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Solna mars 2016 

Orsaker till Civilförsvarsförbundets kraftigt försämrade ekonomi 

1. Neddragning med 65% när organisationsstödet gjordes om 

2011 gjorde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med 
Försvarsmakten om kriterierna för organisationsstödet. Civilförsvarsförbundet och ytterligare två 
organisationer jobbade hårt för att det inte skulle få den utformning det fick. Detta hörsammades 
inte och över en natt blev förbundet av med drygt 65% av sitt organisationsstöd. 

Organisationsstödet består av två delar. En av dessa är organisationsbidraget som bland annat 
styrs av antalet medlemmar. I den gamla bidragsmodellen gick gränsen för hur många 
medlemmar som får räknas in vid 30 000, medan gränsen i den nya modellen går vid 9 000. De 
flesta frivilliga försvarsorganisationer, FFO, har relativt få eller väldigt få medlemmar. 
Civilförsvarsförbundet är dock ett av undantagen och drabbades därför särskilt hårt av detta. 

2. Minskad uppdragsvolym 

Verksamhetsbidraget styrs av uppdragsersättningarna inom anslaget 2:4 (Frivilliga Resursgruppen, 
FRG, och krisberedskap medan uppdrag inom 2:7, som vänder sig till allmänheten, inte får 
räknas med). När Civilförsvarsförbundet lyfte fram att den nya bidragsmodellen skulle drabba 
Civilförsvarsförbundet särskilt hårt pekade MSB på möjligheten till utökade uppdrag. Med facit 
hand ser vi att det blivit tvärtom: förbundet har fått minskad uppdragsvolym. 2:7 uppdragen har 
minskats med cirka 40 procent, eftersom MSB lagt ut uppdrag till räddningstjänstpersonal på 
insatser som redan åligger dem att göra i deras kommunala tjänst. MSB finansierar därmed en del 
av de kostnader som egentligen ligger på kommunerna, trots att regeringen inte bett om detta. 
Även uppdragsvolymen inom 2:4 har minskat. 

3. Styrning av uppdragen 

MSB har, utan att meddela detta på särskilt sätt, infört en detaljstyrning av hur uppdragen ska 
redovisas, men också av hur uppdragsmedlen ska användas, jämfört med tidigare. Detta innebär 
att Civilförsvarsförbundet nu får lägga en hel del extra resurser på att detaljredovisa varje kostnad 
på varje uppdrag. Dessutom vill inte MSB längre medverka till att medlen från 2:4-anslaget 
används till etablering och utveckling av FRG i landet. MSB vill bara betala för utbildningarna 
men verkligheten är att det krävs en hel del för- och efterarbete. MSB har därför krävt 
återbetalning på 2,6 mnkr som man anser inte har direkt koppling till utbildningarna. Detta 
bidrar till ytterligare obalans i Civilförsvarsförbundets ekonomi eftersom medlen är investerade i 
etablering och utveckling av FRG runt om i Sverige.  
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4. Vår egen tolkning 

Civilförsvarsförbundet är en politiskt oberoende organisation, men fäster stor vikt vid demokratin 
och de folkvalda representanterna i riksdag och regering. När politiken genom bland annat den av 
riksdagen antagna propositionen ”En politik för det civila samhället” säger att Sverige ska ha 
självständiga frivilligorganisationer som kan driva ett eget idé- och utvecklingsarbete och få stöd 
för detta från staten, då tror vi på det. I den modell som nu påtvingats Civilförsvarsförbundet har 
vi och de andra FFO:erna förvandlats till rena uppdragstagare. Det kommer Sverige att förlora på. 

FFO:er som även får uppdrag av Försvarsmakten får en stor del av sin basorganisation finansierad 
den vägen. Civilförsvarsförbundet, som enbart har civila uppdrag, finansieras med medel som 
ligger på en anorektisk nivå i det nya organisationsstödet. Villkoren är ojämlika och våra 
kostnader blir därför högre. Förbundsstyrelsen och ledningen för Civilförsvarsförbundet har varit 
hoppfulla om att ”vintern ska övergå till vår”, men vintern har hela tiden förlängts. Nu börjar 
reserverna i ”skafferiet” ta slut och kraftfulla åtgärder blir helt nödvändiga från förbundets sida. 

5. Framtiden 

Civilförsvarsförbundets eget kapital har dränerats hårt de senaste åren. MSB:s beslut om 
återbetalning får givetvis konsekvenser. Förbundsstyrelsen har därför tagit ett inriktningsbeslut 
om minskning av personalorganisationen och minskade kostnader i övrigt. MBL-förhandlingar 
kommer att genomföras och personal måste sägas upp. All personal omfattas av 
Trygghetsstiftelsen, vars syfte är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda. 

Förbundsstyrelsens inriktningsbeslut inbegriper en minimibemanning för kansliet och 
organisations- samt FRG-verksamheten ute i landet för att kunna fortsätta arbetet. En budget 
kommer att beslutas efter att MBL-förhandlingarna är avslutade. 

Allt detta vidtas med syftet att rädda Civilförsvarsförbundet. Förbundet behövs för Sverige och för 
dess invånare, så är det. Människor som vill engagera sig i krisberedskapen utan att behöva bära 
vapen eller människor som saknar svenskt medborgarskap har en naturlig hemvist i vår 
organisation. Detta må staten inte glömma. Civilförsvarsförbundet ser att FRG har goda 
möjligheter att fungera som basorganisation i ett frivilligt civilt försvar och medlemmar och 
metoder för att stå för en väsentlig del av samhällets behov av civila frivilliga i krislägen. 

Med gemensamma krafter i alla delar av Civilförsvarsförbundet ska vi klara detta och gå stärkta 
framåt i arbetet med Sveriges krisberedskap för säkrare och tryggare liv. 


