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Rikskårchefen har ordet.

Bästa FAK-medlemmar!

Nu är våren på väg och i en stor del av landet är den 
redan här. Den förmörkas i skrivandets stund av den 
omtalade och för vissa oroande Coronaspridningen. 
Om den utvecklas till en samhällsstörning är svårt att 
bedöma men vissa affärernas tomma konservhyllor 
talar för att en del tagit situationen på riktigt allvar. 
Våra krislådor kan nu komma till pass och våra 
medlemmar är ju alltid taggade för att ställa upp när 
det oväntade inträffar. Om det blir en omfattande 
pandemi är för tidigt att bedöma men om så skulle ske 
kan vi i FAK alltid stödja och transportera livsmedel 
och andra förnödenheter till trappen hos de som 
drabbats och isolerats i sitt hem. Vi avvaktar med kraft 
och följer utvecklingen. 

För övrigt har vi för ett par veckor sedan genomfört 
Kårchefsrådet på Trängregementet i Skövde. Vi fick 
information från Försvarsmakten där det redovisades 
ett stort behov av FAK:s insatser i kommande 
organisation. Alla Kårchefer var positiva till de 
kommande Försvarsmaktsuppdragen och fick i uppgift 
att informera mer om detaljerna på hemmaplan. 
Uppdraget kan också vara en positiv faktor för vår 
rekryteringsverksamhet. Under 2019 fick vi in ca 350 
nya medlemmar men vi behöver satsa ytterligare på 
rekrytering som för att klara av alla uppdrag, civila 
såväl som militära, som vi står inför. 

Därför alla FAK:are – sprid budskapet om vår 
verksamhet och engagera människor i er närhet så att 
de blir medlemmar i vår eller våra FFO-kollegors 
organisationer. Vi utgör tillsammans en otroligt viktig 
del av samhällets stöttepelare om det skulle krisa till 
sig och en kraftfull kugge i det nya Totalförsvaret.

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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Krisberedskapsveckan

Fokus 2020: Krigsfara och krig

MSB har bestämt att fokus under 
Krisberedskapsveckan 2020 är Krigsfara och Krig, 
tanken är att lyfta totalförsvarets roll. 

MSB kommer att ta fram kampanjmaterial kring 
totalförsvaret. Bland annat produceras en 
filmatiserad version av broschyren ”Om krisen eller 
kriget kommer” med tillhörande stödmaterial för 
olika målgrupper.

Som föregående år kommer FAK att genomföra en 
mängd aktiviteter både enskilt och med andra 
aktörer.

I alla kårer pågår planeringen av aktiviteter under 
KBV och resten av året.

Kontakta din kår för att 
får reda på vad som händer 
och vad du kan bidra med!



MÅNADES TIPS: Vatten!

Vatten är viktigare än mat i 
händelse av kris eller 
katastrof. Du behöver minst 
tre lite vatten per dag. 
Med några dunkar, en frys 
och möjlighet till att koka 
vattnet är du en bit på väg!

Läs mer på:
dinsäkerhet.se

Månadens medlem

Jag kom in i FAK i början på 2000-talet genom 
mitt dåvarande jobb som ombudsman på Sv. 
Transportarbetareförbundet. FAK Riks ville ha 
representation ifrån transportbranschen så 
både Transport och Sv. Åkeriföretag var 
representerade i rikskårstyrelsen. Sedan har 
jag fått förtroendet att sitta kvar i styrelsen 
och även bli vald till v. RKC.Per-David Wennberg, 

Ånge v.RKC 

MSB:s översyn av frivilliga försvarsorganisationers roll i totalförsvaret 

I regleringsbrevet för 2020 erhöll MSB i uppdrag att genomföra en 
översyn av de frivilliga försvarsorganisationernas roll i totalförsvaret.

Uppdraget har nu redovisats i en rapport till regeringen där MSB föreslår 
fler utbildade frivilliga och en utökad roll för de frivilliga 
försvarsorganisationerna. Målsättningen för utbildade frivilliga bör vara 
20 000 till år 2025 och 40 000 till år 2030 konstaterar MSB.

MSB anser att medlem till de frivilliga försvarsorganisationer bör öka för 
att nå målsättningen samt att myndigheter, regioner och kommuner 
behöver ta ett aktivt ansvar. I rapporten fokuseras även på hur offentliga 
aktörer och frivilliga försvarsorganisationer tillsammans kan möta 
behoven av bland annat rekrytering, utbildning och övning av 
förstärkningsresurser för civilt försvar.

MSB har genomfört regeringsuppdraget i samarbete med Försvarsmakten 
och de frivilliga försvarsorganisationerna däribland FAK.

- Det är en bra rapport som tar upp dom utmaningar vi står inför och det 
som krävs för att uppnå uppsatta mål säger RKC Curt-Ove Jakobsson.

