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Verksamhetsresultatet för 2013 
visar att betalkurserna ökade 
från omkring 3.500 till något över 
5.000 utbildade. Framgången är 
viktig för förbundets möjlighet att 
även framöver vara en obunden 
kraft med allmänhetens bästa som 
mål.

     Ett stort tidsbegränsat upp-
drag till LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund, har gett förbundets 
kommersiella utbildningsverksam-
het en rejäl skjuts framåt. Dessa 
intäkter är viktiga i arbetet med 
att bibehålla Civilförsvarsförbun-
dets självständighet.
Den omfördelning år 2010 av orga-
nisationsstödet och begränsningen 
av beräkningsunderlag, som i det 

mesta gick emot enbart Civilför-
svarsförbundet, lider organisatio-
nen fortsatt av.
Civilförsvarsförbundet förlorade 
som bekant 65 procent av organi-
sationsbidraget över en natt genom 
ett pennstreck. Ett hårt arbete har 
bedrivits sedan dess för att få till 
stånd en rimlig förändring. Arbetet 
pågår oförtrutet på olika sätt.
Den kraftiga amputationen av 
Civilförsvarsförbundets organi-
sationsstöd visar att andra in-
täktskällor är av största vikt för 
alla frivilligorganisationer.
Målet med den kommersiella 
verksamheten, som bedrivs i det 
helägda bolaget Civil AB under Ci-
vilförsvarsförbundets varumärke, 
är att den ska kunna bidra med ett 

ordentligt tillskott till budgeten. 
Det gör oss också mindre sårbara 
för framtida förändringar.
Ökningen av kommersiella kurser 
är bra men långt ifrån tillräck-
lig. Mycket energi och kraft från 
organisationens alla delar behöver 
läggas på att öka volymen kraftigt.
Övrigt att nämna är att energiupp-
draget tog slut 2013. Men genom 
en extra tilldelning till självskydds-
utbildningarna ökade antalet 
självskyddstimmar något.
Antalet medlemmar vid årsskiftet 
2012/2013 var 19.385 (1.523 nya 
medlemmar men bortfall resultera-
de i ett tapp på totalt 135 medlem-
mar jämfört med 510 år 2012). 
Text: Anders J Andersson

Betalkurserna ökade starkt igen

Självskydd, energiinformation, Blackout

Ungdomsläger

FRG och kriskommunikation

Betalkurser

Staplarna visar antal nådda människor. I antalet utgörs antalet nådda födda utanför Norden av enligt följande: självskydd 3.191, energiinformation 479,  
totalt 3.670 personer.
Förutom minskad uppdragsvolym för självskyddet påverkas självskyddet till barn av att färre Hitta Vilse-ledare utbildas numera eftersom vi inte längre får 
använda självskyddsmedel till detta. Vi får däremot utbilda barnen men det har ännu inte gett samma genomslag som när lärarna når barnen direkt.

Energiinformationer

8.617 deltagare

Mål: 6.000 deltagare

Självskyddskurser

7.750 timmar

Mål: 7.750 timmar

FRG-ansvariga, grundutb.

47 deltagare

Mål: 60 deltagare

FRG-ansvariga, fortbildn.

73 deltagare

Mål: 125

FRG-ledare, grundutb.

68 deltagare

Mål: 75 deltagare

FRG-deltagare, grundutb.

311 deltagare

Mål: 350

Kriskommunikation

102 deltagare

Mål: 125 deltagare

Blackout

75 spel

Mål: 75

Ungdomsläger

Cirka 60 deltagare

Betalkurser

5.134 deltagare

Mål: Säljbudget

Utbildningsresultatet i siffror
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Årets rekryteringskampanj syns 

inte på samma sätt som tidigare 

kampanjer med olika etapper. Men 

likväl pågår den runt om i landet. För 

er som inte hoppat på tåget ännu 

så fi nns det möjlighet att få in några 

extra kronor till lokalföreningens 

kassa genom att värva nya medlem-

mar. Förbundsstyrelsen har anslagit 

200.000 kronor för ändamålet. Varje 

förening som får en tio-procentig 

nettoökning av antalet medlemmar 

under 2014 kan tillgodoräkna sig 100 

kronor per överstigande medlem. Om 

föreningen vid årets ingång har 200 

medlemmar och vid årets utgång 

230 medlemmar kan lokalfören-

ingen tillgodoräkna sig 3.000 kronor. 

Ökningen måste uppgå till minst tio 

procent utan övre gräns.

Frivilligheten är fantastisk. Här 

frodas idéer och här besvaras behov i 

samhället på en lokal nivå. En gång i 

tidernas begynnelse började allt med 

att människor själva tog initiativ för att 

lösa behov i sitt närområde. En myn-

dighet kan aldrig ge samma utdelning 

på investerade skattepengar. Att lägga 

pengar på frivilligorganisationer så att 

de kan ta fram informationsmaterial, 

fi lmer, hemsidor och annat som håller 

en hög kvalitet bidrar till  folkför-

ankringen. Att lägga dessa resurser 

på en myndighet avskärmar bara 

verksamheten från människorna. Det 

blir något uppifrån istället för något på 

samma nivå.

Myndigheter har sin givna roll i att 

bland annat sätta upp regler när 

regler behövs för att något ska fl yta 

på. Men låt dem inte bli för stora och 

allomfattande så att människorna 

bara förringas till statister i det sam-

hälle vi lever i.

Anders J Andersson

Kommunikationsansvarig

INLEDNING

Vi vill vara mer än statister

INNEHÅLL #2 2014

NYTT I KORTHET

Krisberedskap mot 
främlingsfi entlighet
Under första halvåret planerar 

regeringen för en skrivelse 

om mänskliga rättigheter med 

fokus på främlingsfi entlighet 

och intolerans. Bland insatserna 

fi nns höjd krisberedskap mot 

främlingsfi entlighet.

