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Om nyhetsbrevet 

När du anmäler dig till nyhetsbrevet får du ett mejl med en direktlänk till en pdf på hemsidan där 
nyhetsbrevet publiceras. Om du har fått mejlet så är du anmäld till nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet 
går automatiskt till de distrikt och lokalföreningar som har en civil2-adress för e-postmottagning. 
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Är du förberedd om krisen kommer? 

Den senaste tiden har Sverige drabbats av flera allvarliga kriser. Skogsbranden i Västmanland och 
översvämningarna i Halland har varit förödande och fått många att bli oroliga och diskutera 
landets och den egna krisberedskapen.  

’’72 timmar’’ är en informationskampanj som Civilförsvarsförbundet genomför under hösten 
2014, på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I ’’72 timmar’’ ger 
våra specialutbildade informatörer grundläggande kunskap om kommunens krisberedskap och 
hur man själv kan hantera konsekvenserna av en kris. Utbildningen ges till grupper om minst 12 
personer. Efter informationstillfället, som genomförs under en timme, kommer deltagarna att ha 
stärkt sin förmåga att själva hantera konsekvenserna av en svår störning i viktiga 
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samhällsfunktioner och kunna tillgodose de grundläggande behoven som mat, vatten, värme och 
information. 

Informationstillfället riktar sig särskilt till de som just har flyttat hemifrån, är förälder eller 
anhörig till barn i förskolan eller skolan och de som är 65+ och bor hemma utan stöd från 
samhället. Alla är dock välkomna att delta i utbildningen. Ge era medlemmar de bästa 
förutsättningarna för att klara en allvarlig händelse eller kris i kommunen. Anmäl er till 
informationstillfället ’’72 timmar’’ via Civilförsvarsförbundets hemsida, www.civil.se/72-timmar, 
så återkommer vi till er. Utbildningen är gratis och tillgänglig i hela landet. 

YN (yvonne.norrgard@civil.se) 

 

Budget i balans från 2015 

I fyra år har Civilförsvarsförbundet levt med en anorektisk budget och underskott i 
verksamheten. Grunden till detta är det beslut Försvarsmakten och MSB fattade där 
Civilförsvarsförbundets organisationsstöd minskade med över 65 procent eller 9,5 miljoner 
kronor per år. Detta har nu gällt för perioden 2010-2014. Civilförsvarsförbundet har arbetat hårt 
för att få till stånd en ändring men inte nått fram. Förbundet har också arbetat för att få till en 
ändring för perioden 2015-2018 men inte heller fått gehör för detta. Förbundsstyrelsen har därför 
beslutat om en budget i balans under 2015. För att nå dithän finns två möjligheter: att öka 
intäkterna och att minska kostnaderna. Förbundsrådet i september, dit bland annat MSB:s 
generaldirektör Helena Lindberg kom och berättade om bakgrunden till beslutet, fick i uppdrag 
att komma med förslag på sådana åtgärder. Förslagen behandlas sedan av generalsekreteraren och 
beslut tas i förbundsstyrelsen. Samtidigt som det är en allvarlig ekonomisk situation 
Civilförsvarsförbundet befinner sig i ska vi också ha i åtanke att vi är väldigt duktiga på att 
leverera de uppdrag vi åtar oss. Ofta får vi kompletterande uppdrag mot slutet av året när MSB 
fått uppdragsmedel över. FRG, som Civilförsvarsförbundet är initiativtagare till och är vår mest 
prioriterade verksamhet, har också fått ett väldigt genomslag i samband med branden i 
Västmanland. Det är viktigt att vi har dessa goda förutsättningar i åtanke och ser de möjligheter 
som finns. Inget ska stoppa oss nu! 
AJA (aja@civil.se) 

 

Samtal om kommunikationsplanen i distrikten 

Vid förbundsrådet i Stockholm i september behandlades den nya kommunikationsplanen. Under 
oktober-november diskuteras den i distrikten. I december fattar förbundsstyrelsen beslut och i 
januari blir det en webbsändning som alla medlemmar kan ta del av. Vid webbsändningen 
presenteras den beslutade kommunikationsplanen. Mer om detta kan du läsa i senaste numret av 
Civil (#3 2014). 

AJA (aja@civil.se) 
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Bli fritidsombud för förbundets kurser 

Är du intresserad av en extra inkomst? Då kan du bli fritidsombud och sälja förbundets 
kommersiella utbildningar och kurser. Du får 400 kronor per såld kurs före skatt. Anmäl ditt 
intresse till närmaste verksamhetsledare eller mejla till info@civil.se. Fritidsombud behöver inte 
vara medlemmar i Civilförsvarsförbundet så tipsa gärna alla du tror kan vara lämpliga och 
intresserade. Ersättningen utbetalas efter att kunden betalat fakturan. Överskott från den 
kommersiella verksamheten går till att stödja den ideella verksamheten i Civilförsvarsförbundet.. 

