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Mötesnoteringar 
Förda vid Kårchefsråd 2023-02-25 - 26 

 

Plats TTC, Jönköping 

Närvarande Enligt separat deltagarförteckning 

 

1. Välkommen 

Rådet inleddes med upprop och det noterades att det var 48 deltagare från 

kårerna närvarande och att nästan samtliga kårer var representerade. 

Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson hälsade alla välkomna. Speciellt 

välkomnande till dagens inbjudna talare. I sitt inledningsanförande betonade 

han särskilt vikten av helgens kårchefsråd. Med nuvarande omvärldsläge kan 

våra uppdrag kräva anpassning för krig, vilket också är beslutat och omfattas 

av våra stadgar. 

2. Program 

Det omfattande programmet behandlade viktiga frågor som: 

• Krigsplacering av våra medlemmar 

• Uppbyggnad av materieldepåer 

• Ekonomiska stödet från MSB och länsstyrelser 

• Rekrytering 

• Gemensam Introduktionskurs för nya medlemmar. 

De punkter som behandlades finns presenterade i en PowerPoint-presentation 

som finns på vår hemsida.  

3. Ekonomi 

RKC redovisade det ekonomiska utfallet för 2022. Samtliga utbildningar är 

genomförda och totalt var omslutningen 15,4 miljoner kronor. Av dessa utgör 

verksamhetsuppdragen 11,1 miljoner kronor. 
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4. Presentation av kansliet 

Kansliet omfattar idag både hel- och deltidsanställda. Dessutom tjänstgör 

några på arvoderade uppdrag och ytterligare några på ideellt uppdrag. 

Tillsammans uppgår dessa till nio personer. 

5. Försvarsmaktens syn på omvärldsläget 

Brigadgeneral Stig-Olof Krohné, Stf C FST STÖD, informerade att samtliga 

FFO tilldelats en kontaktperson inom FM. Han har fått uppdraget mot FAK, 

vilket han uttalade sig vara uppriktigt glad för.  

I sitt anförande redovisade han hur FM ser på nuvarande läge exakt ett år 

efter att kriget i Ukraina inleddes. Han menade att nuvarande läge är det 

allvarligaste sedan 80-talet och att Sverige ”ligger i vägen” för Ryssland. 

Konflikten är i vårt närområde och Sveriges säkerhet påverkas av utgången av 

kriget. Eftersom Ryssland ser oss som en motståndare, då vi är en del av 

konflikten. Därför är det av yttersta vikt att säkerställa att Ukraina har 

förmågan att gå segrande ur detta. Han tror att utfallet av kriget är osäkert och 

att det kommer att bli en utdragen konflikt.  

Det ökande intresset för Arktis, med de naturtillgångar som många av 

stormakterna visat intresse för, utgör också grund för ökande spänningar i 

närområdet. 

Våra förmågor måste också ständigt förbättras, det gäller såväl på land, i 

luftrummet och till sjöss. I dagens läge gäller detta även vår Cyberförmåga. 

Anslutningen till NATO kommer att ge Sverige en ökad säkerhet. Förberedel-

serna pågår och NATO-länderna vill öva på svenskt territorium. Han betonade 

också vikten av §5 som rör solidariskt stöd till medlemsländerna vid en 

konflikt, men också §3, som rör det nationella försvarets förmågor. 

Idag har vi ett ökat underrättelsehot mot såväl FM som företag och 

organisationer. Detta omfattar både inhämtning av information genom IT- och 

Cyberangrepp.  

När det gäller materielanskaffning, så bedömde han att FM har goda 

ekonomiska förutsättningar och att det råder en positiv anda. Kortfattat 

redogjorde han även för pågående förändringar av organisationen inom 

Försvarsstaben. 

RKC tackade Bgen Krohné för ett initierat och engagerat anförande. 

6. MSB syn på omvärldsläget 

Ingela Nilsson, Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, gav MSB:s 

syn på hur förändringarna i omvärlden påverkar uppdragen för olika FFO.  
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MSB har bytt departement och tillhör nu Försvarsdepartementet. Hon inledde 

därför med att redovisa MSB:s olika roller i beredskapssystemet. Rollern har 

förändrats genom den nya struktur som utformats, men samarbetet med FFO 

är fortsatt viktigt. Säkerhetsläget är allvarligt och man ser hur detta bland 

annat innebär angrepp på civilbefolkning och räddningspersonal. På sikt 

kommer detta att påverka hela Europa och världen. 