– Vi ska aldrig acceptera främ-

lingsfi entlighet och rasism och 

samhället ska reagera starkt 

och snabbt mot denna typ av 

hat. När en kommun drabbas 

av främlingsfi entliga händel-

ser har vi idag en alltför dålig 

krisberedskap. Därför behöver 

vi sprida kunskap om hur det 

demokratiska samhället bäst 

bemöter främlingsfi entligheten, 

säger integrationsminister Erik 

Ullenhag. 

Dubbel närvaro i 
Almedalen i sommar
Civilförsvarsförbundet deltar 

liksom fl era tidigare i Almdalen 

i sommar. I år sker detta genom 

två olika samarbeten. Dels 

inom ramen för Försvarspolitisk 

Arena, FPA, som blivit ett av 

de hetaste forumen att träffas 

inom om man tillhör någon del 

av Sveriges försvar eller är del i 

krishanteringssystemet. På FPA 

håller förbundet två seminarier. 

Ett om civilt försvar, som åter 

är i ropet, och om Sveriges 

livsmedelsförsörjning i kristid. 

Riksdagsledamöter från Mode-

raterna och Socialdemokraterna 

samt sakkunniga från myndig-

heter och organisationer deltar.

Utöver detta har Civilförsvars-

förbundet en monter i centralt 

läge. I år genomför förbundet 

en gemensam aktivitet på detta 

utrymme tillsammans med nio 

andra frivilliga försvarsorgani-

sationer för att informera om 

frivilligverksamhetens betydelse 

för Sveriges krishanteringssys-

tem. 

Gratis blodprover i 
Kallinge i Ronneby
I förra numret berättade vi om 

att PFAS, en giftig kemikalie 

som misstänkts komma från 

brandsläckningsskum, hittats i 

alarmerande mängder i dricks-

vattnet i Kallinge i Ronneby.

Nu erbjuds alla invånare i byn 

att lämna gratis blodprov för 

att kunna kartlägga om de har 

förhöjda halter av den förbjudna 

kemikalen. 

Verksamhetsresultat 2013
Antalet utbildade i förbundets kommer-
siella kurser ökade men tapp av en stor 
kund kräver nya insatser i år.

2

Gemensam FRG-övning
Samtliga FRG i norra delen av Stock-
holms län genomförde en gemensam 
övning i våras kris va  enförsörjning.

4

Grannsamverkan i skarpt läge
I Smedjebackens kommun har man 
testat grannsamverkan mot brand och 
hjärtstopp i skarpt läge.

7

Livräddare på russindisco
När Åke Eriksson gick på russindisco för 
a   svänga sina lurviga slutade dagen 
med en livräddande insats.

8

Sverige runt
E   nedslag bland föreningsak  viteter. 
Bland annat om Civilförsvarsförbundets 
dag som hade premiär den 10 maj.

10
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Civilförsvarsförbundet är en medborgarrö-
relse vars mål är a   förebygga otrygghet i 
samhället. Det gör vi genom hjälpinsatser, 
utbildning av barn och vuxna, informa  on 

samt opinionsbildning.
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I början av april hade alla FRG:er i 
norra delen av Stockholms län en 
gemensam övning med nödvatten-
tankar. Övningen var en del av ett 
pågående samarbete över kom-
mungränserna.

     Ungefär 100 FRG:are hade 
anmält sig till storövningen i nöd-
vattenhantering som åtta FRG:er 
i norra Stockholms län anordnade 
i början av april tillsammans med 
Livsmedelesverket.
Platsen var Arlanda fl ygplats 
brandstation. Civil:s utsände hade 
själv aldrig tidigare sett så många 
med FRG-väst tidigare på en plats 
och det var en värmande känsla att 
se många engagerade som offrade 
en helgdag för att lära sig mer om 
nödvattenhantering.
Samarbetet i FRG Norr har fl era 
fördelar.
– Vi har fyra möten varje år och 
planerar och lägger upp övningar. 

Vi har bra utbildningar men håller 
nere kostnaderna genom att dela 
på dem, berättar Ole Larsen.
Ole är en av de drivande i Civilför-
svarsförbundet Sigtuna och FRG 
Sigtuna, som har tagit in yngre ge-
nerationer i ”driften” för en smidig 
generationsväxling över tid.
Målet för FRG Norr är att hålla 
två övningar per år.
En av de som deltar i övningen är 
Monica Pylsy från Sigtuna. Hon 

har varit med i FRG sedan grup-
pen i Sigtuna startades för åtta år 
sedan. En väninna tipsade henne.
– Jag har alltid jobbat med män-
niskor och att vara med i FRG och 
kunna göra en insats känns bra för 
mig, säger hon.
På området har Livsmedelsverket 
ställt upp två stora blå containrar. 
Den ena innehåller nödvattentan-
kar för sommarbruk, närmare 45 
stycken staplade tätt på varandra. 

Storövning med nödvattentankar
En grupp FRG:are håller på att montera upp den mobila vattentanken. Allt som behövs ligger paketerat i Ikea-stil i den hopfällda lådan. Lämmarna fälls 
upp och den rena engångssäcken i plastmaterial monteras i lådan och fästs till påfyllningsrör och avtappningskran.

Mikael Engqvist är 25 år och har varit med i FRG  
i Järfälla de senaste fyra-fem åren.

