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Länsstyrelsens totalförsvarsdag
I Kommunhuset i Kristianstad samlades 
den 26 september inbjudna kommunrepre-
sentanter från Skåne och åtta frivilligorga-
nisationer till en konferens om totalförsva-
ret. Vi från frivillig-sidan var inbjudna för 
att genomföra en utställning som deltagar-
na fick besöka i olika pauser under dagen.  
FAK Skåne representerades av Rickard 
Blomdal FAK Hässleholm och under-
tecknad Anders Kristiansen FAK Malmö.
 Programmet som genomfördes var 
följande: Landshövding Anneli Hultén 
öppnade konferensen och inledde dagen. 
Länsstyrelsen är högsta civila totalför-
svarsmyndighet i länet, en länk mellan 
lokal och nationell nivå. De har uppgiften 
att stödja, samordna och arbeta för att alla 
drar åt samma håll. Arbetet syftar till att 
skydda civilbefolkningen. Vid krigsfara 
och krig ska det civila försvaret kunna 
stödja Försvarsmakten.
 Nästa ämne var ”Ett starkare försvar” 
och föredragande var Överbefälhavare 
Michael Bydén. Sverige har gått från ett 
begränsat försvar inriktat på internationella 
insatser till en omfattande satsning på 
nationell försvarsförmåga. Försvarsmakten 
möter och anpassar sig till en ny säker-
hetspolitisk verklighet och är redo att anta 
framtidens utmaningar.

 I ämnet ”Ansvar, ledning och samord-
ning inom civilt försvar” talade utrednings-
sekreterare Magnus Dyberg-Ek. Det finns 
behov av tydligare ansvars- och lednings-
förhållanden samt en stärkt samordning 
inom civilt försvar på central, regional och 
lokal nivå. Utredningen ska bland annat 
föreslå vilka myndigheter som ska få ett 
särskilt ansvar för krisberedskap och civilt 
försvar. Utredningen ska också föreslå en 
geografisk indelning för civil ledning och 
samordning på regional nivå. Under 2020 
presenterar utredningen sitt slutbetänkande.
 ”Näringslivets roll inom Totalförsvaret” 
belystes av utredaren Elisabeth Nilsson. 
Samhällsviktig verksamhet som tidigare 
drevs i offentlig regi utförs i dag i stor 
utsträckning av företag. Regeringen har 
därför tillsatt en särskild utredare för att se 
över näringslivets roll inom totalförsvaret 
och hur samverkansformer och effektiv 
planering mellan offentliga och privata 
aktörer kan ske i syfte att säkerställa total-
försvarets kritiska behov.
 Under en av pauserna besökte ÖB vår 
monter och förhörde sig hur det gick för 
vår verksamhet. Jag passade på att fram-
föra svårigheten att rekrytera nya medlem-
mar och att vi var i stort behov av uppdrag. 
ÖB såg det som ett välkänt problem men 

att han och Försvarsmakten numera hade 
en syn på frivilligorganisationerna som 
framöver kan ge oss en tydligare roll.  
Uppmaningen från ÖB var: ”Ge inte upp”.
 Under eftermiddagen samlades kom-
munernas beredskapsplanerare och säker-
hetschefer för en egen genomgång av sina 
förutsättningar och planer för att bygga 
upp den civila delen av totalförsvaret.
Under det mötet var vi från FAK särskilt 
ombedda av Länsstyrelsen att berätta om 
vår verksamhet och vad vi kan göra inom 
totalförsvaret. Jag hade sammanställt ett 
bildspel om FAK i Skåne och gjorde en 
historisk betraktelse samt beskrev verk-
samheten och hur vi genomför våra insat-
ser. Flera av deltagarna kom fram efteråt 
och tackade för informationen. 

