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Lägesbild för våra uppdrag 

Namnbyte 
När det gäller namnet på våra kostnadsfria kurser till allmänheten, inom det som tidigare kallades 
självskydd, återgår vi till det tidigare namnet Din trygghet – egna åtgärder för säkerhet till 
vardags och vid kris. Det gör vi för att undvika förväxling med vår slogan För säkrare och 
tryggare liv 

 
Extratimmen en utökning av undervisningstiden 
I de fall där det bedöms nödvändigt för att anpassa kurserna till målgruppens förutsättningar kan 
varje delkurs inom Din trygghet utökas med en extratimme. Detta gäller även kursen 72 timmar 
men inte kursen 72 timmar +. Det innebär att en och samma undervisningsgrupp kan ha totalt 
tre timmar 72 timmar och 72 timmar + om det finns ett behov hos gruppen att utöka tiden.  Det 
är alltså målgruppens förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet i kursen som avgör om det 
behövs en extra timme. Timmen ska inte användas för att utöka innehållet i kursen.  
 
 
Redovisning av kurser inom Din trygghet 
Arbete pågår för att anpassa redovisningssystemet till de nya kurserna. På instruktörssidan under 
www.civil.se kommer det att finnas webbformulär och deltagarförteckning för ändamålet.  

 
”70- kronan” 
Förbundet ersätter varje kurstimme inom Din trygghet med 263 kronor för 
instruktörskostnaderna. Ersättningen lämnas till distriktet. Den tidigare ersättningen på 70 kronor 
för övriga kostnader för genomförandet slopas. I stället står förbundet centralt för instruktörens 
fortbildning, profilplagg och utbildningsmateriel. Beställning görs via verksamhetsledaren. 
 

Ledarskapsutbildning även för FRG-ansvariga 
Grundutbildningen för FRG-ledare är en ledarskapsutbildning som även passar bra för FRG-
ansvariga. Tidigare har utbildningen bara varit öppen för FRG-ledare men från och med i år kan 
även FRG-ansvariga gå utbildningen.  

 
Fortbildningen av FRG-ansvariga år 2015 återinförs 
Den inställda fortbildningen av FRG-ansvariga år 2015 kan vi nu, efter besked från MSB, 
glädjande nog återinföra.  

 
Ytterligare en grundutbildning av FRG-ansvariga i höst 
Civilförsvarsförbundet har beviljats medel till ytterligare en grundkurs för FRG-ansvariga som 
kommer att genomföras den 25-27 september i Stockholm.  
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Kurser år 2015 
 
 
Grundutbildning av FRG-ansvariga, 50 deltagare 
 
Stockholm     24-26 april 
 
Stockholm    25-27 september 
 
 
 
Fortbildning av FRG-ansvariga, 75 deltagare 
 
Stockholm (Mellersta och norra regionerna) 25-26 september 
 
Skövde (Västra regionen)   6-7 november 
 
Hässleholm (Södra regionen)  23-24 oktober 
 
 
 
Grundutbildning av FRG-ledare, 75 deltagare 
 
Södertälje    27-29 mars  
      
Hässleholm    8-10 maj 
 
Södertälje    25-27 september 
 
 
 
Fortbildning av FRG-ledare, 25 deltagare 
 
Södertälje    24-25 oktober 
 
 
 
Grundutbildning, Kriskommunikation för medlemmar i FRG, 75 deltagare 
 
Södertälje    13-15 mars 
 
Södertälje    17-19 april 
 
Hässleholm    18-20 september 
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Regionala samverkanskonferenser 
Civilförsvarsförbundet kommer att tillsammans med respektive Länsstyrelse arrangera regionala 
samverkanskonferenser om hur krisberedskapsaktörer i länet kan ta hjälp av frivilliga 
förstärkningsresurser vid en samhällskris. Under år 2015 kommer konferenser att hållas i 
Blekinge, Dalarna, Gotland,  Västernorrland, Norrbotten och Västmanland 
Tid och plats kommer att anslås på hemsidan.  
 
