
Välkommen med din intresseanmälan!

www.fak.se
www.bilkaren.se

VI VILL HA DIG MED
NÄR DET HÄNDER,
DÄR DET HÄNDER! VI BEHÖVER DIN

KOMPETENS!

MTE – EN RESURS FÖR TRANSPORTER OCH LOGISTIK

• Samarbete mellan Frivilliga Automobilkårernas Riks- 
 förbund, FAK, och Bilkåren.

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,  
 har tillsammans med frivilliga försvarsorganisatio- 
 ner (främst FAK och Bilkåren) byggt upp denna kris- 
 beredskapsresurs för transporter och övrig logistik.

• Syftet är att skapa en resurs för myndigheter, läns- 
 styrelser och kommuner.

•	I	vissa	län	finns	fordon	och	andra	
 resurser till MTE:s förfogande. 

För	närvarande	finns	dessa	
personalpooler i landet:

• Norrbotten
• Västerbotten/Västernorrland 
• Jämtland
• Gävle/Dalarna
• Värmland/Örebro län 
• Mälardalen
• Västra Götaland 
• Jönköping 
• Kronoberg 
• Skåne

Fler län planeras 
allt eftersom.

VILL DU 
GÖRA EN 
INSATS?

MTE – MOTOR- OCH TRANSPORTENHETER

 DU BEHÖVS!
Nu söker vi dig som tycker att det är en självklarhet 
att ställa upp för andra människor i en kris. Det kan 
till exempel vara när samhället drabbas av stormar, 
storbränder,	naturkatastrofer,	strömavbrott,	trafik- 
olyckor, dricksvattenproblem, snöoväder eller vid höjd 
beredskap.



ORGANISATION
I en MTE-pool bör ett antal olika kompetenser ingå. 
En pool bestående av cirka 100 personer brukar se ut 
som nedan.  

• Enhetschef med ledningsgrupp
• Bandvagnsförare
• Bandvagnsförare/mekaniker
• Lastmaskin-/truckförare
• Lastbilsförare
• Bussförare
• Elverksskötare
• Terränghjulingsförare
• Snöskoterförare
• Logistiker
• Drivmedelshanterare

KRAV FÖR ATT VARA MED I MTE
• Medlem i Bilkåren, FAK eller någon annan försvarsfri- 
 villig organisation.
• Medgivande från arbetsgivare.
• Ha en livssituation som gör det möjligt att ställa upp  
 med kort varsel.
• Ha den fysik och mentala uthållighet som krävs vid  
 övning och insats.
• Inneha körkortsbehörighet för de fordon som är ak- 
 tuella.
• Genomgå grund- och specialutbildning såsom ADR  
 (farligt gods), kran och lastväxlare efter behov.
• Inte ha överenskommelse eller avtal med någon an- 
 nan del av krisberedskapen eller Försvarsmakten.

EKONOMISKA VILLKOR
• Ersättning vid utbildning.
• Olycksfallsförsäkring.
• Ersättning vid insats enligt det så kallade deltids- 
 brandmannaavtalet.

Aktuellt	avtal	finns	på	följande	adress:	
http://brandfacket.se/lagar-och-avtal

MTE – MOTOR- OCH TRANSPORTENHETEN
Om du inte är bunden till ett annat avtal för civil kris-
beredskap eller hemvärn så är du välkommen att ingå 
i en MTE-pool i närheten av din hemort! Om du har 
»tungt« körkort (C, CE eller D) behöver vi dig som last-
bils- eller bussförare. Om du har B-körkort kan du bli 
bandvagnsförare, elverks- eller motorsågsoperatör. Vi 
behöver även ATV- och snöskoterförare. I Västra Gö-
taland	finns	dessutom	behov	av	minibussförare	och	
logistiker.

Diverse tilläggsutbild-
ningar som till exempel 

kran, lastväxlare och ADR 
(farligt gods) efter respek-
tive länsstyrelses behov

Fortsättning 
lastbil/lastbil med 

släp (4 dagar)/ 
buss (3 dagar)

Repetition 
lastbil/lastbil 

med släp/
buss (2 dagar)

UTBILDNINGSSTEGE

Introduktion buss, lastbil med släp, bandvagn, minibuss, elverksoperatör, logistiker (1 dag)

Repetition 
minibuss 
(2 dagar)

Fortsättning 
minibuss 
(3 dagar)

Repetition 
logistiker 
(2 dagar)

Grundutbildning 
logistiker 
(3 dagar)

Repetition 
bandvagn 
(2 dagar)

Grundutbildning 
bandvagn barmark 

(4 dagar)

Grundutbildning 
bandvagn snö 

(4 dagar)

Repetition 
elverksoperatör 

(2 dagar)

Grundutbildning 
elverksoperatör 

(4 dagar)


