
 

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) 

Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna 

 

Första nyhetsbrevet 

Välkommen till Civilförsvarsförbundets gemensamma nyhetsbrev. Utgivning är planerad till sex 
utgåvor i år varav denna då är den första. Har ni idéer och tips om vad vi bör ta upp så mejla till 
red@civil.se. Nyhetsbrevet produceras av kommunikationsavdelningen (Anders J Andersson och 
Malin Håkansson) på kansliet i Solna. Just detta utskick går till alla som anmält sig till 
nyhetsbrevet, tidigare fått nyhetsbrevet Beredd, tidigare fått föreningsutskicket eller 
instruktörsutskicket. Nyhetsbrevet ersätter därmed också dessa andra olika nyhetsbrev. 
Nyhetsbrevet går att läsa direkt på webben: www.civil.se/nyhetsbrev 

Planerad utgivning 2014 (med reservation för ändringar): 
29/1, 11/3, 13/5, 26/8, 29/9, 19/12. 

AJA (aja@civil.se) 

 

Släck ljuset under Eart Hour 2014 

Världsnaturfonden, WWF, arrangerar även i år WWF Eart Hour. Alla i Civilförsvarsförbundet 
som vill delta kan göra det genom att släcka lyset lördagen den 29 mars klockan 20.30 till 21.30. 
Civilförvarsförbundets kansli i Solna är dock alltid släckt efter att siste person gått hem för dagen. 
AJA (aja@civil.se) 

 

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar 

HLR-rådet räknar med att under våren kunna erbjuda en ny utbildningsdocka för HLR-
utbildningar. Den har fått namnet MiniAnne Plus och kommer att säljas i 10-pack till priset 
7.437:50 inklusive moms. MiniAnne Plus utlovas hålla för 300 utbildningstillfällen.  MiniAnne 
utlovas som en jämförelse hålla för tre utbildningstillfällen. 

Om ni får en docka som är defekt redan vid leveranstillfället, eller inte håller utlovat antal gånger, 
bör reklamation göras genom att del defekta dockan skickas till Svenska rådet för hjärt-
lungräddning, Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, 118 83  Stockholm tillsammans med uppgift 
om felet och givetvis varifrån reklamationen görs. 
AMJ (anders.m.johansson@civil.se) 
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Anmäl hjärtstartare för att rädda liv 

Sveriges Hjärtstartarregister (www.hjärtstartarregistret.se, går även bra utan prickar på ä:et) 
erbjuder en unik möjlighet att informera om var närmaste hjärtstartare finns. Flera tusen 
hjärtstartare är redan registrerade men inte alla. Om du får vetskap om en uppsatt hjärtstartare 
kan du göra en insats genom att undersöka om den är registrerad i registret. Är den inte det så 
tipsa ägaren om att göra det. Hjärtstartare räddar liv och sådana som människor vet var de finns 
har större möjlighet att rädda liv. Besök också hjärtstartarregistret då och då för att hålla dig 
uppdaterad om var närmaste hjärtstartare finns i de områden du normalt uppehåller dig, 
exempelvis hemmet eller arbetsplatsen/skolan. 
AJA (aja@civil.se) 

 

Landräddningen har kommit med ny app 

Läs mer om Landräddningens app och hur du kan testa den: 
http://www.civil.se/blog/2014/01/24/testa-landraddningens-nya-app/ 

Tycker du länken är för lång så ligger texten uppe som nyhet på civil.se, tryck på nyhetsfliken 
som handlar om Landräddningen. Appen finns nu för Android och Iphone. 
AJA (aja@civil.se) 

 

Antal hjärtstartare genom Hjärta att hjälpa 

Civilförsvarsförbundets kampanj Hjärta att hjälpa bidragit till att 2.402 hjärtstartare placerats ut. 
Antalet enligt civil.se 29/1. 
AJA (aja@civil.se) 
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Planering för ungdomsverksamheten 2014 

 Referensgrupp för ungdomsverksamheten  
- möte 13 januari samt i anslutning till förbundsrådet 19-20 september 

 Läger 
- Camp Home 25-27 april, Rävnäs lägergård (3,5 mil från Västerås)  
- Sommarlägret, juli, eventuellt i Västra Götaland (10 års-jubileum) 
- Camp Lost, oktober, Dalarna (10 års-jubileum) 
- (inget vinterläger) 

