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Frivilliga Automobilkåren

Rikskårchefen har ordet.

Bästa FAK:are!

Så var vi inne i den tredje Coronamånaden och fortfarande ser vi inget snabbt 
slut på eländet. Fysiska möten och många andra sociala kontakter ersätts av 
Teams, Zoom och andra plattformar som åtminstone förmedlar en bild av 
deltagarnas tillfälliga välbefinnande. Många tror att vi även efter pandemins slut 
kommer att fortsätta träffas över digitala system för att dels minska 
resekostnader och dels för att enklare och effektivare genomföra möten. Jag är 
dock helt övertygad om att vi återigen måste träffas traditionellt för att direkt se 
reaktioner och uppfattningar när någon till exempel presenterar upplägg och 
visioner av kommande verksamhet. 

Våra utbildningar går dessutom inte att genomföra på distans. FAK utbildar 
oftast i utomhusmiljöer där smittspridningsrisken är låg och med 
Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer har vi tillsammans med 
Bilkåren beslutat genomföra huvuddelen av fordonsutbildningarna på ett 
Coronaanpassat sätt.  Mer om vad detta innebär kan ni läsa om i nyhetsbrevet 
och på vår hemsida fak.se

I övrigt har samtliga kårer stått beredda att ställa upp när samhället behövt stöd. 
I Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Stockholm/Uppsala med Mälardalen och 
Umeå har olika insatser genomförts – allt från att bygga tält till att köra ut mat 
och mediciner till människor i riskgrupperna. Dessa insatser har uppskattats av 
både enskilda och regioner som upptäckt vilka resurser som finns hos de olika 
Frivilliga Försvarsorganisationerna. Tyvärr har också kommersiella intressen samt 
ren okunskap hindrat en del regioner från att fullt ut nyttja våra förmågor. Därför 
ser MSB över möjligheten att hitta andra vägar att både informera och delvis 
finansiera vår verksamhet. Vad som kommer ut av detta är för tidigt att 
spekulera i men någon förändring behövs för att effektivisera kontakten mellan 
oss FFO: er och aktörer typ regionerna.

Ett annat försök att hitta enklare ledningsstrukturer har inletts i Värmland där 
FIKK, Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrofer, fått ett uppdrag att via en app 
både identifiera och lokalisera olika frivilliga resurser inom ett län. FAK och 
Bilkårens gemensamma resurspool, MTE-Värmland/Närke, kommer att delta i 
dessa försök för att senare i höst utvärdera om detta kan vara en väg framåt. 
Oaktat vilket så får aldrig våra resurser vara något som tas för givet. Vår 
verksamhetsidé, att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos 
män och kvinnor, motivera och förbereda förarna att ställa sin kompetens till 
förfogande vid svåra påfrestningar när samhället så kräver, är just en efterfrågad 
resurs med hög kompetens som aldrig kan hämtas ”från hyllan” utan kräver lång 
och intensiv utbildning. Vårt värde varar!

Ta väl hand om er!
Curt-Ove Jakobsson
Rikskårchef

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera 
tunga fordon hos män och kvinnor. Att motivera och förbereda 
förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar 
när samhället så kräver. Vi utbildar egna instruktörer för interna och 
externa utbildningsbehov.
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utbildning

Nya drönarregler ifrån 1 juli!

Trafiken med drönare ökar och utveckling går fort, för att 
behålla en hög säkerhet börjar ny regler att gälla från och 
med 1 juli 2020.

Regleringen blir då samma i hela EU och är ganska nära 
nuvarande regelverk som vi har i Sverige.

I korthet sker följande förändringar:

• Det skall finnas en ansvarig operatör vid alla flygning
• Operatören skall vara registrerad hos 

Transportstyrelsen
• Beroende på hur drönaren skall användas delas den in i 

någon av tre kategorier, för att få flyga krävs en 
utbildning och ett teoriprov motsvarade varje kategori

• Tillstånd kommer att krävas för tyngre drönare och 
drönare som flyg över en viss höjd och/eller utom 
synhåll

Då ett antal kårer har drönare är det viktigt att ni sätter er in 
i och följer de nya reglera när dom träder ikraft. 
All nödvändig information finns på Transportstyrelsens 
hemsida där kan ni också se EASAs (European Union Safety 
Agency film. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-
och-luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020


MÅNADES TIPS: 

Elda med förnuft!
Våren är här i 
hela landet och 
sommaren står
för dörren, i och 
med kommer 
också
risken för bränder!

Under den torra årstiden är det 
viktiga att vara extra försiktig med 
att elda i skog och mark, vi FAK:are 
om några vet vilka konsekvenser 
en skogbrand kan få.

Håll dig uppdaterad vad som gäller 
just är du är. Du hittar information 
om eldningsförbud på 
kommunens, länsstyrelsens eller 
räddningstjänstens webbplats. 
Även Sveriges Radio P4 brukar 
informera om aktuell brandrisk 
och eldningsförbud.

Sedan finns även appen 
BRANDRISK ute, det är en 
mobilapplikation som hjälper dig 
att hålla koll på brandrisken i skog 
och mark där du är. Appen hjälper 
dig att minska risken för att starta 
gräs- och skogsbränder. Den lär 
dig också mer om säker eldning 
utomhus.
Du kan även dela brandriskerna 
via sociala medier.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/paga
ende-handelser-och-insatser/brand-i-
skog-och-mark-2020/vad-ska-jag-
tanka-pa-om-jag-maste-elda/

Samtliga kårer har varit och är 
beredda att stötta samhället 
sedan Corona-epidemin började

Här är några exempel på insatser 
som genomförts hittills

FAK-Kalmar:
Kåren arbetar gemensamt med Lokala FRG Oskarshamn
och utför mottagning av matvarubeställningar från
riskgrupper, handlar och levererar varor inom hela
kommunen. Kommunen är beställare av insatsen och
det är nio FAK:are samt fyra från Civilförsvarsföreningen som
är sysselsatta dagligen mellan kl. 0930-17.00.
Vidare har kåren genomfört en insats åt Länsstyrelsen
där skyddsmasker från Kalmar till levererades
till kustbevakningen i Oskarshamn. Uppdraget var avklarat
på totalt tre timmar vilket uppskattades stort av beställaren.