Allt är perfekt uträknat. De hopfällda vattentan-
karna utnyttjar utrymmet i containern maximalt.
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Mats Eriksson Uhr från Livsmedelsverket, i gul jacka, instruerar en grupp 
deltagare i övningen från Frivilliga Resursgruppen i Järfälla.

Rolf E. Svenson är mannen bakom nödvattentanken. Allt började som ett 
ideellt projekt i Afrika på några släktingars förslag.

Monica Pylsy har varit med i FRG i Sigtuna sedan 
starten för tolv år sedan.

Faktaruta
FRG Norr kallas ett samarbete mellan alla Frivilliga Resursgrupper i norra delen av 

Stockholms län: Danderyd, Täby/Österåker, Vallentuna, Sollentuna, Solna/Sundby-

berg, Upplands Väsby, Järfälla samt Sigtuna. Nystartade Upplands Bro är på väg in i 

samarbetet. FRG Norr samlas regelbundet för samarbeten över kommungränserna.

I den andra containern fi nns 31 
vintertankar. Att det är färre av 
den varan beror på att de har ett 
inbyggt värmeaggregat, för att 
vattnet inte ska frysa, som gör att 
de tar lite mer plats.

Sex depåer i landet
Deltagarna i FRG får utbildning 
och övning på bägge sorterna. 
Utbildningen hålls av Mats Eriks-
son Uhr från Livsmedelsverket och 
mannen som utvecklat nödvatten-
tankarna, Rolf  E. Svenson.
Livsmedelsverket har contain-
rar som står redo på sex platser i 
landet och kan vid problem med 
vattenförsörjningen skicka ut dem. 
– I december förra året användes 
nödvattentankarna i Bräcke i sam-
band med ett elavbrott, berättar 
Mats Eriksson Uhr. Men tankarna 
har också använts på fl era andra 
platser i landet.
MSB har bekostat materielen som 
förvaltas av Livsmedelsverket.
De hopfällda vattentankarna i 
bästa Ikea-stuk, plockas ut från 
containrarna och deltagarna i öv-
ningen instrueras innan defår öva 
på att montera och demontera de 
två olika typerna av tankar.
Först sätts lämmarna ihop på den 
ihopfällda lådan och sedan ansluts 

påfyllningsrör och avtappnings-
kran till en stor plastsäck som i 
skarpt läge fylls med vatten.
Det genialiska är alltså att kunna 
packa allt på så liten yta och att 
kunna byta vattensäckarna för att 
alltid ha rena fräscha säckar,
En av de yngre deltagarna är Mi-
kael Engqvist från Järfälla. Han är 
25 år och visste från början inget 
alls om Frivilliga Resursgruppen.
– Jag gick på ett informations-
möte, det lät bra och jag vill gärna 
hjälpa folk, berättar han.
Mikael är också skådespelare och 
ska direkt efter FRG-övningen 
vidare söder om Stockholm för 
repetitioner i en teatergrupp.

Från öl till ideell insats i Afrika
I en röd jacka, i skarp kontrast till 
de gråa vattentankarna står Rolf  
E. Svenson, hjärnan bakom hela 
konceptet.
Det hela började för många år 
sedan när han av släktingar enga-
gerade i Röda Korset fi ck frågan 
om han inte kunde hjälpa till med 
vattenförsörjningen i Angola.
Då jobbade Rolf  som chef  på 
Pepsi i Sverige och Finland. Han 
var med andra ord ett proffs på att 
förpacka livsmedel, exempelvis öl 
i tanksystem,  och var naturligtvis 

rätt person för uppgiften.
Rolf  tog bland annat kontakt med 
olika företag och myndigheter. En 
av dessa myndigheter var Rädd-
ningsverket, som senare gick upp i 
den nya myndighet som blev MSB.
– I slutet av 1994 blev jag upp-
ringd av Håkan Wahren, som 
jobbade åt Livsmedelsverket, och  
undrade vem jag var. Han hade 
varit i kontakt med andra myn-
digheter om att försöka hitta en 
nödvattenlösning och hade då fått 
mitt namn, berättar Rolf.
Sedan rullade allt på och Livsmed-
elsverket köpte in fl era uppsätt-
ningar. Produkten har nu också 
exporterats till andra länder.
Och efter övningen är 100-talet fl er 
FRG:are bekanta med den geniala 
lösningen som kan rädda liv. 
Text och foto: Anders J Andersson
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I slutet av 2009 bildade Civilför-
svarsförbundet ett helägt dotter-
bolag. Bolagets syfte är bidra till 
förbundets fi nansiering.
   
     När Civilförsvarsförbundet 
för snart fyra år sedan tappade 
ungefär 65 procent av organisa-
tionsbidraget ställdes allt på sin 
spets. Skulle Civilförsvarsförbun-
det kunna fortsätta som en själv-
ständig organisation i den civila 
krishanteringen eller bara bli ett 
utbildningsorgan på upphandling 
från statsmakten?
I över fyra år har kampen pågått 
för att få MSB att ändra på för-
delningsgrunderna som drabbade 
Civilförsvarsförbundet så hårt med 
närmast kirurgisk precision.
Ett år tidigare startades Civil AB. 
Ett av förbundet helägt bolag. 
En del har höjt på ögonbrynen 
och tyckt att det är väl inget som 
förbundet ska hålla på med. Men 
bolaget fi nns av två viktiga skäl. 
Det ena är att skydda den ideella 
verksamhetens skattefrihet genom 
att lägga allt som kan ses som 

kommersiell verksamhet i bolaget. 
Skulle förbundet bli skattepliktigt 
kunde allt som byggts upp under 
lång tid snabbt raseras.
Det andra skälet för Civil AB 
är att bidra till den långsiktiga 
fi nansieringen av verksamheten. 
Myndigheter tar beslut, vilket 
förbundet har fått känna på, som 
kan vara negativt och politiker gör 
ändringar i prioriteringarna av oli-
ka skäl. Det gör alla organisationer 
som är beroende av organisations-
stöd sårbara när förändringens vin-
dar drar fram. Den gången drab-
bade det oss, nästa gång drabbar 
det någon annan organisation.
Därför är Civil AB så otroligt 
viktigt för Civilförsvarsförbundets 
överlevnad genom att helt enkelt 
trygga verksamheten.