 Ledarutbildning 
- externt bidrag har erhållits, arrangeras september, Stockholm 
- utbildningen ska rikta sig till ungdomar från 15 år och uppåt 

 Plan för ungdomsverksamhet 2015 
- ungdomsforum vårvinter 2015 (söka pengar från Ungdomsstyrelsen i mars 2014), 

lämna förslag på olika frågor om ungdomar som bör tas upp under 
förbundsstämman 2015 

- lägerverksamheten; tydligare inriktning på att vara aktiva i FRG, akutgrupper, som 
HLR-instruktörer. Kursplan för lägren bör tas fram 

 Lokalföreningar och distrikt kan söka bidrag från förbundet för 
ungdomsverksamhet under 2014. Förbundskansliet kan också hjälpa till med att sprida 
information på hemsidan och i sociala medier om alla ungdomsaktiviteter som arrangeras 
i landet. Hör därför gärna av er om ni planerar ungdomsverksamhet. Kontakta 
verksamhetsutvecklare Yvonne Norrgård, yvonne.norrgard@civil.se, 08-629 63 62 för 
information och/eller ansökan. 
 
Övrigt 
- arbeta för att få ungdomsmedlemmar invalda i distriktsstyrelserna. 
- ett eget ungdomsförbund 2020, samtal. 
- åldersfrågan, centralt arrangerad och finansierad ungdomsverksamhet: 15-25 år. 

YN (yvonne.norrgard@civil.se) 
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Kurser och konferenser 2014 
 

Självskydd 

Uppdraget att under år 2013 genomföra 7.000 självskyddstimmar uppfyllde vi med råge. Det är 
bra och bådar gott inför år 2014 då vi även i år har lika stor volym som i fjol. Det är alltså helt i 
sin ordning att boka in och genomföra kurser. 

Under år 2013 genomförde vi en grundutbildning av 25 nya självskyddsinstruktörer på 
Hjälmargården utanför Vingåker. Utbildningen ger 15 högskolepoäng för den som har allmän 
behörighet för högskolestudier. Övriga får ett intyg som visar att den genomförda kursen 
motsvarar 15 högskolepoäng. 

Blackout 

Under hösten genomförde MSB en upphandling av uppdraget att genomföra ett 
krishanteringsspel för elever på högstadiet och i gymnasieskolan. Civilförsvarsförbundet vann 
upphandlingen med spelet Blackout och vi fick i uppdrag att genomföra 120 spelningar fram till 
december 2014.  

Utbildningar och konferenser i år inom området krisberedskap 

Nu har vi fått ett beslut från MSB angående de uppdrag för år 2014 som finansieras av 
krisberedskapsanslaget. I vårt fall gäller det alla uppdrag utom Blackout och självskyddsuppdraget 
som visserligen finansieras av MSB men från andra anslag. Det är mycket positivt och roligt att 
Civilförsvarsförbundet fått en utökning av uppdragsvolymen som ökar med 2.464.831 kronor till 
9.409.831 kronor eller närmare en tredjedel av den totala uppdragsvolymen i pengar från MSB till 
frivilliga försvarsorganisationer. Tyvärr innebär också beslutet, trots att vi får mer pengar, att vi 
inte beviljas medel till energiinformationen och att vi fått medel till en lägre utbildningsvolym på 
några av de andra uppdrag vi ansökt om. 

Grundutbildning av FRG-medlemmar 

När det gäller grundutbildning av FRG-medlemmar innebar först uppdraget att vi skulle utbilda 
1.044 FRG-medlemmar under år 2014. Det är fler än någonsin och visar på vilken betydelse man 
tillmäter FRG från MSB:s sida. Efter en omförhandling ändrades beslutet till 605 FRG-
medlemmar och vi kunde då omfördela medel till fortbildning av FRG-ansvariga och 
utbildningar i kriskommunikation och ledarskap som annars inte kunnat genomföras. Uppdraget 
är trots ändringen stort och det krävs att vi alla gemensamt hjälps åt med detta mycket viktiga 
uppdrag.  

Grundutbildning av FRG-ansvariga 

På försök genomförs två av kurserna under fyra dagar varav en av kurserna är uppdelad på två 
tillfällen. 