 
Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap  
Under året genomför Försvarsutbildarna ett antal ”Grundkurs Krisberedskapssystemet” runt om 
i landet. Kurserna riktar sig till personer som har, eller är på väg in på, civilt avtal eller som ska 
verka som nyckelperson inom en frivillig förstärkningsresurs med civila uppdrag. 
 Mer information finns under 
http://www.forsvarsutbildarna.se/civilt_krisstod/utbildningar_till_stod_for_samhallets_krishant
ering 
 
JA (jan.alsander@civil.se) 

 

Antal utbildade i Civilförsvarsförbundet (jämförelse mellan år) 

2014 Mål 2014 2013 

Självskydd, vuxna  22 322  22 806 

Självskydd, barn  5 363  7 381 

72-timmar   30 864 25 000 - 

Energiinformation   -  8 617 

FRG, grundutbildning  511 514 311 

FRG, ansvarigutbildning  49 50 47 

FRG, fortbildning ansvariga 78 100 73 

FRG, ledare   68 75 68 

Kriskommunikation  90 75 102 

Kriskommunikation, fortbildning 58 50 98 

Blackout   1 652  2 201 

Ungdomsläger  55  60 

Betalkurser   3 078  5 134 

Summa   64 188  46 898 

Varav personer födda utanför Norden (2014): Självskydd: 4 476. 

AJA (anders.j.andersson@civil.se)  
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Kommunikationsplanen skickas ut under veckan 

Fem exemplar av den nya kommunikationsplanen skickas ut till varje distrikt och lokalförening i 
Civilförsvarsförbundet. Utskicket sker under denna vecka (v 13). 

AJA (aja@civil.se) 

 

Civilförsvarsförbundets dag 2015 

Civilförsvarsförbundets dag 2015 blir lördagen den 9 maj. I år vänder sig Civilförsvarsförbundets 
dag till barn och småbarnsföräldrar med målet att få fler att våga sig ut i skog och mark. Ett 
särskilt fokus ska vi lägga på människor med liten vana att vistas i den svenska naturen, 
exempelvis ”stadsbor” och nya svenskar. Det gör vi genom att denna dag välkomna allmänheten 
till såväl permanenta som tillfälliga Hitta Vilse-stigar. Ett särskilt utskick kommer att göras till 
distrikt och lokalföreningar med mer konkreta tips på aktiviteter för dagen. 

Om er förening eller ert distrikt kommer att medverka i Civilförsvarsförbundets dag så vill vi 
gärna veta det. Leta upp ”Snart 9 maj” på hemsidan och fyll i formuläret. 

http://www.civil.se/medlemmar/civilforsvarsforbundets-dag/ 

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

 

Sven Lindgren vald till vice ordförande i FOS 

Sven Lindgren, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet, har i dagarna valts till vice 
ordförande för Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS, på nationell nivå. 
Ordförande är Annette Rihagen, tidigare rikslottachef och vice ordförande i FOS. FOS är en 
plattform för gemensamt agerande i gemensamma angelägenheter. 

CC (cecilia.corfitsen@civil.se) 

 

Vevradion i ny design 
Civilförsvarsförbundets populära gula vevradio har fått ny design. Numera är den blå och är 
mindre till formatet men fortfarande fulladdad med funktioner. Förutom batteri och 
solcellsladdning går det också att ladda batteriet med en inbyggd vevdriven dynamo. Genom 
USB-uttaget möjliggörs laddning av radion via datorn eller laddare med USB-kontakt (ingår ej). 
Radion kan i sin tur användas som nödladdare av mobiltelefonen genom USB- 
uttaget. För vissa äldre mobiler utan USB-kontakt medföljer adaptrar. Läs mer om radion i 
butiken på www.civil.se/butiken. Pris 369 kronor plus frakt. 
ILO (ingalill.olsson@civil.se) 
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Donationsprogram för programvara 

Civilförsvarsförbundets lokalföreningar och distrikt kan få donerad programvara från Microsoft, 
antivirusprogramvara från Bitdefender samt andra produkter donerade. 