I den pågående konflikten deltar MSB med både personal- och materiel-

insatser samt sjukvårdsutbildning på plats i Ukraina. 

Hon redogjorde också för hur krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar 

hänger ihop. Det nya beredskapssystemet visar på de olika aktörerna med 10 

beredskapssektorer och 60 beredskapsmyndigheter som utpekade. 

En fråga som nu diskuteras är en civilplikt som skulle ge en förstärkning till 

räddningstjänsterna. 

RKC tackade Ingela Nilsson för hennes anförande och det goda samarbetet 

med MSB. 

7. Det nya Civilförsvaret 

Kanslichef Catrin Molander, Sydöstra Civilområdet informerade om hur de nya 

civilområdena skall organiseras och vad uppdraget är. 

Sex olika civilområden har skapats, där en landshövding i respektive område 

utsetts som Civilområdeschef. Beroende på hur länsgränserna går, kan ett 

CivO omfatta två eller flera län. I norr sammanfaller dessutom CivO N med MR 

N, Militärområde Nord. 

Under civilområdescheferna organiseras nu sex civilområdeskanslier, vilka 

skall handlägga de uppgifter som tilldelats CivO. 

RKC tackade Catrin Molander för informationen om de nya CivO och deras 

ansvarsområde. 

8. Workshop 

Lördagen avslutades med ett grupparbete som behandlade frågan om och hur 

en introduktionsutbildning för nya medlemmar skall utformas. Grupparbetet 

skulle behandla dessa frågor: 

1. Hur många Intro av detta slag ska genomföras i närheten av resp Kår? 

2. På hur många platser ska den genomföras?  

3. Hur lång ska den vara och vilka punkter ska tas upp? 
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4. Ska intron ha samma kursplan över Riket? 

Arbetet redovisades kortfattat på söndagsförmiddagen, och skall sedan 

sändas till kansliet för sammanställning. Sammanfattningsvis var deltagarna 

överens om en gemensam utbildningsplan för hela riket men med lokal 

anpassning. Vidare skall introduktionen omfatta information om hela 

totalförsvaret, olika FFO och uppdragsgivarna för FAK. Dessutom skall ges 

information om olika utbildningstrappor och vart dessa leder.   

9. Kansliets information 

Som kansli- och utbildningschef informerade Kristian Reinoso om 

verksamhetsuppdragen 2023, som totalt uppgår till 9,9 miljoner kronor. 

Eventuella senare tillägg ingår inte. För närvarande ordnas kurser för: 

• MTE 27 st 

• SvK 6 st 

• TrV 9 st 

• SJV 2 st 

Dessutom planeras en allmän instruktörskurs för de som aspirerar att bli 

instruktörer. 

Han redogjorde också om hur medlemsavgifterna är kopplade till den 20.-

/medlem som betalas till kårerna. Även redovisades den nya milersättningen 

och de instruktörsarvoden som gäller från och med den 1 januari 2023. 

10. Central medlemshantering 

Per-David Wennberg redovisade utfallet av den nya, centrala hanteringen av 

medlemsavgifterna. Per kår varierar inbetalningarna från 67 % ner till 20 % av 

inbetalda medlemsavgifter. Orsakerna kan vara flera, dels att det kan 

finnas ”luft” i registret, dessutom har det förändrade sättet där 

betalningsanmodan ej åtföljts av ett inbetalningskort, spelat in. Kårerna 

kommer att få en lista på de medlemmar som ännu inte har betalt, och 

uppmanas att kontakta dessa.  
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11. Beredskapsutställningen 

Per-David Wennberg informerade om hur utställningen nu cirkulerar runt bland 

de större städerna i landet. Den är uppbyggd i en sjukvårdscontainer med 

information om samtliga FFO:er För närvarande befinner den sig i Västerås, 

sedan står Hudiksvall, Örnsköldsvik, Luleå och Uppsala på tur. Temat är Om 

krisen eller kriget kommer. Utställningen är interaktiv med kompletterande 

klassrumsmaterial och är i första hand tänkt för gymnasieungdomar. Antalet 

besökare har varit stort, hitintills är antalet besökare 23 000.Tyvärr när den 

ändå inte ut till alla skolor, bland annat på grund av avståndet. Därför planeras 

att bygga ytterligare en utställning för att nå ut till fler. 

