
 
 

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 



 
 

 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. 



 
 

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.  

 



 
 

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. 



 
 

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. 