Leverantörerna skänker produkterna men en administrativ avgift tas ut av den ideella 
organisation som sköter donationsprogrammet, Techsoup, i Sverige en del av Forum – idéburna 
organisationer med social inriktning. 

Techsoup grundades 1987 som The CompuMentor Project i USA och hjälper ideella 
organisationer. Den administrativa avgiften finansierar Techsoups hanteringskostnader. 
Leverantörerna får ingen ersättning, de donerar sina produkter. Kostnaden för organisationen blir 
därför väldig låg, en bråkdel jämfört med marknadspriset. Just nu är den administrativa avgiften 
fyra procent och den baseras på listpriset för produkten i USA. 

Alla lokalföreningar och distrikt i Civilförsvarsförbundet har möjlighet att bli förmånstagare. Här 
finns mer information om hur ni tar del av erbjudandet: www.civil.se/techsoup. Viss information 
behövs, bland annat senaste årsmötesprotokoll. 

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

 

Alingsås och Vårgårda bildar en lokalförening 

Förbundsstyrelsen har godkänt att Civilförsvarsförbundet Alingsås och Civilförsvarsförbundet 
Vårgårda går samman och bildar en gemensam lokalförening, Civilförsvarsförbundet Alivar. 

 

Vilja att hjälpa 

Vilja att hjälpa är Civilförsvarsförbundets insamlingskampanj för Sveriges hemlösa. Genom att 
skänka 200 kr till Civilförsvarsförbundets 90-konto, plusgiro 90 02 87-4, bankgiro 900-2874 
möjliggör du för Civilförsvarsförbundet att ta fram en hjälppåse till en hemlös. Hjälppåsens värde 
är 200 kr och innehåller schampo, tvål, tandkräm, tandborste, bindor, plåster, fleecepläd och 
vikbar sittplatta. Insamlingen sker till förmån för Sveriges stadsmissioner, som ser till att en 
hemlös får hjälppåsen. Märk inbetalningen ”Vilja att hjälpa”. Läs mer på www.civil.se 

YN (yvonne.norrgard@civil.se) 

 

”Peppar peppar” blir Fallvecka 2015  

MSB:s  ”Peppar peppar” kampanj blir en Fallvecka hösten 2015. Fallveckan arrangeras vecka 40 i 
samband med FN:s äldredag 1 oktober. Fokus är Fallprevention för äldre och årets tema är 
träning. MSB har tillsatt en arbetsgrupp för planeringen av Fallveckan. Information, tipskatalog 
för arrangörer och trycksaker med mera tas fram och publiceras på www.msb.se samt distribueras 
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efter behov. Civilförsvarsförbundet är med i planeringen och kan också vara med och arrangera 
aktiviteter under kampanjveckan. Det är bra att planera in aktiviteten i föreningarnas 
verksamhetsplan för hösten.  

YN (yvonne.norrgard@civil.se) 

 

Gilla Civilförsvarsförbundet på Facebook 

Civilförsvarsförbundet finns i olika sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. 
Hjälp gärna till att dela/gilla/retweeta det som postas. När detta skrivs ha Civilförsvarsförbundet 
Sverige 1.213 gilla-makeringar (”likes”) och Frivilliga Resursgruppen Sverige 679 gilla-
markeringar. 

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

 

Civilförsvarsförbundet i Almedalen 

Civilförsvarsförbundet finns på plats i Almedalen i sommar med två seminarier: ett om 
livsmedelsförsörjningen och ett om olycksbilden i samhället. Seminarierna hålls inom ramen för 
Försvarspolitisk Arena, FPA, i gamla riksbankshuset i Visby. Tid och plats är tisdag  30/6 kl 
1030-1115 (livsmedel) och onsdag 1/7 kl 1030-1115 (olyckor). 

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

 

Kryssa i rutan för medlemstidningen 

Tidningen Civil ingår i medlemskapet i Civilförsvarsförbundet. För att medlemmen ska få 
tidningen måste en ruta kryssas i medlems- och resursregistret Max. 

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