Anders Kristiansen
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Kårchefen  
har ordet...
Kåren nalkas nu slutet av 2019 
års verksamhet och kårstyrelsen 
vill passa på att tacka alla som 
ställt upp under det gångna året.
Vad som kommer att ske 2020 
när det gäller utbildningar har 
vi inte klart för oss i stundande 
ögonblick. Att det blir någon 
utbildning som vi kommer att 
ansvara för gällande Motor 
Transport Enheten ( MTE ) är 
något som vi får hoppas på att vi får till oss också under 
kommande år. När det gäller Försvarsmakten så får vi för-
hoppningsvis även en del kurser under det kommande året.
Den utlovade utbildningen gällande bred transport under 
oktober blev tyvärr inställd, men vi har blivit lovade en ny 
kurs under 2020.
 Det har varit en hel del olika projekt som vi har kunnat 
genomföra under året vilket gjort att det har varit mycket 
verksamhet i kåren. Vi vill naturligtvis också tacka våra 
sektioner som har sett till att det har funnits  en hel del olika 
aktiviteter och arrangemang för kårens medlemmar.
Bra jobbat!
 Tyvärr är det så att vissa aktiviteter har fått ställas in då 
det inte har funnits tillräckligt med medlemmar som ställt 
upp. Vi ser naturligtvis fram mot ett nytt år med många bra 
aktiviteter från sektionerna. Så än en gång vill jag uppmana 
er om att se vad sektionerna har för mötesdagar och
olika aktiviteter, dessa finns på hemsidan och kommer ut 
tillsammans med FAK Sydvästen. När det gäller aktiviteter 
kommer detta också att gå ut via mail och SMS till er under 
året. Alla aktiviteter är gemensamma för oss alla, så ställ upp 
och Gör livet lite lättare för de som lägger ner tid och energi 
på att arrangera detta. Ställ upp och var med så vi kan 
fortsätta ha en bra fungerande aktiv kår. Under Workshopen 
den 5 oktober kom det fram en hel del funderingar som vi får 
jobba med i framtiden och under 2020. Det kom också fram 
saker som medlemmarna hade ventilerat under dagen som 
vi får arbeta med.
 Det finns en del dagar som ni kan anteckna inför nästa 
år. Lördagen den 21 mars är det Kårstämma, tid och plats 
återkommer vi till. Söndagen den 26 april är det Regemen-
tets dag på Revinge kl 10.00 – 15.00.
 Om du känner någon eller du själv skulle ha intresse av 
att deltaga i styrelsearbete, kontakta i så fall valberedning-
ens ordförande Sven Nivestam via e-mail sven.nivestam@
gmail.com eller telefon 0706-65 00 58. Jag vill också slå ett 
slag för när vi har någon typ av verksamhet i sektionerna, 
utbildningar eller transportuppdrag så ta någon bild och skriv 
några rader så kan vi lägga ut detta på hemsidan och sociala 
media. Glöm inte detta så sänd uppgifterna till fak.media@
hotmail.com
 Styrelsen ser framemot ytterligare ett bra år med FAK.
Kårstyrelsen vill tacka alla våra medlemmar och samarbets-
partner för det gångna året och Önska Er alla en God Jul & 
Gott Nytt År! Avslutningsvis vill jag uppmana alla! Tänk på 
att halkan kommer även i år, trots att vi inte tror på det. 

Anders Persson

FAK på Skurups Marknad
Lördagen den 19 oktober deltog FAK på Skurups Marknad med 
ett ekipage bestående av bandvagn 206 och vårt informationstält. 
Våra duktiga förare med bandvagnskunskaper demonstrerade och 
svarade på frågor om vår bandvagn som lockade till sig många 
nyfikna besökare. I vårt Infotält fanns också ett antal duktiga 
medarbetare som gav besökarna en bra bild av FAKs verksam-
het, men även hur man klarar av en kris vid ofredstider eller andra 
händelser som kan slå ut vårt samhälle. Kårens sammanställda 
krislåda demonstrerades flitigt och många besökare fick sig säkert 
en tankeställare om vad man bör samla på sig om nöden så kräver. 
Marknadsdagen bjöd på fint väder och många besökare gjorde 
dagen till ett lyckat arrangemang. Vi som deltog konstaterade att 
vi gjort vårt bästa för att  informera om FAK och vad vi sysslar 
med som frivilliga. 

Text och foto: Camilla Persson



HLR-kurser
Kårens båda sektioner, Dam- och Mal-
mösektionen, har under hösten genomfört 
två kurser med HLR-utbildning. Ett flertal 
medlemmar har visat sitt intresse för att 
deltaga på dessa utbildningar. Kurserna 
har börjat med lärorik teorilektion för att 
övergå till handgripliga övningar med HLR 
på realistiska dockor. Utbildare  har varit 
Martin Olsson från Skånes Sjukvårdstjänst 
där Martin tjänstgör som ambulanssjukvår-
dare. De teoretiska förklaringarna 
som utbildningen började med, gav oss 
deltagare en inblick hur sjukvården funge-
rar inom vårt närområde. Nyttigt var också 
att få en inblick i hur kroppen fungerar 
vid ett hjärtstopp och hur god hjälp man 
kan bidraga med genom att ha genomgått 
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Upplivningsförsök.

Martin utövar “Hemlich manöver”.

en HLR-utbildning. Vi som deltog tackar 
Martin för hans kunskap att förmedla  en 
bra utbildning i ämnet. 

Text och foto: Camilla Persson

Skum marknadsföring?
Undertecknad fick ett påminnelsebrev 
från bilbesiktningsföretaget Carspekt i 
början av oktober om årlig besiktning 
till reducerat pris av 349 koronor mot 
ordinarie 399 kronor. Enda förbehållet 
var att besiktningen skulle ske under 
oktober i år. Min senaste inställelse-

månad är under februari 2020. Väntar jag 
till denna månad med besiktningen så är 
det 14 månader till nästa besiktning, vilket 
blir april 2021. Tänker jag mig inte för 
och tar erbjudandet från Carspekt, så blir 
nästa årliga besiktning senast i december 
2020. Detta anser jag är ful marknadsfö-
ring. Trots konkurrens från ett antal olika 
aktörer som naturligtvis är ute för att tjäna 

pengar på oss fordonsägare, anser jag 
AB Svensk Bilprovning med 100 statio-
ner över hela landet och svenska staten 
som 100 procentig ägare vara ärligare 
aktör. 