Blygsam start
Civil AB började i blygsam skala 
men försäljningen har ökat bra de 
senaste åren. I år har dock antalet 
genomförda kurser minskat rejält. 
Alla i Civilförsvarsförbundet som 
vill värna verksamhet har möj-

lighet att bidra till en gynnsam 
utveckling av de kommersiella 
utbildningarna.
Några har engagerat sig som fri-
tidsombud för att mot ersättning 
sälja våra utbildningar. Andra tar 
dagligen i sina kontakter i vardags-
sammanhang upp möjligheten att 
köpa HLR- och första-hjälpen-
utbildningar. Det är något som 
alla kan engagera sig för i någon 
skala. Ju fl er som berättar om vår 
verksamhet desto fl er kommer att 
känna till den och desto större 
bli våra möjligheter att bedriva 
verksamhet och minska samhällets 
sårbarhet.
Viktigt är dock att när vi talar 
med andra så är det Civilförsvars-
förbundets varumärke vi använder 
och vi kallar utbildningarna för 
våra kommersiella kurser. Civil AB 
är i sig inget vi ska lyfta fram. Det 
kommer bara att förvirra. Däre-
mot kan vi nämna att fakturan 
kommer från vårt aktiebolag.
Om du vill hjälpa till så kontakta 
närmaste verksamhetsledare. 
Text: Anders J Andersson

Källvikenstiftelsen  •  Pionjärvägen 6  •  451 34 Uddevalla  •  info@kallvikenstiftelsen.se  •  www.kallvikenstiftelsen.se

Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till  
stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.

Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd 
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år: 

1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars. 
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

Ett varumärke för all verksamhet

Två organisationer på förbundsnivå, ett förbund och ett bolag, men ett enda varumärke, Civilförsvarsförbundet. Bolaget är till 
för att bidra till Civilförsvarsförbundets långsiktiga fi nansiering och värna dess självständighet.
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Med hjälp av seriekopplade brand-
varnare ska grannar hjälpas åt att 
larma om det börjar brinna.
– Vi har redan haft ett skarpt läge, 
säger Lars Andersson, boende i 
Karlslund, Snöån.
     Projektet Grannsamverkan mot 
brand och hjärtstopp har påbör-
jats i Smedjebackens kommun.
– Blötberget i Ludvika kommun 
var först ut med detta och nu 
har det även börjat hända saker i 
Smedjebackens kommun. Karls-
lund i Snöån är först ut. Hagge 
byalag står näst på tur, de kommer 
även att ha med biten med hjärt-
startarna, och projektet har även 
inletts i Åsmansbo och Malingsbo, 
berättar Lars Andersson, rädd-
ningschef  för räddningstjänsten i 
Smedjebacken.
Sju hushåll i Karlslund är anslutna 
till projektet. De boende har gått 
en utbildning i brandkunskap.
– Denna utbildning ska ske en 
gång per år. Det här projektet är 
fantastiskt bra och vi hoppas att 

det ska ge ringar på vattnet och 
sprida sig till andra byar i Smedje-
backen, säger Lars Andersson.
Karlslundsborna har redan haft en 
brandincident som kunde gått illa.

Skarpt läge
– Vi hade ett skarpt läge för några 
veckor sedan. Det började brinna 
i en stekpanna i ett av husen och 
då fi ck vi se att våra brandvarnare 
i grannhusen fungerade. Så vi har 
redan räddat en brand med det här 
projektet, säger Lars Andersson.
De boende som medverkar i 

projektet har ett klistermärke på 
dörren som förklarar att de ingår i 
denna grannsamverkan.
– Innanför dörren har vi en brand-
släckare och en insatsplan med en 
skiss över huset och information 
om hur många som bor i huset, 
säger Lars Andersson.
– Detta är ett bra sätt att hålla 
koll på grannhusen när grannarna 
är bortresta, säger räddningschefen 
Lars Andersson. 
Text och foto: Pär Sönnert

Artikeln publicerad med vänligt tillstånd av 
Dalarnas Tidningar, DT (www.dt.se) 

Grannarna samverkar mot bränder
Hjälps åt att larma: Grannarna Agneta Andersson, Gunvor Jansson, Lars Andersson, Per Springfeldt och Yvonne Andersson deltar i Grannsamverkan mot 
brand och hjärtstopp i Karlslund.

Faktaruta
Syftet med ”Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp” är att grannar ska sam-

verka för att larma tidigare vid bränder och hjärtstopp och korta ner tiden till dess 

att räddningstjänst och ambulans anländer.

Om det börjar brinna hos en av grannarna som medverkar i projektet så larmar även 

brandvarnarna i grannhusen. Detta för att få till en så snabb larmning som möjligt.

Projektet drivs av Civilförsvarsförbundet i Ludvika och Smedjebacken, i nära sam-

arbete med räddningstjänsten i Västerbergslagen och Smedjebacken, SOS Alarm, 

Ambulansen i Dalarna samt Svenska kyrkan. Grannsamverkan fungerar även i fl erfa-

miljshus. Det fi nns brandvarnare där man kan välja olika kanalinställningar.
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var det långt ifrån första gången 
Åke Eriksson ryckte ut i en kris-
situation. En kvinna som var 
sjuksköterska hade redan påbörjat 
inblåsningarna på mannen som 
fått hjärtstopp, så Åke tog tag i 
kompressionerna.
– Instruktören i mig går igång di-
rekt. Sjuksköterskan var tacksam 
att jag tog över kompressionerna, 
och så räknade vi högt tillsam-
mans med inblåsningar emellan. 
En dam ville ta pulsen hela tiden 
men det är förbi nu, berättar han. 