AJA (aja@civil.se) 

 

Gävle ny pilotstad för Landräddningen 

Landräddningen är ett initiativ där människor kan hjälpa varandra i ett utsatt läge som inte kräver 
insats av blåljusfunktion. Exempelvis skulle det vara att hjälpa en äldre med att plocka upp varor 
som ramlat ur rullatorn eller att hjälpa en förälder att komma säkert med barnen till närmaste 
buss om barnvagnen gått sönder. Det kostar inget att ansluta sig till Landräddningen och man 
gör det enkelt genom att ladda ned Landräddningens app till sin Android-mobil eller Iphone. 
Sedan tidigare bedrivs ett försök i Västerås med Landräddningen. Nu har också Gävle kommun 
hoppat på tåget och kör igång en pilotstudie med Landräddningen. ”Rörelsefriheten och 
livskvaliteten ökar när man vet att man kan få hjälp när behovet uppstår” säger Kerstin Weivert, 
utvecklingschef, Omvårdnad Gävle. 

AJA (aja@civil.se) 

 

Civilförsvarsförbundet medlem i Landsbygdsnätverket 

Civilförsvarsförbundet har förnyat sitt medlemskap i Landsbygdsnätverket. Nätverket drivs av 
Jordbruksverket och syftet är att skapa ett kontaktnät för att informera och dela erfarenheter 
mellan de som jobbar med landsbygdsfrågor på lokal, regional och nationell nivå. 
Civilförsvarsförbundet behöver detta nätverk med tanke på vårt arbete för att Sverige ska vara 
tryggt och säkert att leva i samt engagemanget för livsmedelsförsörjningen. 

AJA (aja@civil.se) 

Ny regering med ny arbetsfördelning 

Peter Hultqvist har utsetts till försvarsminister i regeringen Lövén. Samtidigt flyttar dock 
krisberedskapsfrågorna till Justitiedepartementet som leds av Morgan Johansson men där 
frågorna kommer att hanteras av inrikesminister Anders Ygeman. ”Krisberedskapen har hittills 
funnits i skuggan av det militära försvaret. Att i stället inordna krisberedskapen under en 
inrikesminister, kan därför bidra till att synen på behoven och möjligheterna vidgas. Jag hoppas 
att det blir så.’’ Det säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare, Anders M. Johansson, med 
anledning av regeringsförklaringen. 

AJA (aja@civil.se) 
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Branden i Västmanland 

I augusti utbröt den största skogsbranden i Sverige i modern tid. En fantastisk insats gjordes av 
Frivilliga Resursgruppen, FRG. Totalt deltog ett 20-tal FRG:er från flera län. Andra FRG:er var 
redo att ställa upp om branden inte skulle fås under kontroll. Lars-Göran Uddholm, 
räddningsledare vid branden sa så här om FRG:s insats: ”Jag är odelat positiv till FRG. Insatsen 
hade aldrig fungerat utan dem.”. Mer om branden och vad FRG gjorde kan du läsa om i senaste 
numret av tidningen Civil. 

AJA (aja@civil.se) 

 
Rekryteringstävling året ut 

Civilförsvarsförbundets rekryteringstävling pågår året ut. För att kunna delta behöver ni göra en 
nettoökning på minst tio procent. Senaste statistiken hittar ni i nya numret av Civil (# 3 2014). 

AJA (aja@civil.se) 

Förändringar av föreningar och distrikt 

Förbundsstyrelsen har beviljat att lokalföreningen i Oxelösund upphör. Men samtidigt som vi 
förlorar en förening i familjen så tillkommer två nya. Förbundsstyrelsen har beslutat att 
godkänna bildande av lokalföreningarna Upplands-Bro samt Gagnef-Leksand. Distrikten i 
Västmanland och Uppsala har gått samman och det nya gemensamma namnet är Norra 
Mälardalen. 
AJA (aja@civil.se) 

 

Civilförsvarsförbundets dag 2015 

Civilförsvarsförbundets dag 2015 blir lördagen den 9 maj. Vi återkommer till nästa års tema 
längre fram men vill ge alla möjlighet att planera in dagen redan nu. 
 
AJA (aja@civil.se) 

Personalförändringar 

Anette Åkerblom är ny på förbundskansliet med ansvar för bland annat Hjärta att hjälpa och 
försäljning för Civil AB. Hon är också GS-assistent. Ny på kommunikationsavdelningen är 
Cecilia Corfitsen som är kommunikatör och kommer att jobba med alla våra 
kommunikationskanaler från tidning till webb och sociala medier. Men även med presskontakter, 
omvärldsbevakning med mera. Sandrella Habras och Malin Håkanssons anställningar har 
upphört. 

AMJ (anders.m.johansson@civil.se) AJA (aja@civil.se) 

 