Länk för dig som vill läsa rapporten i sin helhet:

https://www.msb.se/contentassets/66cb8f1a7aa54b35a2bcbe1a1de894c0/oversyn-av-de-frivilliga-
forsvarsorganisatinernas-roll-i-totalforsvaret_msb200302.pdf

Till vardags jobbar jag i mitt eget konsultföretag och har uppdrag åt bl.a. 
TYA som är en branschorganisation inom transportbranschen men 
sedan årsskiftet  även åt FAK där jag skall vara ett stöd till kårer och 
kansli, bl.a. med att producera dom här nyhetsbreven.

Under min tid har FAK:s verksamhet gått upp och ner med många tuffa 
perioder i takt med förändringar i omvärlden och politiska beslut.
Men som det ser ut för FAK och frivilligheten i stort ser allt mycket 
positivt ut men samtidig ställs vi inför ett antal utmaningar.
Vi måste bli fler medlemmar så vi kan leverera det som förväntas av oss, 
vi kommer att ställas inför nya uppdrag och den ökande verksamhet 
kommer ställa högre krav på att vi klarar det administrativa.  
Men det jag lärt mig hittills av åren i FAK är att det finns inget vi inte 
löser, eller hur? 

https://www.msb.se/contentassets/66cb8f1a7aa54b35a2bcbe1a1de894c0/oversyn-av-de-frivilliga-forsvarsorganisatinernas-roll-i-totalforsvaret_msb200302.pdf


Kansliet informerar

Utbildningar

Uppdatering av kommande 
utbildningar pågår på 
hemsidan och det går att 
anmäla sig till vissa dem 
med fastställda datum. 

Medlemsregistret

Arbete med ett nytt 
medlemsregister fortgår. 
Alla kårer ha nu uppgett 
vem/vilka som skall vara 
registeransvariga. 
Nästa steg är att köpa 
licenser till det nya registret 
och efter det kommer 
utbildning ske för berörda.  
När överföringen skett 
kommer ett arbete för att 
säkerställa uppgifterna i 
registret att ske. När 
registret är i full drift 
kommer enskild medlem 
själv kunna uppdatera sina 
uppgifter samt att alla 
anmälningar mm till 
utbildningar sker via 
registret.

Kansliets kommunikation med kårer och 
medlemmar

FAK:s ökade verksamheten ställer högre krav på en snabb och fungerade 
kommunikation. De begränsade administrativa resurser vi har kräver även 
den en effektiv kommunikation. 

Vid Kårchefsrådet meddelades att kansliets kommunikation med kårer och 
medlemmar kommer att ske i huvudsak via e-post. 
Kårerna har till uppgift, 
att säkerställa att korrekt e-postadress till kåren finns på hemsidan 
att e-postens inkorg bevakas dagligen
att e-post når berörda

Det innebär att kårerna måste säkerställa att de medlemmar som saknar e-
postadress* erhåller information på annat sätt-

(*Idaglsäget saknar ca 30% av medlemmarna giltig e-postadress)

Folk och försvar 2020

Folk och Försvars Rikskonferens 2020 genomfördes den 12-14 januari på 
Högfjällshotellet i Sälen och RKC Curt-Ove Jakobsson deltog ifrån FAK.

På dagordningen stod världens säkerhet, Sveriges försvar, människors 
trygghet och samhällets krisberedskap.
Många intressanta och lärorika föredrag hölls och som vanlig webbsändes 
hela konferensen. Missade du den kan den ses i efterhand på Folk och 
Försvars hemsida.
(https://folkochforsvar.se/themepage/rikskonferensen/ )

Nedan finns länkar till några av de intressanta föredragen:

Rysslands globala ambitioner Anders Åslund, resident senior fellow in the Eurasia Center, 
Atlantic Council Washington DC 
https://youtu.be/bd6NfRRZAew

Sveriges totalförsvarsförmåga 2030 Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister
Totalförsvarsbeslut 2021 mot 2030: Fokus civilt försvar Pål Jonsson, ordförande i 
försvarsutskottet (M) Daniel Bäckström, ledamot i försvarsutskottet (C) Hanna Gunnarsson, 
ledamot i försvarsutskottet (V) Janine Alm Ericson, suppleant i försvarsutskottet (MP

https://www.youtube.com/watch?v=7-huxRUkxLg DEL 2 35 min in 

Civilt försvar i nytt årtionde Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB)
https://www.youtube.com/watch?v=z-HqimSVJjQ

https://folkochforsvar.se/themepage/rikskonferensen/
https://youtu.be/bd6NfRRZAew
https://www.youtube.com/watch?v=7-huxRUkxLg
https://www.youtube.com/watch?v=z-HqimSVJjQ
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