Så vi avstyrde det för alltihop 
stannar upp ifall man gör det.
Åke Eriksson berättar att i Upp-
sala får man två ambulanser ifall 
man säger att det är hjärtstopp. 
När de kom efter en stund så 
tog ambulanssjukvårdarna över 
kompressionerna. De hade också 
hjärtstartare, men när de slutligen 
åkte trodde Åke Eriksson inte att 
de lyckats rädda mannen.
– Han hoppade på golvet, men inte 
såg jag nåt liv i gubben alls, säger 
Åke. De höll på rätt länge.
Så söndagen efter när mannens 
dotter luskat reda på vem Åke var 
och hörde av sig med nyheterna, så 
trodde han knappt att det var sant.
– Hon sa att han var på väg hem 
snart. Det var som fan sa jag på 
ren svenska! ”Då kommer han 
kanske på torsdag?” sa jag. ”Nä 
men nästa torsdag”, sa hon, ”om 
han orkar!”. Jag vet inte om de fi ck 
igång honom i ambulansen eller på 
sjukhuset, men hon berättade att 
de kylt ned honom till 33 grader 
för att öka chanserna. Han hade 
säkert bra hjärta ändå.

Tillbaka på discot
Och jodå, på tredje torsdagen efter 
hjärtstoppet satt han där igen på 
dansbanans fi k med pacemaker 
och drack kaffe.
– Jag gick fram till honom och 
sade att det var kul att se honom. 
”Men jag har så förbaskat ont i 
bröstkorgen” sa han. ”Det är bra, 
det ska du ha”, svarade jag. 
Åke Eriksson berättar att man ska 
trycka rätt hårt och att det då är 
vanligt att man bryter något rev-
ben, särskilt på äldre personer.
– Det hördes nästan att det kna-
kade lite, men det gör inget, man 
ska köra på ändå. Det kan inte bli 
värre! Med hjärt-lungräddning 
köper vi tid så att luft kommer 
ned i lungorna. Tills annan hjälp 
kommer. 
Han konstaterar att det var lycko-
samt att där fanns folk som kunde 
Hjärt-lungräddning.
– Det gäller att kola vippen på rätt 
ställe. Det kostar lite liv den där 
dansen, någon tuppar av ibland. 

Text: Malin Håkansson

Foto: Åsa Johansson

Varje torsdagseftermiddag går Civilförsvarsförbundets instruktör 
Åke Eriksson och dansar russindisco, som han kallar det. För alla som 
är lediga vid just den tiden i Uppsalatrakten. Men just den torsdagen 
i början av februari blev inte alls som vanligt. 

    Musiken hade kommit igång 
men efter bara någon minut tyst-
nade den igen.
– Först fattade jag inte vad som 
hände, sedan såg jag att det låg en 
gubbe vid cafeterian. 
Kvinnan som Åke Eriksson dan-
sade med sade att det var något för 
honom som HLR-instruktör. Han 
sprang fram till den livlöse mannen.
– Han var död, säger Åke tvärsä-
kert. Den där blåvita färgen har 
man sett många gånger.
Nej som pensionerad brandman 

Livräddare på russindisco



att utbildningarna ger resultat och 
räddar liv. Han är en av de som 
kan HLR genom en utbildning 
från Civilförsvarsförbundet och 
han är aktiv inom FRG (Frivilliga 
Resursgruppen), och i vintras fi ck 
han användning för kunskaperna 
då en dam segnade ned i kyrkan 
där han jobbar.

Tillbaka på discot
När tidningen Civil ringer upp sit-
ter Göran i en rysk bil på väg till 
Civilförsvarsförbundets kurs i Kris- 
och samhällsberedskap och kan 
inte prata. Men Pekka Kaukkonen 
berättar gärna vad som hände.
– Han påbörjade HLR och någon 
hämtade hjärtstartaren. Jag tror 
att han sa han höll på i nio minu-
ter innan ambulansen kom och de 
berömde honom, han hade gjort allt 
rätt.
Någonting har gått rätt i Örebro. 
Länet har högst överlevnad där 
människor drabbats av hjärtstopp 
utanför sjukhus, enligt uppfölj-
ning av Svenska Hjärtlungfonden. 
Överlevnaden i Örebro läns lands-

Chansen att bli räddad till livet om 
du får ett hjärtstopp har ökat med 
hela 60 procent sedan 2006. I alla 
fall om du är bosatt i Örebro.

