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Studieplan för studiecirkel om våldbejakande extremism 

Vi lever i en osäker tid. Radikalisering och våldsbejakande extremism i världen ökar och skapar 
oro. I vårt eget närområde drabbades för inte så länge sedan Paris och i går Bryssel av terrordåd. 

Civilförsvarsförbundets stämma antog 2015 propositionen Civilförsvarsförbundet och terrorismen. I 
propositionen fastställs att Civilförsvarsförbundet kan arbeta förebyggande med problemet 
genom bland annat informations- och kunskapsspridning. 
Förbundet har tagit fram en studieplan utifrån propositionen. Studieplanen fungerar som 
underlag för studiecirkelverksamhet i ämnet, antingen i egen regi eller i samarbete med ett 
studieförbund. 

Studieplanen hittar du på följande länk: http://www.civil.se/medlemmar/foreningsverksamhet/. 
Frågor? Kontakta undertecknad. 
yvonne.norrgard@civil.se  

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi i 
samband med massvaccineringen med Pandemrix 

2009 och 2010 genomfördes i Sverige en stor kampanj för massvaccinering mot det som då 
kallades nya influensan och som man var rädd skulle utvecklas till en pandemi (världsomfattande 
spridning). Efter starka rekommendationer från myndigheterna vaccinerade sig väldigt många 
människor på kort tid. För att klara den praktiska delen hjälpte frivilligorganisationer, bland annat 
Civilförsvarsförbundet, till som vaccinations- eller parkeringsvärdar. Långa köer bildades på 
morgonen redan när vaccinationscentralerna öppnade. 

Några av de som vaccinerades med Pandemrix drabbades av narkolepsi vars symptom bland 
annat är sömnighet dagtid och sömnattacker som inte går att förhindra. Livet försvåras. Efter 
vaccinationen med Pandemrix insjuknade cirka 200 barn och flera unga vuxna i narkolepsi (källa: 
Socialstyrelsen). 

I efterdyningarna av vaccinationskampanjen gjorde den dåvarande Alliansregeringen tillsammans 
med Socialdemokraterna 2012 en utfästelse om ersättning till drabbade. Efter bland annat 
remissarbete föreslås nu en ny lag som fullföljer utfästelsen om ersättning till de som insjuknat i 
narkolepsi efter pandemivaccineringen. Regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
lägger fram propositionen för riksdagen med stöd av Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna och Moderaterna. 

De drabbade kan få ersättning enligt skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser om 
ersättning för personskada. Ersättningen kommer dock inte att utbetalas som skadestånd från 
staten utan har ex-gratia karaktär (latin: av nåd). Den sammanlagda ersättningen från 
Läkemedelsförsäkringen och staten kan uppgå till maximalt tio miljoner kronor per individ, 
bland annat för framtida inkomstförlust. Rätten till ersättning ska inte begränsas till någon 
åldersgrupp enligt propositionen. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2016. 

Länk till propositionen: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop-201516137/ 

anders.j.andersson@civil.se 
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Uppdatering om budget med mera 

Du kan läsa mer om förbundets budget för 2016 med mera på följande länk: 
www.civil.se/medlemmar/budget. Där kommer mer information att läggas upp löpande och 
även länkar till material på annan plats. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Förbättrat försäkringsskydd 

Civilförsvarsförbundets försäkring har kompletterats så att den nu även omfattar plötsligt 
oförutsedda skador på den försäkrades privata personbil i Sverige om skadan överstiger gällande 
självrisk. Ersättning lämnas med belopp motsvarande självrisken i den försäkrades bilförsäkring. 
Ersättning lämnas om bilen är försäkrad och skadan reglerats enligt gällande bilförsäkringsvillkor. 
Vilka som omfattas av försäkringen framgår av försäkringsöversikten på medlemssidorna på 
www.civil.se. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

 

Pluggannonserna uppdaterade 

När pressen får luckor i sitt annonsflöde, små gluggar, använder de sig av pluggannonser från sin 
egen koncern eller ideella organisationer. Civilförsvarsförbundet har haft sådana pluggannonser 
sedan länge. Nu har de genomgått en uppfräschning. Annonserna innehåller vår slogan För 
säkrare och Tryggare liv samt för några format, där storleken medger detta, även vårt 90-konto. 
Plusgirot har mer eller mindre övergivit privatkunderna medan swish vuxit. Därför finns vårt 90-
konto angivet för bankgiro och swish, vilket är samma nummer, 900-2874. Vi har också 
pluggannonser för Hjärta att hjälpa, som genomgått en lite mindre uppdatering. 
Tidningsföretagen tar med annonserna i mån av plats och det kostar oss ingenting. Vi har skickat 
ut en propå till alla tidningar som finns med i vårt register, vilket är ganska många. Oöverträffat 
är dock det lokala arbetet. Så känner ni någon som jobbar på lokaltidningen så kontakta dem 
gärna och tipsa om våra pluggannonser. Du hittar dem här: www.civil.se/medlemmar/annonser. 

anders.j.andersson@civil.se 
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Uppdaterade presentationer 

Förbundets presentationer i PowerPoint-format har uppdaterats. Följande tre presentationer 
finns för nedladdning från civil.se –> För medlemmar -> PR: 

 Presentation Civil AB 
 Presentation Civilförsvarsförbundet med Fakta och Statistik 
 Presentation Civilförsvarsförbundet Korversion med Bilder 

Filerna finns sparade både för PowerPoint 2010 och PowerPoint 97-2003. För de som saknar 
PowerPoint ligger filerna också upplagda som PDF-utskrifter. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

 

Bild från Civilförsvarsförbundets dag 2015 

Anmäl er lokalförening till Civilförsvarsförbundets dag 

Årets upplaga av Civilförsvarsförbundets dag äger rum 21 maj. 

