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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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God Jul och Gott Nytt År 2015! 

Detta är första årgångens sjätte och sista utgåva av Civilförsvarsförbundets nyhetsbrev. Vi vill ta 
tillfället i akt och önska alla läsare avkopplande helger. Väl mött nästa år. Nästa nyhetsbrev 
utkommer i slutet av januari. 

Du hittar vårt elektroniska jul- och nyårskort på följande adress: http://www.civil.se/wp-
content/blogs.dir/1/files/2014/12/Julkort-2014-elektroniskt-.pdf 
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Positiv medlemsutveckling 

Fram till 19 december hade Civilförsvarsförbundet fått 2.134 nya medlemmar och en 
nettoökning på 407 medlemmar. Det är första gången på flera år som förbundet kan visa på en 
ökning av antalet medlemmar. Bidragande tror vi att branden i Västmanland, som gjort 
människor mer krismedvetna, samt vår rekryteringstävling har varit. Nu håller vi tummarna för 
att ökningen står sig året ut och att den positiva utvecklingen forsätter även nästa år. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Bli krismedveten och tävla om årets säkraste julklapp! 

Har du alltid drömt om att ha en vev-radio? Nu har du chans att bli krismedveten och samtidigt 
ro hem årets säkraste julklapp. Civilförsvarsförbundet har, som ett komplement till 
informationskampanjen 72-timmar, tagit fram en nätutbildning i krisberedskap. Utbildningen 
ger grundläggande kunskap som gynnar dig som vill känna dig säker vid en eventuell kris i 
samhället. Nätutbildningen bygger på informationen i 72-timmar och tar cirka en timme att 
genomföra. För att göra nätutbildningen behöver du bara ha tillgång till en webbläsare samt 
registrera din e-postadress. Kursmaterialet är tillgängligt för dig vid den tidpunkt som passar, 
börja med att registrera dig! 

Under december lottar vi ut flera exemplar av årets säkraste julklapp. Skynda dig att registrera dig 
(senast 31 december 2014) på  http://www.civil.se/natutbildning-72-timmar/ 

YN (yvonne.norrgard@civil.se)  

 

Ekonomisk ersättning för 2014 

Du som vill ha ekonomisk ersättning för insatser och/eller utlägg under år 2014 måste redovisa 
dina krav till förbundskansliet i Solna senast måndag 12/1 2015. Det är viktigt att du gör det. 
Senare inkomna krav kan komma att behöva avvisas. Detta gäller såväl ersättning centralt från 
Civilförsvarsförbundet som för helägda Civil AB. 
 
MN (mona.nygren@civil.se)  

 

Rekryteringstävling året ut 

Civilförsvarsförbundets rekryteringstävling pågår året ut. För att kunna delta behöver 
lokalföreningen göra en nettoökning på minst tio procent. Senaste statistiken hittar ni i senaste 
numret av Civil (#3 2014). Allt tyder på en stort gensvar för tävlingen. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 
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Kommunikationsplanen antagen av förbundsstyrelsen 

Vid sitt sammanträde den 12 december antog förbundsstyrelsen förslaget till ny 
kommunikationsplan. Planen träder i kraft vid årsskiftet. 

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 (anders.j.andersson@civil.se) 

 

Medlemsavgift 2015 

I januari 2015 skickas aviseringen ut för medlemsavgiften. För att det ska bli rätt avgift för er 
lokalförening behöver vi så snart som möjligt få information om vilken avgift föreningen har 
beslutat om för 2015. Beslutad årsavgift meddelas senast 7/1 2015 (förlängd deadline) på 
www.civil.se/max/. 
ILO (ingalill.olsson@civil.se) 
 

Nya riktlinjer för akutgrupper 

Den 12 december antog förbundsstyrelsen reviderade riktlinjer för förbundets 
akutgruppsverksamhet.  

Riktlinjer och kursplan finns på http://www.civil.se/riktlinjer-akutgrupper/ eller sök på 
’’akutgrupp riktlinjer’’ via sökfunktionen på hemsidan. 

