
 
 

Inriktningsplan för åren 2019 – 2021  

Vår roll 

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med fokus på säkerhet till vardags och 

vid kriser i samhället. Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska 

krisberedskapen och ingår i förordningen för frivilliga försvarsorganisationer.  

 

Som sådan har vi en allt mer viktig roll att informera och utbilda medborgare och ge stöd till 

kommuner och myndigheter när det oförutsedda händer. Sedan förra förbundsstämman 

beslutade om inriktningsplan, världsläget ändrats och uppbyggnaden av det nya totalförsvaret har 

tagit fart. Civilförsvarsförbundet ska hela tiden sträva efter att vara relevant för våra medlemmar 

och att finnas som ett aktuellt stöd till medborgare och samhälleliga institutioner. Förbundets 

verksamhet omfattar: 

- Opinionsbildning för ett tryggt och säkert samhälle 

- Information och utbildning för att stärka människornas förmåga att förebygga och 

hantera utsatt lägen 

- Insatser i samband med olyckor och kriser i samhället 

- Uppdragsverksamhet som främjar förbundets ändamål 

 

En viktig del av det civila försvaret 

Verkliga händelser visar att frivilliga insatser behövs. 

 

Potentialen för medborgarnas ansvarstagande och engagemang för detta är stor med betydande 

möjligheter som ännu inte tas tillvara i tillräcklig omfattning. Intresset för Civilförsvarsförbundets 

verksamhet bland medborgarna har på senare år tilltagit i styrka, inte minst genom det förändrade 

omvärldsläget, terrorhändelser och omfattande skogsbränder som inträffat i och utanför Sverige.  

 

Säkerhet för den enskilde kan handla om skydd mot epidemier och smittsamma sjukdomar, kamp 

mot terrorism och organiserad brottslighet, att åstadkomma säkra transporter och pålitlig 

livsmedelsförsörjning, skydd mot avbrott i energileveranser, klimatförändringar, insatser för fred 

och global utveckling samt cybersäkerhet och mycket annat utöver militära hot och väpnade 

angrepp. 

 

Sveriges säkerhet beror i hög grad på invånarnas vilja och förmåga att ta ansvar för både sin egen 

och samhällets trygghet och beredskap.  

 

I Försvarspolitisk inriktning för Sveriges försvar 2016 - 2020 konstateras att den 

säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats, vilket innebär att kraven på den svenska  



 
 

försvarsförmågan har förändrats. Regeringen anser mot denna bakgrund att totalförsvarets 

förmåga inför och vid ett angrepp behöver stärkas. Planeringen för det civila försvaret har därför 

återupptagits och genomförs med utgångspunkt i en helhetssyn där hotskalan omfattar såväl 

fredstida krissituationer som höjd beredskap. Helhetssynen gäller också vilka aktörer som bör 

delta i planeringen. Den här sker i samverkan bland annat mellan Försvarsmakten och MSB, 

kommuner, landsting, frivilligorganisationer, privata näringslivet med flera berörda. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i totalförsvaret och därmed även i 

samhällets långsiktiga krisberedskap. 

Civilförsvarsförbundet arbetar i nuläget på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) med framtidens befolkningsskydd. 

 

Resurserna 

Civilförsvarsförbundets främsta resurs är våra medlemmar. De medlemmar som väljer att vara 

aktiva behövs för att verksamhet ska kunna bedrivas och resultat uppnås i hela Sverige. Civilför-

svarsförbundets värdegrund ska genomsyra det vi gör. Förmågan att kunna agera och leverera på 

alla samhällsnivåer är en styrka som tas tillvara men ytterligare kan förbättras.   

 

Civilförsvarsförbundet erhåller statliga uppdragsmedel genom MSB.  Förbundet har förmåga och 

lång erfarenhet att ta sig an viktiga uppdrag för ökad kunskap, trygghet och säkerhet. Under de 

senaste åren har en anpassning till gällande uppdragsmodell skett inom Civilförsvarsförbundet.  

 

För att säkerställa en positiv utveckling är det nödvändigt att alla delar av Civilförsvarsförbundet 

hjälps åt och stöttar varandra.  

 

Verksamhetsområden 

Medlemsorganisationen 

Civilförsvarsförbundets styrka är att verksamheten omfattar hela landet.  

Värdegrunden är ett viktigt verktyg för att utveckla och stärka Civilförsvarsförbundet. 

 

Inriktning 

 Alla lokalföreningar ska bedriva verksamhet i linje med inriktningsplanen. För att uppnå 

en ändamålsenlig verksamhet behövs främst aktiva medlemmar.  Även övriga medlemmar 

ska känna sig välkomna då de med sitt medlemskap stöttar verksamheten. 

 Distriktsstyrelserna ska stödja de lokalföreningar som behöver detta och se till att 

verksamhet bedrivs även i de kommuner där Civilförsvarsförbundet inte har en lokal 

närvaro. 

 



 
 

 Det finns ett ökande intresse hos allmänheten för Civilförsvarsförbundets verksamhet. 

Årliga medlemsvärvningar ska anordnas. Förbundsstyrelsen ansvarar för att initiera dessa. 

 Medlemsvård är en viktig del av verksamheten 

 

Opinionsbildning 

Civilförsvarsförbundet ska bedriva opinionsbildning för ett säkrare och tryggare liv. 

 

Inriktning 

 Förbundet ska genom samverkan med andra höja allmänhetens kunskapsnivå inom 

området säkerhet och trygghet.  