     – I USÖ:s upptagningsområde 
har vi sett en successivt ökad över-
levnad de senaste åren. År 2009 
var överlevnaden cirka tio procent, 
medan vi under 2012–2013 lycka-
des rädda hela 18–20 procent av 
patienterna. Det är mycket goda 
resultat, och som vi ska fortsätta 
att göra ännu bättre, säger Kris-
tian Thörn, ambulansöverläkare 
vid Universitetssjukhuset Örebro 
(USÖ) i ett pressmeddelande.
Sedan 2011 har 6.185 personer 
bara i Örebro län utbildats i HLR 
genom självskydd inom Civilför-
svarsförbundet.
– Vi utbildar inte för pengarnas 
skull, vi utbildar för att rädda 
människoliv, säger Pekka Kaukko-
nen som är Civilförsvarsförbundets 
verksamhetsledare i Värmland och 
Örebro distrikt.
Kyrkvaktmästaren Göran Fogel-
ström är ett ypperligt exempel på 

ting är 
nära 16 
procent 
– att 
jämföra 
med 
drygt 
10 i hela 
landet. 
Det 
är ett 
högt tal 
även i internationell jämförelse. I 
exempelvis Frankrike och England 
ligger siffran på mellan 7 och 10 
procent.
– Andelen tillfällen då HLR på-
börjats innan ambulansen kom-
mer på plats ökar gradvis, vilket 
är mycket positivt. Även om bara 
hjärtkompressioner görs, så är 
det av stor betydelse, då en sådan 
insats alltid är av nytta. Även ökad 
tillgång på så kallade defi brillato-
rer (hjärtstartare) på allmän plats 
och företag är livräddande och går 
idag att köpa in för en rimlig kost-
nad, säger Kristian Thörn. 

Text: Malin Håkansson

Pekka Kaukkonen

60 procent större chans överleva hjärtstopp

SVERIGE RUNT

Västerbottens FRG 
utbildades i MSO
År 1649 genomfördes den 

första stora militärövningen på 

Gunboda hed i Västerbotten. En 

verksamhet som pågick fram till 

1898 då den lades ned. Men i 

mitten av maj i år levde platsen 

åter upp. Då för utbildning av en 

civil del av Sveriges krisbered-

skap, Frivilliga Resursgruppen.

40 medlemmar från olika 

resursgrupper i Västerbotten 

deltog vid tillfället och utbilda-

des i MSO, Managing Search 

Operations.

MSO är ett sätt att leda efter-

forskningsinsatser där man med 

kunskap om kända beteenden, 

tillgänglig statistik och bred 

information om en försvunnen 

person kan göra sökområdet så 

litet som möjligt. Om det fi nns 

i förväg tränade och spårmed-

vetna resurser kan man söka av 

sökområdets olika segment så 

fort och säkert som möjligt.

Denna metod används vid 

polisiär insats. Räddningsledare 

tar, enligt Lag om skydd mot 

olyckor, beslut om vilka sökre-

surser som sätts in.

Utbildningen i maj leddes av 

Örjan Owesson, Polisen Väster-

botten. FRG-medlemmarna kom 

från Skellefteå, Robertsfors, 

Umeå, Hörnefors och Vännäs i 

Västerbotten. Utöver det deltog 

några utsocknes, två deltagare 

från Norrbotten och Västernorr-

land.

Under förmiddagen gav Örjan 

Owesson en teoretisk genom-

gång av vad MSO är och hur 

polisen arbetar när personer 

anmäls försvunna. Deltagarna 

fi ck en grundlig genomgång av 

ledstänger, ljudkedja, patrullsök, 

sökkedjor och POD (probability 

of detection). Det senare är ett 

mått på sannolikhet att påträffa 

den eftersökte eller spår som 

underlättar påträffande. Efter 

lunch fi ck deltagarna ge sig ut i 

skogen och öva vad de lärt, till 

exempel ”raindance”, att hitta 

det optimala avståndet mellan 

personerna i en patrull. 

Text och foto: Carina Wiro
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Bilden till vänster:
Polisen visar upp sin 
ledningsbuss som 
bland annat används i 
samband med eftersök 
med MSO.

Bilden till höger:
Lena Lundman West-
berg, initiativtagare till
utbildningsdagen hälsar 
välkommen.
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SVERIGE RUNT

Barn kramade Vilse-
träd i Lycksele
Bild från Utemässan i Lycksele 

30-31 maj. Civilförsvarsför-

bundet medverkade i Medbor-

garskolans monter med Hitta 

Vilse-stig för barn och föräldrar 

samt demonstrerade HLR och 

hjärtstartare.

Mässan hade 8.000 besökare 

och ansvariga från Civilförsvars-

förbundet var Rune Erngrund, 

Skellefteå, Anders Broberg, 

Robertsfors och Karin Långdahl, 

Skellefteå. 

Text och foto: Carina Wiro

Förbundet deltog i 
landsbygdsriksdagen
Årets riksdag hölls i Sandviken. 

Arrangör var som vanligt Hela 

Sverige ska leva. Göran Sundell 

från Sörgårdens samfällighetsför-

ening fi ck ta emot en hjärtstar-

tare, som Civilförsvarsförbundet 

skänkte, av generalsekreterare 

Anders M. Johansson som as-

sisterades av Elisabeth Myregrund 

med dottern Ida. På bilden ses 

längst till höger även dagens 

moderator, Ulf Wickbom. 

Manifestation i Visby 
stad mot rasism
Flera frivilligorganisationer 

ordnar den 1 juli i Almedalen i 

år en manifestation för öppen-

het och mångfald. Syftet är att 

manifestera mot rasism och hat 

mot andra människor och för 

öppenhet och mångfald.

Manifestationen kommer att ge-

nomföras genom att deltagarna 

bär knappar med budskapet 

och släpper upp ballonger över 

Visby. Civilförsvarsförbundet 

deltar i manifestationen. 

Halmstad aktiva på 
vår egen dag
På Stora Torg i Halmstad träf-

fade Civilförsvarsförbundet 

Halmstad många intresserade 

människor den 10 maj när 

förbundets dag hade premiär.

Förutom RSA-foldern och de 

förklaringar om den man får ge, 

berättade lokalföreningen om 

utbudet av utbildningar för de 

som hade intresse av det.

På bilden är Halmstads-

föreningens ordförande Ann 

Wallnedal i aktion. 