JA (jan.alsander@civil.se)  

 

Senaste Civil samt äldre utgåvor 

Tidningen Civil finns i butiken och kostar inget. Tillkommer gör porto och hanteringskostnad. I 
butiken finns alltid de fyra senaste utgåvorna. När en ny utgåva kommer skickas den äldsta 
utgåvan på lager till pappersåtervinning. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se) 
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Våra uppdrag under 2014 

All inrapportering är inte klar ännu och fortfarande genomförs det informationer inom 72 
timmar och kurser inom självskyddet. Jag räknar dock med att alla våra uppdrag kommer att 
genomföras fullt ut. Det gäller både våra självskyddsuppdrag och alla uppdrag med anknytning till 
FRG. Några av uppdragen har genomförts med mycket kort varsel vilket visar vilken stor 
kapacitet förbundet har genom alla sina duktiga medlemmar. Det gäller framförallt uppdraget 72 
timmar där vi fick uppdraget i juni, snabbt tog fram ett material, utbildade informatörer och tills 
idag genomfört informationer med över 24.000 deltagare. Målet är 25.000 deltagare och det 
kommer vi att nå tack vare alla er som kämpar med genomförandet. Vi har också tagit till oss och 
genomfört två tilläggsuppdrag under hösten. Det är en fortbildning av våra instruktörer i 
kriskommunikation och framtagande av en nätbaserad fortbildning för FRG-ansvariga. 

 

Registrering av kurser 2014 

Sista dag för att registrera självskyddskurser är den 12 januari. Inga kurser får därefter registreras 
förrän vårt nya kurskoncept är färdigt och registret anpassat till detta.   

 

Våra uppdrag under 2015 

 

Krisberedskap 2:4 

Vi har nyligen fått ett beslut från MSB när det gäller våra uppdragsansansökningar för uppdrag 
inom 2:4 anslaget för krisberedskap. För vår del gäller det uppdrag med koppling till FRG. Vi 
beviljas medel på 6.992.735 kronor totalt för uppdrag inom 2:4. Vi har fått medel till alla sökta 
uppdrag utom fortbildningen av FRG-ansvariga. Det finns dock fortfarande en del frågetecken 
beträffande finansieringen av vissa delar i uppdragen.  Detta påverkar just nu inte möjligheterna 
att genomföra det som är planerat att genomföras under 2015. Fortsätt därför att planera, 
rekrytera och utbilda! 

Utbildningsanvisningar kommer att anslås på www.civil.se så snart som möjligt. 

 

Uppdragsersättning till ideella organisationer (självskydd) 

Vi har än så länge bara ett förhandsbesked för nästa års kurser inom det vi tidigare kallade 
självskyddet. Nu är det en uppdragsersättning som vänder sig till ideella organisationer för att 
förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Uppdraget omfattar fem 
prioriterade förmågor som ska stärkas. 

 

 Dessa är:  

 Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder 
 Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder 



 
Nyhetsbrev från Civilförsvarsförbundet Sverige 
 

 
 

 Förmåga att förebygga och hantera övriga olyckor och skador 
 Förmåga att hantera information säkert 
 Förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser 

 

Vi har ansökt om uppdragsmedel för att genomföra alla fem inriktningarna. Enligt ett 
förhandsbesked från MSB får vi inte medel till uppdrag inom brandområdet men väl till övriga 
tre inriktningar. Skälet till detta är att MSB kräver en yrkesmässig bakgrund inom brand för att 
kunna informera om brand trots att uppdraget vänder sig till ideella organisationer. Vi hävdar i 
stället att det är förmågan att informera om brand som ska vara avgörande för om man klarar av 
uppdragen eller inte. Detta har vi påtalat för MSB och även begärt överläggningar om. 

 

Utformningen av uppdragen och utbildningsanvisningar är under framtagande och kommer att 
anslås på www.civil.se så snart som möjligt. Utskick om detta kommer också att göras via e-post. 
Innan detta är klart kan inte några kurser hållas.  

 

Förmåga att hantera information säkert är ett uppdrag som vi ska genomföra tillsammans med 
FRO. 

 

Blackout 

Krishanteringsspelet Blackout fortsätter nästa år med ett utökat antal spel. 