12. FRG Framtid (2.0) 

Per-David Wennberg redogjorde för den delrapport om FRG som lagts fram. 

Det tidigare begreppet FRG 2.0 har ersatts av FRG Framtid. Ett kansli är 

planerat att inrättas hos Civilförsvarsförbundet. För närvarandegenomför 

Umeå Universitet en enkät bland landets kommuner om hur dessa arbetar 

med sina FRG. 

13. Projekt 

RKC redovisade hur ekonomin påverkat de tillgängliga medel som finns för 

egna projekt. På grund av dyrare utveckling av FRIDA och nödvändigheten i 

att utveckla den egna hemsidan, har medlen minskat. Därför har av ansökta 

2,7 miljoner kronor endast 1,0 miljoner kronor beviljats. Av det som strukits 

sådant som är verksamhetsuppdrag och materielunderhåll, som skall täckas 

av andra medel. Egna projekt skall i första hand gå till annan utbildning eller 

vidmakthållande av egen utbildning, försvarsinformation, viss rekrytering eller 

depåhyra. 

Anders Persson redogjorde om hur ansökan och redovisning av egna projekt 

skall ske och vilka datum som gäller för detta. 

14. Materielsituationen 

Anders Persson meddelade att man skall ha ett möte med FM i Arboga under 

mars månad, för att stämma av vilken materiel vi har behov av och vad som 

kan finns möjlighet att förvärva. Samtidigt klargjorde RKC att de fordon som 

tilldelas av FM skall ägas av Rikskåren, som svara för kostnaderna för 

omregistrering och liknande. De kårer som förvaltar fordonen svarar för 

reparation och underhåll av dessa. 

15. Grafisk profil 

Rikskårssekreteraren Klas Göran Asplund har fått i uppdrag att se över och ta 

fram en ny grafisk profil för FAK. Vården av varumärket FAK blir allt viktigare, 

därför behövs vägledning för en enhetligare presentation i olika sammanhang. 

Med 20-talet kårer kan det därför bli ”spretigt”, vilket bör undvikas. 
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Tillsammans med Kreation AB i Kalmar har ett antal mallar tagits fram. Lasse 

Johansson från byrån presenterade materialet och visade hur det är tänkt 

användas. Mallarna är lätta att använda och de valda typsnitten finns för både 

Mac- och PC-plattformar. De valda kulörerna finns angivna för både tryck och 

ytbehandling, med gul som dominerande färg. 

Materialet skall översändas till respektive kår under närmaste veckorna, och 

innehåller mallar för Word, protokoll, brev, visitkort, PowerPoint, RollUp, 

Beachflag och skyltar. 

RKS betonade vikten av att respektera mallarna och inte göra egna, 

kompletterande grafiska element eller varianter, då enhetligheten kan 

påverkas. 

16. Ny hemsida 

Den plattform som nuvarande hemsida baseras på, upphör i oktober månad 

2023. Det har därför varit helt nödvändigt att påbörja arbetet med att utarbeta 

en modern hemsida på en ny plattform. För detta arbete har Henric Kreutz, 

Yugglr AB anlitats. De samarbetar sedan tidigare med Försvarsutbildarna och 

är väl förtrogna med medlemshanteringen i FRIDA, vilken skall nås via 

hemsidan. Målet är att skapa Egna sidor för medlemmarna samt underlätta 

kursanmälningar och liknande. Prioriterat är att nya medlemmar skall vara i 

fokus och när dessa öppnar sidan ska de känna sig kallade att söka 

medlemskap i FAK. Henric presenterade en ”dummy” över hur detta är tänkt 

fungera i framtiden. Målet är att hemsidan skall lanseras i juni innevarande år. 

17. Välkommen 

RKC avslutade Kårchefsrådet 2023 med att tacka Bill Skoglund för det fina 

arrangemanget och deltagarna för visat intresse och engagemang. 

Vid mötesnoteringarna 

 

Klas Göran Asplund    

RKS      