Landräddningen fanns med på Camp Home
Camp Home genomfördes 25-27 april på vackert belägna Rävnäs 

lägergård utanför Surahammar i regi av Västmanlands samt Dalar-

nas distrikt. Lägret lockade 19 deltagare i åldern 15-25 år från hela 

landet.

Camp Home är ett läger på temat hemberedskap – där målet är att 

deltagarna ska lära sig hur de bör agera i en krissituation hemma. 

Deltagarna fi ck uppleva och hantera ett längre strömavbrott, med 

allt vad detta innebär. De fi ck också utbildning inom D-HLR och en 

snabbgenomgång av 30-minutersmetoden. Brandövning, brand-

släckning och olycksscenario hanns också med.

Årets Camp Home hade dessutom besök av Landräddningens 

projektledare Henrik Essunger och fi ck testa Landräddningens app 

i en fi ktiv situation. Camp Home är en av fyra mötesplatser och ett 

ungdomsläger som i sin helhet fi nansieras av förbundet. 

Text och foto: Yvonne Norrgård

Civilförsvarsförbundets dag med Kindabygden
Civilförsvarsförbundet Kindabygden (Kisa) tog tillfället i akt och 

medverkade på Kisa Lionsmarknad som hölls samma dag som 

Civilförsvarsförbundets dag. 16.000 besökare kom till marknaden. 

I reklamen för marknaden hade Lions bland annat berättat om våra 

”gröna gubbar” och radioamatörerna som samtliga är FRG:are 

och har avtal med Kinda kommun. Längs marknadsgatan delades 

RSA-foldern ut och det blev tillfälle till att diskutera med besökarna 

om att göra en RSA i sin bostad. Allmänheten fi ck utbildning inom 

D-HLR men också kunskap om bland annat brandsläckning. 

Text: Pär Kronström Foto: Per Svensson Borrud

Tre glada damer i Civilförsvarsför-
bundet Kungsbacka delade ut RSA-
foldrar och spred vårt budskap. Här 
på Coop Forum. Foto: Titti Jorgner

10 maj i K
ungsbacka
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DEBATT

För drygt fyra år sedan 

beslutade Sveriges riksdag 

om en politik för det civila 

samhället. Beslutet vilar på en 

bred parlamentarisk grund. 

Det är viktigt, eftersom det 

borde innebära förhållnings-

sätt som gäller under en lång 

tid. För precis som företagen 

behöver civilsamhällets aktörer 

spelregler som vi vet att vi kan 

hålla oss till.  Tilläggas bör 

att politiken utformades med 

osedvanligt stor delaktighet från 

civilsamhällets sida.

Som du kanske vet ändrade 

MSB (Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap) och 

Försvarsmakten senare samma 

år sin fördelningsmodell för 

organisationsstödet till frivilliga 

försvarsorganisationer. Beslutet 

slog oerhört hårt mot en orga-

nisation – Civilförsvarsförbun-

det. Någon konsekvensanalys 

brydde sig MSB överhuvudtaget 

inte om att göra, trots att en or-

ganisation förlorade 65 procent 

av sitt oberoende stöd och en 

annan fi ck 633 procent mer.  

Det innebar häpnadsväckande 

skillnader över en natt åt båda 

hållen. Civilförsvarsförbundet 

agerade mycket under proces-

sen fram till myndigheternas 

beslut, inte minst med hänvis-

ning till den beslutade politiken. 

För detta fi ck vi inget gehör 

från MSB, en myndighet som 

lyder under regeringen.

I höstas lät vi därför, inför den 

förestående utvärderingen av 

fördelningsmodellen, en från 

Civilförsvarsförbundet helt 

fristående utredare stämma av 

hur modellen stämmer överens 

med politiken. Utredaren har en 

synnerligen god vetskap om vad 

regeringens vilja  när den lade 

fram sitt förslag till riksdagen. 

Här är utredarens viktigaste 

iakttagelser kring:

1. Organisationsbidraget till 
frivilliga försvarsorganisatio-
ner vs principerna för politi-
ken för det civila samhället:

Principen om självständighet 
och oberoende
Överensstämmer inte.

Det totala verksamhetsbidrag 

som utgår är klart större än 

organisationsbidraget. Verksam-

hetsbidraget bygger på tidigare 

års uppdragsersättningar. Större 

hänsyn bör tas till antalet med-

lemmar.

Principen om dialog
Det fi nns ett frågetecken avse-

ende hur man för dialog.

Redovisade motiv och tydlig 

argumentation för önskad 

utveckling saknas.

Principen om kvalitet
Överensstämmer.

Principen om långsiktighet
Överensstämmer men brast vid 

införandet.

Principen 
om öppen-
het och 
insyn
Principen 

har ingen 

relevans för 

bidragsmo-

dellen utöver 

vad som 

tidigare har 

redovisats.

Principen om mångfald
Överensstämmer inte. 

Bidragsmodellen innehåller inga 

särskilda incitament när det 

gäller mångfald. Saknar grund 

för att använda jämställdhets-

kriterier eller krav på etnisk 

mångfald.

2. Organisationsbidraget till 
frivilliga försvarsorganisatio-
ner vs principer för styrning 
av statliga bidrag. Avvikelser:

• Bidragsmodellens verksam-

hetsbidrag grundar sig helt på 

tidigare utbetald uppdragser-

sättning. Det blir på det sättet 

en del av uppdragsersättningen 

som betalas ut retroaktivt. Nå-

got krav på motprestation kan 

därmed inte ställas.

• Förordningen är inte styrande 

i den utsträckning som krävs 

för att överensstämma med 

intentionerna i propositionen.

• Förordningen innehåller inget 

syfte.