Temat i år blir ungefär som förra året: Inriktningen är att få fler barn och småbarnsföräldrar att 
upptäcka den svenska naturen. Det kan ske i en stad genom att anordna en Vilse-stig i en park 
som kommunen tillfälligt upplåter, eller genom att ordna en fast eller tillfällig Vilse-stig i ett 
skogsområde. Stäm av med markägaren innan. Vilse-stig går att beställa från butiken. 

Vi tar gärna emot text och bild från evenemangen som kommer att anordnas runt om i landet. 
Mejla till red@civil.se. Ett urval kommer att publiceras i tidningen Civil och eller i ett bildgalleri 
på hemsidan. Vi är också tacksamma om ni anmäler att ni kommer att delta i 
Civilförsvarsförbundets dag. Det görs på följande länk: 
http://www.civil.se/medlemmar/civilforsvarsforbundets-dag/ eller under ”För medlemmar” –> 
Civilförsvarsförbundet -> Förbundets dag. 

anders.j.andersson@civil.se 
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Tips: Läs våra tips och råd på civil.se 

Civilförsvarsförbundets hemsida innehåller många bra tips och råd. Så här inför påskhelgen är det 
många som åker iväg till släkt och vänner på annan ort. Ibland sker transporterna med personbil. 
På hemsidan kan du läsa om hur du kan göra transporten säkrare för dina minderåriga barn. 
Bland annat ska barn under 140 centimeter aldrig sitta på en plats med inkopplad airbag. 
http://www.civil.se/tips-rad/barn-i-bilen/ 

anders.j.andersson@civil.se  

 

 

Teckningstävling i Hitta Vilse-klubben 

Just nu pågår en teckningstävling i Hitta Vilse-klubben. Temat för teckningarna är ”vad vill du 
göra i sommar?”. Det kostar inget att vara med i klubben. Först inkomna bidrag kommer från en 
liten kille som heter Max och är två och ett halvt år. Teckningen visar en dag i djurparken. 
www.hittavilse.se 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Vinnare av Sverige-pussel – grattis! 

I samband med aviseringen av medlemsavgiften för 2016 utlovade vi tio Sverige-pussel till 
medlemmar som betalade medlemsavgiften senast på förfallodagen. Tio medlemmar har dragits: 

Thelma Hansén, Asarum 
Dzena Artak, Boden 
Gun Tingsvall, Enskede 
Hampus Nielsen, Insjön 
Tomas Vistensjö, Karlstad 
Jörgen Karlsson, Nyköping 
Anders Pettersson, Vinninga 
Kenneth Sjöstrand, Växjö 
Matias Malmberg, Ödeshög 
Jenny Karlsson, Örebro 

anders.j.andersson@civil.se 
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Efterlysning: Reservdelar till bandvagn 

Civilförsvarsförbundet Hedemora har akut behov av reservdelar till bandvagnar. Lokalföreningen 
kan även ta emot kompletta bandvagnar och annan materiel. Kontakta ordförande Tomas 
Staberg, 070-329 35 43, tomas.staberg@hedemora.se eller bandvagnsansvarig Richard Hurtig 
070-731 08 98, richard.hurtig@gmail.com 

 

Företagsutbildningar – vi utbildar personal hos företag, 
myndigheter och organisationer 
Civilförsvarsförbundet säljer även utbildningar. Överskottet går till förbundets verksamhet. 

 Hjärt- lungräddning HLR (finns även för hjärtstartare) 
 Första hjälpen (finns även för hjärtstartare) 
 Om krisen kommer (72 timmar) 
 Krisstöd på jobbet 
 Blackout – kunskapsspel om elavbrott 
 Säkerhet för de minsta 
 Din trygghet 

Kontaktpersoner 

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 
Norra regionen: Tommy Sjöberg, 070-341 02 22 

Södermanland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Dalarna, Gävleborg, Gotland 
Mellersta regionen: Pia Collin 070-651 73 92 eller Åsa Backman 072-518 89 68 

Värmland, Örebro, Halland, Västra Götaland 
Västra regionen: Pekka Kaukonen 070-974 68 23 eller Lennart Rydén 070-795 58 22 

Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland 
Södra regionen: Åsa Hagelberg 073-334 44 72 

Samordnare: Anette Åkerblom, 08-629 63 76, anette.akerblom(at)civil.se 

 

 


