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Frivilliga Automobilkårernas
Riksförbund och Sveriges Bilkårers
Riksförbund

Överenskommelse
Parter
Denna överenskommelse är upprättad mellan Länsstyrelsen i Uppsala län
och Frivilliga Försvarsorganisationerna, Frivilliga Automobilkårernas
Riksförbund (FAK) samt Sveriges Bilkårers Riksförbund. Avtalet ger
möjlighet till utnyttjande av den kompetenspool benämnd Motor- och
transportenhet, MTE.
Bakgrund
Länsstyrelsen är en regional myndighet med ansvar att samordna olika
samhällsintressen, främja länets utveckling och följa länets tillstånd.
Länsstyrelsen har ur krisberedskapssynpunkt geografiskt områdesansvar
inom länet och ska verka för att minska sårbarheten i samhället, stödja
aktörer som är ansvariga för krisberedskap genom att initiera
samverkan, samordna verksamheter och information inom länet.
Bilkåren och FAK är frivilliga försvarsorganisationer som
bedriver försvarsverksamhet enligt förordningen (1994:524)
om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning
Bilkåren/FAK åligger att efter larm eller särskild förfrågan förstärka Länsstyrelsens
organisation med ändamålsenligt utbildad och övad personal samt utrustning vid
1. utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan omfattning att
särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande fara för ett
sådant utsläpp föreligger (se specifika uppgifter i bilaga 1)
2. annan samhällsstörning som påverkar Uppsala län i fredstid
3. höjd beredskap i Uppsala län
4. utbildnings- och övningsverksamhet kopplat till punkterna ovan,
5. planering och annat förberedelsearbete kopplat till punkterna ovan

Postadress 751 86 UPPSALA Gatuadress Bäverns gränd 17
Telefon 010-2233 000 FAX 010-22 33 010
E-post uppsala@lansstyrelsen.se WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala

Page 1 of 7

Överenskommelse
2021-02-28

2(7)
452-544-21

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Behov av och anmälan av frivilliga
Länsstyrelsen ska anmäla behov av personalkategorier och fordon för
transporter och andra tjänster som nämns i punkt 1-3 under "Omfattning"
till FAK/Bilkåren.
Länsstyrelsen ska i anmälan ange de grundkrav som ställs på sådan personal.
FAK/Bilkåren ska upprätta en förteckning över tillgänglig personal samt se
till att Länsstyrelsen har aktuella kontaktuppgifter till ansvariga för
avropande av personal.
Framtagande av fordon som fordras för utförande av avropad tjänst sker i
samverkan mellan Länsstyrelsen och FAK/Bilkåren.
FAK/Bilkåren ska senast 31 januari årligen uppdatera förteckningen över
tillgänglig personal och meddela Länsstyrelsen antal som finns tillgänglig
och dessas användbarhet (kunskaper, behörigheter etc.).
FAK skall i samråd med Länsstyrelsen:
•
•

säkerställa att FAK:s fordon är funktionella för uppdraget
årligen se över behovet av utbildning, repetitionsutbildning, mm.

Om person med nyckelbefattning (särskild kunskap) upphör att vara medlem i
FAK/Bilkåren och detta påverkar möjligheten att genomföra uppdrag, ska
FAK/Bilkåren omedelbart underrätta Enheten för samhällsskydd och beredskap vid
Länsstyrelsen.
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Planering och uppföljning
Planering av verksamheten sker genom
1. deltagande i relevanta planeringsaktiviteter inom ramen för C-Sam' efter inbjudan
från Länsstyrelsen,
2. behovsstyrda planeringsmöten mellan parterna.
FAK/Bilkåren redovisar årligen sin utbildningsplan kopplat till Länsstyrelseuppdraget och
redovisar vid årets slut det procentuella utfallet.
Utbildning och övning
Identifierar parterna utbildnings- och övningsbehov som inte ryms inom de medel som
MSB tillhandahåller kan sådan utbildning och övning finansieras av Länsstyrelsen
efter beslut av Länsstyrelsen.
Det åligger FAK/Bilkåren att se till att övning och utbildning sker i sådan omfattning
att de kan utföra de uppgifter och erbjuda den bemanning som framgår i Bilaga 1.
Utrustning
Länsstyrelsen tillhandahåller den del av utrustningen som framgår i Bilaga 2.
Ytterligare villkor
Det åligger båda parter att omgående informera den andra parten om förändringar som kan
påverka förutsättningarna för att uppfylla denna överenskommelse.
Överlåtelse
Parterna förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga godkännande överlåta
rättigheter, skyldigheter eller ansvar enligt denna överenskommelse.