 Vi måste bli en mer aktiv del av opinionsbildningen gällande landets 

livsmedelsförsörjning och hålla oss uppdaterade i den aktuella debatten gällande 

självförsörjningsgraden. 

 

Att stärka människans förmåga att förebygga och hantera utsatta lägen. 

Den enskildes förmåga att hantera avbrott i samhällsviktiga funktioner är avgörande för hur vi 

klarar en omfattande kris. Förbundets instruktörer och funktionärer möter årligen tiotusentals 

människor med utbildnings- och informationsinsatser. 

 

Inriktning 

 Civilförsvarsförbundet ska delta i aktiviteter för att öka allmänhetens riskmedvetande och 

beredskap för att ta vara på de förmågor som medborgarna har att skydda och rädda liv, 

egendom och miljö.  

 Civilförsvarsförbundet ska engagera sig så att människor från andra länder får del av 

aktiviteter som stärker den enskildes förmåga att förebygga och hantera utsatta lägen 

 Arbeta för att MSB även fortsättningsvis ger Civilförsvarsförbundet uppdrag som rör 

information och utbildning av den enskilde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Insatser i samband med olyckor och kriser i samhället 

Frivilliga resursgruppen, FRG  

FRG har visat att den fyller viktiga funktioner i kriser, inte minst genom att vara en flexibelt an-

vändbar resurs som avlastar och förstärker de ansvariga samhällsorganens ordinarie resurser. 

 

Arbetet med att etablera frivilliga resursgrupper (FRG), som en integrerad del av samhällets 

krishanteringssystem, har hittills lett fram till att cirka hälften av landets kommuner har tillgång 

till denna förstärkningsresurs. Kommunernas erfarenheter av FRG har varit övervägande 

positiva.  

 

Civilförsvarsförbundet har hand om de gemensamma FRG-utbildningarna på uppdrag av MSB.  

 

Inriktning 

 Alla befintliga FRG ska årligen kvalitetssäkras.  

 FRG ska etableras i de kommuner som uttrycker intresse att knyta FRG till sin 

krisberedskapsorganisation.  

 FRG bör även kunna fungera regionalt. Genom att utbilda regionala FRG-samordnare 

medverkar förbundet till en utveckling av regionala resurser. 

 FRG-konceptet utvecklas kontinuerligt i samverkan med MSB, SKL och FRG-ansvariga. 

 Verka för att MSB ger Civilförsvarsförbundet ansvar för FRG. 

 FRG kan vara en naturlig resurs även under höjd beredskap.  

 

Civilt försvar 

Statens utgångspunkt är att samhällets krisberedskap ska ligga till grund för det civila försvar som 

ska byggas upp för samhällets och försvarsmaktens behov. Civilförsvarsförbundet ska aktivt följa 

det pågående planerings- och utvecklingsarbetet och fortlöpande överväga vad förbundet kan 

bidra med till uppbyggnaden av det civila försvaret.  

Inom vårt arbete ligger flera delar:  

- den enskilda individens ansvar att ha kunskap om hur man klarar sig i händelse av en kris,  

- återuppbyggnaden av ett väl fungerande befolkningsskydd 

- totalförsvarsinformation  

- opinionsbildning  

 

 

 



 
 

Inriktning  

 Fortsätt dialog med MSB om utveckling av ett nytt befolkningsskydd och andra uppdrag 

inom totalförsvaret. 

 Civilförsvarsförbundet ska bidra till uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar inom ramen 

för totalförsvaret. 

 

Kommunikationsplan   

Kommunikationsplanen är ett styrinstrument med framförallt två syften:  

Att öka sammanhållningen inom Civilförsvarsförbundet och att stärka förbundets position i 

samhället. 

Inriktning 

 Kommunikationsplanen ska integreras i alla styrelsers arbete inom Civilförsvarsförbundet 

och ligga till grund för de årliga verksamhetsplanerna. 

 

Ekonomiska riktlinjer    

Att återuppbygga förbundets ekonomi är en ödesfråga. Inte bara för den centrala verksamheten 

utan också för förbundets övriga delar; distrikt, föreningar och medlemmar. En ordnad ekonomi 

är också en förutsättning för att kunna bidra till enskilda människors självskydd och till samhällets 

krishanteringsförmåga. Om förbundets centrala funktioner avvecklas skulle också det statliga 

verksamhetsstödet, utbildningsuppdraget för FRG, självskyddsutbildning med mera upphöra. Ett 

enormt kunskapskapital hos instruktörer och andra funktionärer skulle gå förlorat, liksom det 

engagemang som idag uppmuntras och möjliggörs genom statlig finansiering. FRG-

verksamheten, som behöver utvecklas och stärkas, skulle inte längre få ett stöd som garanterar 

dess fortlevnad. Detta känns särskilt olyckligt mot bakgrund av det moderna samhällets ökade 

osäkerhet och insikten om att det säkerhetsarbete som vi idag utför tvärtom behöver förstärkas.  

Civilförsvarsförbundet har idag en central avgift för medlemmar.  

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

Civilförsvarsförbundet som varumärke. Överskott från Civil AB ska bida till 

verksamhetsutveckling. 

Under de senaste två åren har följande beslut och åtgärder vidtagits för att bemästra situationen: 

2017 - 2019 

- Genomlysning och analys av fasta kostnader och ingångna avtal 

- Strikt kostnadskontroll och avslutande av 90-konto 

- Omförhandling av IT-stöd och kontorsservice 

- Omlokalisering till mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler 

- Minskning av personalstyrkan 