• Målstyrning är omöjlig efter-

som verksamhetsbidraget helt 

och hållet baseras på historiska 

redan genomförda aktiviteteter.

• Gjorda utvärderingar handlar 

mer om bidragsmodellen i sig 

än dess resultat av och ef-

fekter på den verksamhet som 

bedrivs.

• Kraven på redovisning och 

återrapportering överens-

stämmer med intentionerna i 

propositionen.

• Bidragsansvarig myndighet 

utvärderar själv bidragsmodel-

len, något som bör göras av en 

oberoende aktör.

Frågan är nu om MSB fortsät-

ter att bortse från vad våra 

folkvalda har beslutat? 

Anders M. Johansson

Generalsekreterare

Civilförsvarsförbundet

När ska MSB följa riksdagens beslut?

All information om Civilförsvarsförbundets utbildningar och konferenser hittar du på hemsidan www.civil.se. Där 
fi nns det senaste med anmälningsdatum och orter för utbildningarna. Där anmäler du dig även till fl era av utbild-
ningarna. Ett tips är att gå in på sidan då och då och se vad som är nytt. 

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Läs mer  om Läs mer  om 
Utbildningar 2014



POSTTIDNING B
TIDNINGEN CIVIL

BOX 2034

SE-169 02 SOLNA, SWEDEN

Från och med i år ger Civilförsvarsförbundet ut ett regelbundet 
nyhetsbrev. Utgivningsplanen är sex utgåvor per år. Tillsammans 
med tidningen Civil innebär det tio utgåvor per år. Nyhetsbrevet 
ersätter det tidigare föreningsutskicket och instruktörsbrevet. 

Postmottagare i föreningar med civil2.se-adress och instruktörer 
som var aktiva under föregående år eller senare får nyhetsbrevet 
automatiskt. Övriga prenumererar kostnadsfritt genom att an-
mäla sig på www.civil.se/nyhetsbrev.

Du kan också läsa nyhetsbrevet genom att gå in på länken ovan. 
Där fi nns de senaste nyhetsbreven samlade.

Exempel på innehåll ur Nyhetsbrev #2:
• Civilförsvarsförbundets dag och Rekryteringskampanj
• Stöd för organisationsutveckling
• Förslag till ny överenskommelse ute på remiss
• Nytt på utbildningsfronten

För säkrare och tryggare liv

Prenumerera på CivilförsvarsförbundetsPrenumerera på Civilförsvarsförbundets
Nyhetsbrev

För säkrare och tryggare liv

Civilförsvarsförbundet ska med 
början i augusti genomföra en stor 
informationskampanj över hela 
landet. 30.000 människor ska nås 
inom loppet av några få månader.
     
     Regeringen beslutade strax 
innan jul förra året att satsa fem 
miljoner kronor på en informa-
tionsinsats för att stärka den 
enskilda människans krisbered-
skap. I maj öppnade MSB upp för 
ett antal organisationer att söka 
medel för informationsuppdraget. 
Civilförsvarsförbundet ansökte och 
beviljades medel för en kampanj 
kallad 72 timmar. Den tid som all-
mänheten själv anses måste klara 
sig själv vid en samhällskris.
Vid denna tidnings pressläggning 
är inte det exakta beloppet klart 
men det torde komma att ligga 
i häradet strax över tre miljoner 
kronor.
Informationsinsatsen kommer att 
genomföras över hela landet med 
start direkt i augusti. 
En instruktör i varje distrikt får i 
uppdrag att utbilda intresserade 

personer och lämpliga som vill 
genomföra informationsinsatserna. 
Närmare 2.000 informationstill-
fällen ska hållas innan årsskiftet. 
Eftersom uppdraget är omfattande 
och måste genomföras under rela-
tivt kort tid krävs att många fl er 
än förbundets instruktörer deltar 
aktivt. Därför behövs även enga-
gerade FRG:are och andra med-
lemmar i Civilförsvarsförbundets 
olika lokalföreningar för att klara 
uppdraget.
De som kommer att hålla i infor-
mationstillfällena kallas informa-
törer. Vid utbildningen av infor-
matörerna utgår reseersättning 
och enkel förplägnad. Vid infor-
mationstillfällena utgår ersättning 
med 170 kronor för två timmar per 
informationstillfälle samt ersätt-
ning för eventuella resekostnader.
Målgrupp är allmänheten som 
kan nås på olika sätt, bland annat 
genom föreningslivet. Ett formulär 
fi nns på hemsidan www.civil.se där 
intresserade kan anmäla sin grupp, 
exempelvis en föräldragrupp eller 
pensionärsförening. Uppdragen 

läggs sedan ut på informatörer av 
verksamhetsledarna.
Innehållet i informationen tar 
alltså fasta på att allmänheten 
måste räkna med att klara sig i 72 
timmar vid en kris. Deltagarna 
får information om hur hushålls-
beredskapen kan bli bättre och 
medvetandegöra kring följder av 
exempelvis elavbrott och problem 
med vattenförsörjningen samt få 
exempel på olika förberedelser som 
enskilda personer själva kan göra.
Arbetsmaterial för informatö-
ren och informationsmaterial 
till allmänheten är just nu under 
produktion. Är du intresserad att 
bli informatör? Skicka en intres-
seanmälan på enklaste sätt till 
verksamhetsledaren i ditt distrikt 
med namn, förening, mejl och tele-
fon Du hittar kontaktuppgifter på 
hemsidan www.civil.se.
Grundkravet på dig är att du kan 
framföra ett budskap på ett tydligt 
och förståligt sätt inför en grupp. 
De som blir antagna kommer att få 
ytterligare information. 
Text: Anders Lundin, Anders J Andersson

”72 timmar” ny informationsinsats