Alla FRG-utbildningar 

Alla platser, datum och sista dag för anmälan finns på hemsidan under ”Kurser och konferenser” 
eller direkt på www.civil.se/frg/frg-utbildning/. I år ges följande utbildningar: grundutbildning 
FRG-medlemmar, grundutbildning FRG-ansvariga, fortbildning FRG-ansvariga, grundutbildning 
FRG-ledare, kriskommunikation för medlemmar i FRG samt fortbildning i kriskommunikation. 
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Samverkanskonferens om frivilliga förstärkningsresurser på regional nivå 
Under år 2013 genomförde Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna i samarbete med 
länsstyrelser, kommuner, landsting och frivilliga försvarsorganisationer en serie konferenser 
angående frivilliga förstärkningsresurser. Konferenserna genomfördes i Västra Götaland län, 
Hallands län, Västerbottens län, Gävleborgs län och Örebro län.  
 
Inför år 2014 har vi fått ett förnyat uppdrag att genomföra konferenser i sju nya län och vill 
därför redan nu göra er uppmärksamma på att vi planerar för att genomföra konferenser i  
Jämtlands län, Östergötlands län, Skåne län, Värmlands län, Stockholms län, Södermanlands län 
och Kalmar län.  
 
Syftet med konferenserna är att informera och utbilda alla de nämnda aktörerna i under vilka 
former frivilliga förstärkningsresurser kan organiseras, utbildas, övas och medverka i 
krisberedskapen under allvarliga händelser, främst på regional nivå. Goda exempel från olika län 
är ett viktigt inslag. De frivilliga organisationerna ges tillfälle att presentera sina resurser och 
vilken förmåga de kan bidra med och de offentliga aktörerna får tillfälle att presentera sina risk- 
och sårbarhetsanalyser och vilka behov av frivilliga de bedömer att de har.  
Konferenserna anordnas under en dag. 
 
Kostnader 
Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade. 
 
Anmälan  
Civilförsvarsförbundets medlemmar anmäler sig till konferenserna via vår hemsida www.civil.se 
I första hand prioriteras deltagare som bor i det län där konferensen genomförs. 

 

Grundkurs i svensk krisberedskap 
Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna planerar för ytterligare ett gemensamt uppdrag 
från MSB och det gäller genomförandet av regionala grundkurser i svensk krisberedskap. Dessa 
ska ge grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom 
det svenska krisberedskapssystemet på lokal, regional och central nivå. Även erfarenheter från 
större och allvarligare händelseförlopp kommer att belysas. Den riktar sig i första hand till sådana 
medlemmar som förutsätts komma att få viktiga roller i detta system eller till funktionärer hos 
organisationerna vilka förutsätts komma att syssla med frågor som har att göra med 
krisberedskapen. Under år 2013 genomfördes kurser i fyra län.  

Kursen är på tre dagar och anordnas under år 2014 i sju län. 
Kalmar, Värmland, Västerbotten och Norrbotten, Södermanland, Stockholm, Östergötland, 
Jämtland, Härjedalen samt Västernorrland. Datum och sista dag för anmälan framgår av 
hemsidan, www.civil.se. 

Energiinformation 
Civilförsvarsförbundet har med stöd från Energimyndigheten inför år 2014 ansökt om att få 
genomföra ett projekt som bygger på en utveckling av vårt tidigare Energiprojekt. 
Energiprojektet har pågått i mer är tio år och enligt nuvarande bestämmelser kan inte projekt 
inom området krisberedskap beviljas under längre tid än tre år. Därför var det nödvändigt att 
revidera och omformulera projektet inför år 2014. I samarbete med Energimyndigheten 
beslutades det därför om att ändra inriktningen för projektet till att endast omfatta 
energiinformation till årskurserna 4-6 i grundskolan. I projektbeskrivningen ingår också att 
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Civilförsvarsförbundet får ansvar för att hålla en instruktörskader uppdaterad för att kunna bistå 
Energimyndigheten med hjälp att föra ut krisinformation när så kan behövas.  

I sitt beslut för år 2014 har MSB inte beviljat medel för att genomföra detta projekt. 
Civilförsvarsförbundet försöker nu tillsammans med Energimyndigheten att hitta andra lösningar 
för att finansiera projektet. MSB:s beslut innebär dock att vi tills vidare inte kan genomföra några 
energiinformationer under år 2014. Om ni redan nu har bokat in energiinformationer för år 2014 
måste dessa tyvärr avbokas med hänvisning till MSB:s beslut. 

JA (jan.alsander@civil.se) 


