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Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt År med ett bidrag till 
UNHCR 

Civilförsvarsförbundet vill tacka alla medlemmar, funktionärer och instruktörer för fantastiska 
insatser under 2015. Genom Frivilliga Resursgruppen, FRG, har över 21.000 timmar gjorts under 
oktober och november för att hjälpa till i flyktingmottagandet. Civilförsvarsförbundet vill visa sitt 
tack för gjorda insatser genom att stödja UNHCR:s viktiga arbete i att hjälpa människor på flykt 
genom att sprida hopp och hjälp att överleva vintern. 

Kansliet är stängt från 23 december och öppnar åter den 7 januari 2016. 

Till alla medlemmar, funktionärer, instruktörer, samarbetspartners och myndigheter, övriga 
frivilliga försvarsorganisationer och övriga intresserade önskar vi 

God Jul och Gott Nytt År! 
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Våra uppdrag under år 2015 

All inrapportering är inte klar ännu och fortfarande genomförs det timmar inom 2:7 – uppdraget 
(tidigare självskydd). Jag räknar dock med att huvuddelen av våra uppdrag kommer att 
genomföras fullt ut. 

jan.alsander@civil.se 

 

Registrering av 2:7-kurser genomförda under år 2015 

Sista dag för att registrera 2:7 kurser är den 15 januari 2016.  

jan.alsander@civil.se 

 

FRG och flyktingmotagandet 

Vi har genomfört en inventering av hur många arbetstimmar som lagts ner i FRG i samband med 
flyktingmottagandet. Inventeringen omfattar tiden fram till och med november månad och visar 
på ett fantastiskt resultat, nämligen drygt 21 000 timmar. Insatserna har fortsatt under december 
och kommer säkerligen att fortsätta under lång tid framöver. 

jan.alsander@civil.se 

 

Våra uppdrag år 2016 

2:7 Uppdragsersättning till ideella organisationer (självskydd)  

Vårt uppdrag inom 2:7 är fyraårigt och fortsätter till och med år 2018. Vi vet alltså att vi har 
uppdraget men omfattningen i kronor räknat beslutas av MSB inför varje nytt år. Besked om 
detta väntas från MSB i början av nästa år. Eftersom vi vet att vi har uppdraget, och att vi 
kommer att få medel till det, så är det helt i sin ordning att redan nu boka in kurser för år 2016.   

2:4 Krisberedskap 

När det gäller uppdrag inom anslaget för krisberedskap 2:4, det som bland annat berör 
kriskommunikation och FRG, kommer vi inte att få några beslut från MSB förrän i februari nästa 
år. Det sena beskedet innebär en hel del problem för oss inte minst då det gäller budget- och 
kursplanering. På vår hemsida www.civil.se kommer vi dock att lägga ut datum för en del av nästa 
års kurser men anmälan till kurserna kommer inte att kunna göras förrän vi får ett beslut från 
MSB. 

Blackout 

Vårt avtal med MSB för genomförandet av krishanteringsspelet Blackout har förlängts. Under år 
2016 får vi medel för att genomföra 120 spelningar. 

jan.alsander@civil.se 
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Förlängt samarbete med Medidyne 

I höstas förlängde vi vårt samarbetsavtal med Medidyne. 

I samband med detta justerar Medidyne priset på hjärtstartare från och med 1 januari 2016, från 12.000:- 
till 13.250:- inkl. moms. En anledning till prishöjningen är bland annat dollarkursen. Detta påverkar i sin 
tur priset på hjärtstartarpaketen som därför blir enligt följande: 

Art.nr 1213 Hjärtstartare Zoll AED Plus. Inklusive HLR-utbildning 21875:- inkl. moms 

Art. nr 1214 Hjärtstartare Zoll AED Plus. Inklusive Första Hjälpen utbildning  25125:- inkl. moms 

Följande tillbehör från Medidyne får också nya priser per den 1 januari 2016. 

CPR-D Padz elektrod med feedback 1490:-
Paket med CPR-D elektrod och batteripack 2190:-
Bärväska (ingår vid köp av hjärtstartaren) 1390:-
Skyddsväska (liten) 3190:-
Väggfäste 1390:-
Pocket CPR 1990:-
CPR-D träningselektrod  till övningshjärtstartare 1190:-
AED Plus Simulator 2490:-
CPR-D demo/träningselektrod till skarp AED Plus 1590:-
Extra gelplattor till träningselektroden,  5 st 390:-
 

Priserna på tillbehören i listan är inklusive moms, och gäller om du är inloggad med konto i webbshopen 
samt med behörighet. Utan inloggning och behörighet, tillkommer 25% på priserna. 