Text: Leif Björö
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Transportövning med Hv vid KFÖ för 48 bataljonen
Under en KFÖ helgen 27-29 september 
med personal från 48:e Hv-förbandet och 
förare ur FAK genomfördes ett samarbete 
med lastning av fyra Bandvagn 206 och 
koktraktorkärra med utgångspunkt från ett 
industriområde  i Helsingborg. Transporten 
skulle färdas från Hbg till Ravlundaområ-
det. FAK:arna som utgått från P7 Revinge-
hed med lastbil-släp stod beredda när 

Hemvärnssoldaterna, som ryckt in tidigt 
samma morgon, kom rullande med sina 
fordon. Lastning och förtöjning gick 
friktionsfritt tack vare flakväxlare. När det 
var tid för avfärd hände det som förhopp-
ningsvis inte skall hända. En av lastbilarna 
fick problem med att spela upp lastfla-
ket med en bandvagn. Efter en grundlig 
felsökning konstaterades att något elfel 

Transporter inom FAK
FAKs  kårer i Skåne är flitigt i elden när det gäller transporter. 
Följande rapportering över utförda transporter har FAK/SORs 
Transportchef Bo Nilsson sammanställt under perioden
2018-07-01—2019-06-30

FAK Malmö – under 259 dagar – 29.640 km
FAK Hässleholm/Kristianstad – under 199 dagar – 25.320 km
FAK Helsingborg – under 41 dagar – 4.770 km
FAK Lund – under  5 dagar – 379 km
FAK Berga – under 133 dagar – 10.400 km
FAK Rinkaby – under 179 dagar – 17.250 km
…………………………………………………….
Totalt: 816 dagar – 82.989 km

Samordning för civilt försvar
Under denna rubrik hade Trelleborgs 
kommun bjudit in intresserade till en 
sammankomst för att få upp intresset för 
civilt resursarbete bland medborgarna att 
försöka starta upp en frivillig resursgrupp. 
Kommunens representant vid denna träff, 
Stefan Jönsson, är samordnare för civilt 
försvar i Trelleborg. Han informerade 
åhörarna om att tidigare fanns en Frivillig-
försvarsorganisation, men denna har varit 
nerlagd sedan en tid tillbaka. Bland åhö-
rarna fanns Bengt Carlsson, från Frivilliga 
resursgruppen i Vellinge, som påtalade att 
det är mycket att förbereda sig på inom 
kommunerna. Hotbilden i dagens samhälle 

ser annorlunda ut mot förr, det kan handla 
om sabotage, terrorism, miljökatastrofer 
som kan kopplas till klimatförändringar 
mm. Frågeställningar väcktes av de närva-
rande, typ: – Hur ser vi till att äldre får mat 
vid svåra snöstormar? – Hur transporterar 
vi Trelleborgare till trygga lokaler vid 
strömavbrott? – Hur samordnas beredska-
pen inför katastrofer? mm. Stefan Jönsson, 
som kommunens representant, svarade att 
förhoppningen var att gå från nolläge till 
att ha en säker beredskap i kommunen.
FAK Malmös representant vid denna inbju-
dan, Michael Wirén, var närvarande på 
detta möte i egenskap av sitt engagemang 

inom FAK – ett samarbete som bedrivs 
med Skurups kommun genom att ha 
tillgång till bandvagnar vilka kan behövas 
vid extrema väderleksförhållanden, typ 
snöstorm och höststormar. Michael W har 
deltagit i beredskap bl a vid skogsbränder 
i Ljusdal och Småland och anser att dessa 
förödande skogsbränder blivit en väckar-
klocka i många kommuner. Myndigheterna 
anser att beredskapen måste förbättras 
överlag. 

Text ur Trelleborgs Allehanda-omarbetad 
för FAK av J-E. H.

måste vara orsaken.  Problem är till för 
att lösas och med hjälp från en bilbärgare 
kunde flaket på lastbilen frigöras. Lastbilen 
fick utan last återvända till Revinge och 
en annan bil kunde senare hämta upp det 
lastade flaket. Övriga styrkan hade tidigare 
lämnat området och övningen kunde fortgå 
som planerat med Ravlunda som mål. En 
utmärkt övning som bevisar hur det kan 
fungera vid krissituationer. 

Text och bild: J-E. H

Bo Nilsson övervakar lastningen. Klart för avfärd.

Sektionsaktivitet
På Malmösektionens intiativ hade Kåren 
besök av Gunnar Ernst från KG Knutsson 
som höll ett föredrag om bl a batteriladd-
ning och strömförsörjning till fordon.
Ett välbesökt sektionsmöte fick saklig och 
lärorik information om hur batteriet fun-

gerar och vilka typer av batteri det finns. 
Gunnar E. visade också hur laddnings-
processen i en Ctec laddare fungerar, men 
även vikten av att man skall underhålla och 
ladda sina batterier. En kunskap som kan 
vara värdefull den dagen man blir irriterad 

över när fordonet inte vill starta.
Stort TACK till Gunnar för det lärorika 
föredraget! 

Text Camilla Persson