FAK-Malmö
Kåren har två personer dagligen i Trelleborg som med två 
av kommunens bilar transporterar varor som levereras till 
personer i riskgrupper. Bilarna bemannas av en FAK:are 
och en FRG:are per fordon. FRG har en person som sköter 
det administrativa samt introduktion och tidrapportering 
FAK-Malmö har kontakt med hen för att planera den 
dagliga bemanningen. Socialtjänsten tar emot beställningarna 
och Svenska kyrkan packar varorna på ICA. 

FAK-Blekinge
Kåren stödjer region Blekinge med åtta chaufförer av 
minibuss, en stationerad i Karlskrona och en i Karlshamn. 
Bussarna är i tjänst kl. 0900–2100 alla dagar för att transportera 
vårdtagare till och från boenden och provtagning. 

FAK-Jönköping:
Kåren har under 65 dagrar haft kontroll av
”Corona” tälten vid Akuten respektive 
Infektionskliniken på Ryhov. 
Den 20 maj avvecklades tältet vid Infektionskliniken 
men vid Ryhov kvarstår insatsen

FAK-Umeå:
Kåren har vid två tillfällen fått i uppdrag av Länsstyrelsen att köra ut material och utrustning till samtliga 15 
kommuner i länet. Man använde sig av fyra bilar och fyra chaufförer som inom 3 timmar hade levererat till 
samtliga kommuner.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/brand-i-skog-och-mark-2020/vad-ska-jag-tanka-pa-om-jag-maste-elda/


Förslag på ny 
myndighet som 
skall samordna 
det psykologiska 
försvaret!

Styrelsen för psykologiskt försvar bedrev informationskampanjer 
till allmänheten innan den lades ned 2008

Den 26 maj tog inrikesminister Mikel Damberg emot betänkande från utredning om 
en ny myndighet för psykologiskt försvar.

Den särskilda utredaren, Anders Danielsson har haft i uppdrag att analysera och 
lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att 
utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

– Arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas. Det är 
viktigt att se över hur det ska vara utformat för att kunna utföras i fredstid, vid höjd 
beredskap och ytterst i krig. Det handlar bland annat om att stärka förmågan att 
möta desinformation, något som vi också sett exempel på under den pågående 
Corona krisen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Tidigare fanns Styrelsen för psykologiskt försvar men när den lades ner 2008 tog 
MSB över uppgiften att skydda Sverige mot vilseledande information och 
propaganda. Det förändrade säkerhetsläget gjorde att en utredning tillsattes 2018 
och den har nu lämnat sitt betänkande.

Följ länken för att läsa mer och se regerings presskonferens,

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/ny-myndighet-ska-
utveckla-och-samordna-det-psykologiska-forsvaret/

informerar:

Utbildning

För närvarande pågår planering av 
kommande utbildningar samt 

utbetalningar av reseräkning och 
fakturor för genomförda kurser samt 

projekt och KBV aktiviteter.

Vi påminner om att skicka in korrekta 
redovisningar, reseräkningar och 

underlag.

Nya medlemmar

Det fortsätteratt komma in 
förfrågningar om medlemskap.  Vi 
märker ett ökat intresse att vilja 

ställa upp. 
Viktigt att vi tillsamman på ett bra sätt 
fångar upp och tar hand om dom som 

vill vara med hos oss.

Medlemsregistret
På grund av problem hos 

Försvarsutbildarna relaterade till 
Corona-pandemin har arbetet med 

det nya medlemsregistret blivit 
fördröjt.

Vi hoppas på att åter komma igång 
med arbetet med uppdatering av 

registret snart igen.

Kristian Reinoso

Kansli och 
utbildningschef

FAK:s utbildningsinsatser i Coronatider

FAK:s huvuduppgift är att stötta civilsamhället i stora kriser och 
samhällsstörningar varför vi särskilt nu måste vara aktiva i insatser 
och utbildningar till insatser. 
Det måste t ex finnas Bandvagns-förare och annan personal till 
Eventuella bränder, översvämningar stormar med mera utöver 
de insatser som vi genomför i Coronakrisens tecken.

Därför genomför vi vår verksamhet så långt det går med myndigheternas rekommendationer i fokus det 
vill säga :
• Inga som har det minsta sjukdomssymtom får komma till utbildningen
• Medlemmar som är äldre än 70 år eller har underliggande sjukdomar får avvakta till ett senare 

tillfälle att genomföra kursen
• Håll högsta nivån på handhygien
• Bedriv verksamheten utomhus så långt det går
• Håll alltid tillräckligt avstånd

När det gäller resor så anses resor till denna typen av samhällsviktig utbildning som nödvändiga men ska 
i första hand företas utan att använda allmänna kommunikationsmedel.

Håller vi oss till dessa riktlinjer så har vi alla förutsättningar att bibehålla vårt stöd till samhället på en 
rimligt hög nivå.  
Ta väl hand om er och välkomna till de utbildningar som ni har ansökt och blir uttagna till.

Curt-Ove Jakobsson
Rikskårchef