1

Forum för regional samverkan och beredskapsplanering i Uppsala län
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Giltighetstid och ersättningar
Denna överenskommelse träder i kraft 2021-02-28 och gäller tills vidare, med tolv
månaders uppsägningstid för respektive part.
Om höjd beredskap, enligt lag om totalförsvar och höjd beredskap (1992:1403),
råder vid den tidpunkt då överenskommelsen skulle upphöra att gälla, fortsätter
överenskommelsen ändå att gälla så länge höjd beredskap råder.
För den tid avropad personal tjänstgör förbinder sig Länsstyrelsen att utbetala
ersättning till den enskilde enligt det så kallade MB-avtalet. Personal skall vara
medlem i FAK alternativt Bilkåren. Vid utbildning och övningar gäller därmed
respektive organisations försäkring2. Vid tjänstgöring (skarp händelse) svarar
Länsstyrelsen för arbetsgivaransvaret och därmed försäkring.
FAK/Bilkåren ska bifoga en larmplan och vid eventuella ändringar i planen ska
FAK/Bilkåren omedelbart underrätta Enheten för samhällsskydd och beredskap vid
Länsstyrelsen om detta.

2021-02.-o7-

2021-

Jan Stangebye
Försvarsdirektör

Curt-Ove Jakobss2
Rikskårchef FAK
2021 -

0,4

-

I ger arlsson
Rik årschef Bilkåren

2

Detsamma ska gälla för de FFO som knyts till M1E,
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Bilaga 1. Uppgifter och bemanning vid utsläpp av eller risk för utsläpp av radioaktiva
ämnen
Allmänt:
Om Länsstyrelsen inte meddelar annat vid larmet eller den särskilda förfrågan gäller
följande vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan
omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande
fara för ett sådant utsläpp föreligger.
Efter meddelande från Länsstyrelsens TiB, alternativt efter beslut från
räddningsledaren
o aktivera organisationen
-

Efter beslut av TIB/Räddningsledare
o hämta och transportera materiel, inklusive elverk för reservkraft, till anvisad
utrymningsplats, samt lossa och placera materielen på anvisad plats
o hämta och transportera dosimetri- och mätutrustning till anvisad geografisk plats
o på anvisad geografisk platsplats tillhandahålla fordonsförare till
strålningsmätningsenheter

-

Utrymningsplats
Utrymningsplats upprättas på av Länsstyrelsen utpekad plats, senast 5 timmar efter
beslut av räddningsledaren. Utrymningsplatsen ska ha en uthållighet på minst sju
dygn.
o Upprättande och säkerställande av samband/IT
o Stabs stöd
o 1: a Hjälpen och krisstöd
o Allmän handräckning
o Hämtning av förplägnad
o Ordormansverksamhet
o Delta i arbetet på utrymningsplats

-

Gräns till insatsområde, dositnetriexpedition och avsökning
Efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning upprättas en
in- och utfartsplats mot det kontaminerade området och där kommer utdelning av
dosimetrar (dosimetriexpedition) och avsökning av personal att genomföras.
Materiel och personal för dosimetri och avsökning skall vara på av Länsstyrelsen
utpekad plats senast 5 timmar efter beslut av räddningsledaren.
o Dosimetrihantering för insatspersona
o Avsökning av insatspersonal
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Stöd till strålningsmätning
Om strålningsmätning behöver genomföras, ska FAK/Bilkåren kunna stödja
strålningsmätningsorganisationen med fordonsförare.
Fordonsförare till strålningsmätningsenhetema skall finnas på anvisade plats senast 5
timmar efter beslut av räddningsledaren.
-

Avslutande av insats
Efter avslutat insats återställa all materiel och transportera tillbaka till förråd

Bemanning
Funktion

Antal
personer3
1 (2)
5

M1E
MTE

Fordonsförare, tillikauppgift
hämtning av förplägnad (2
personer)

5

MIL

Personal för lastning och
lossning, tillikauppgift
allmän handräckning (2/6
personer)

6

M IL

Elverksoperatör

2 (4)

MTE

Personal för avsökning

6 (18)

MTE

Sambands- och IT-expertis

2 (4)

MTE

Stabsassistenter

2 (4)

MIL

Personal för 1: a Hjälpen &
krisstöd

2 (4)

Röda Korset (separat
överenskommelse)

Insatsledare
Fordonsförare till
strålningsmätningsenheter
(anvisade geografisk plats)

Organisation

Antal personer för att bedriva aktuell verksamhet under ett tjänstgöringspass, inom parentes vid
upprättande av utrymningsplats sanering
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Personal för
ordonnansverksamhet

3

MTE

Personal för
dosimetrihantering och
avsökning

2+3

MTE

Bilaga 2. Utrustning
Avser utrymningsplats vid utsläpp av, eller risk för, utsläpp av radioaktiva ämnen
Typ av utrustning och
antal

Ägare

Stabsmateriel

Länsstyrelsen

Ansvar för
vård och
underhåll
Länsstyrelsen

Avsökningsutrustning

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Förvaringsplats
Länsstyrelsens
förråd

,

Länsstyrelsens
förråd

Dosimetriutrustning

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens
förråd

Utrustning för
avsökningsplats
•
Bord och stolar
•
Avspärrningsband
•
Skoskydd

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens
förråd

Mobil mätutrustning

Länsstyrelsen

Uppsala
brandförsvar

Brandstationer
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