr larmet i AB län 9/7 kl. 22!) 

Skyddsrummens skyddsförmåga har successivt försämrats. 

Det saknas personal med särskild utbildning för att iordningsställa skyddsrum.  

Det finns 65 000 skyddsrum med plats för 7 miljoner människor. Sverige har idag 
över 10 miljoner invånare. Det har inte byggts några nya skyddsrum på 15 år. Bara i 
Stockholms län saknas skyddsrumsplatser för 600 000 personer. 

MSB har beräknat att för 200 miljoner kr per år kan man bygga 50 000 nya platser. 
Det är bara det, att förr byggde man skyddsrummen när man byggde bostäder. Idag 
saknas skydd i alla nya stadsdelar, så lösningarna måste komma till utanför 
bostäderna. 

Med denna insikt om att civilbefolkningen kan behöva skydd öppnar sig åter en 
möjlig och viktig roll för Civilförsvarsförbundet. Vi kan åter engagera oss i frågan. 
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Till en början har vi erbjudit MSB att vi kan medverka i en inventering av befintliga 
resurser och därefter rekrytera frivilliga medarbetare. 

   * 

Civilförsvarsförbundets verksamhet är med andra ord av fortsatt stor betydelse. Vi 
stödjer både enskilda människor och samhället i stort. Genom 72-timmars-
utbildningen gör vi uppskattade insatser till stöd för en god hushållsberedskap. 
Genom rekrytering och utbildning av medlemmar i FRG bidrar vi till förstärkning 
av kommunernas krishanteringsförmåga. Det uppbyggnadsarbetet behöver 
fortsätta och stärkas. I samband med statens ambition att bygga upp ett nytt civilt 
försvar är FRG en faktor att räkna med. Som jag redan nämnt, anser jag, att 
förbundet ska rusta sig för att ta på sig ytterligare uppgifter och ansvar. 

Civilförsvarsförbundet har också en viktig roll som röstbärare och opinionsbildare 
gentemot allmänhet, politiker och myndigheter på alla nivåer i samhället. Förbundet 
kan bidrag till en folkförankring, till kunskap om och förståelse för behovet av ett 
stärkt svenskt totalförsvar. 

Civilförsvarsförbundet har på grund av omständigheter, som redogjorts för i andra 
sammanhang, råkat hamna i en ekonomisk kris vilken tvingat förbundsstyrelsen att 
fatta svåra beslut för att anpassa både verksamhet och antalet anställda medarbetare 
på kansliet och i övriga landet till det vi har pengar till. Detta har i sin tur medfört 
att stödet till distrikt och föreningar inte kunnat ges på samma sätt som tidigare. 
Det är djup beklagligt i sig men också mot bakgrund av det moderna samhällets 
sårbarhet och den ökade hotbilden i omvärlden. 

För att överleva och nå framgång även framöver krävs nu att vi alla drar åt samma 
håll. Vid årets stämma finns förslag från förbundsstyrelsen och motioner från 
medlemmar och föreningar. Det är förbundsstämmans uppgift att lägga fast den 
gemensamma grunden, peka ut den gemensamma vägen och tillsammans ta fram 
de ekonomiska resurser som krävs för detta. 

   * 

Med dessa ord hälsar jag er alla varmt välkomna och förklarar jag 2017 års 
förbundsstämma för öppnad! 

 