Hur blir man då behörig i webbshopen?  

Som medlem i Civilförsvarsförbundet kan du bli behörig genom att först skapa ett konto i webbshopen, 
om du inte redan har ett, och sedan meddela Inga-Lill Olsson på kansliet, inga-lill.olsson@civil.se  tfn 08-
629 63 64, så ändrar hon den. 

Vi har också kommit överens med Medidyne om att i de fall det kommer till Civilförsvarsförbundets 
kännedom att en hjärtstartare använts i skarpt läge, ska vi informera dem, så att de kan ladda ur kliniks 
data från det verkliga fallet. 

Har du några frågor kring detta kan du kontakta Anette Åkerblom, anette.akerblom@civil.se, 08-6296376. 

anette.akerblom@civil.se 
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Mallar för protokoll och årsredovisning 

I den ständiga strävan på central nivå i Civilförsvarsförbundet att avlasta det 
administrativa/ekonomiska arbetet i distrikt och lokalföreningar har för första gången ett antal 
mallar tagits fram. Mallarna finns under följande länk: 
http://www.civil.se/medlemmar/foreningsverksamhet/ 

Notera att mallarna är ett försök att på aktuella områden underlätta för distrikt och 
lokalföreningar. Varje distrikt/lokalförening väljer själv om en mall ska användas eller inte.  

anders.m.johansson@civil.se 

 

Studiehandledning till ”Beredskap i kris - om livsmedelsstrategi 
och försörjning” 

 
I juni presenterade Civilförsvarsförbundet och Blå stjärnan debattboken ”Beredskap i kris - om 
livsmedelsstrategi och försörjning”. Nu har Civilförsvarsförbundet tagit fram en 
studiehandledning till boken. Den kommer i rätt tid. Den svenska regeringen har tillsatt en 
utredning som skall lämna förslag på en livsmedelsstrategi våren 2016. Frågan är alltså högaktuell.  

Studiehandledningen är tänkt att kunna användas som diskussionsunderlag i 
studiecirkelverksamhet om livsmedelsstrategi i föreningarna. Studiecirkeln kan med fördel 
arrangeras i samarbete med ett studieförbund. Studieförbunden kan hjälpa till med 
administration, lokaler mm för studiecirklar. Vilket studieförbund ni väljer att samarbeta med är 
upp till er själva. När ni valt studieförbund kan ni tillsammans lägga upp planen för er 
studiecirkel. ABF har redan tagit fram ett underlag för studiecirkelverksamhet med dem, se bilaga. 
Vill ni kontakta ett annat studieförbund kan ni använda vårt eget förslag till studieplan. 

Studieplanerna ligger på följande sida: http://www.civil.se/medlemmar/foreningsverksamhet/ 

eller direkt på följande länkar: 

Vår egen plan: http://www.civil.se/medlemmar/files/2013/06/StudieplanBeredskap-i-kris.pdf 

ABF:s plan: 
http://www.civil.se/medlemmar/files/2013/06/Beredskap_i_kris_Studiehandledning_2015.pdf 

Frågor? Kontakta Yvonne Norrgård, yvonne.norrgard@civil.se eller 070 611 77 92. 

yvonne.norrgard@civil.se 
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Medlemsvärvningskampanj 

2015 års värvningskampanj för nya medlemmar närmar sig avslut och automatiskt avräkning 
kommer att göras. Om lokalföreningen ökat netto med minst tio procent räknat i antalet 
medlemmar får föreningen 100 kronor per ny nettomedlem. Eftersom kampanjen startade under 
året kommer avräkning att ske per första januari 2015 alternativt 1 oktober 2015, beroende på 
vilket som är mest fördelaktigt för lokalföreningen. All administration sker från kansliet och 
lokalföreningarna behöver inte redovisa något. När avstämning görs vid årsskiftet kommer 
antalet medlemmar som erlagt medlemsavgift att tas med i beräkningen. Utbetalning sker under 
senare slutet av första kvartalet 2016. 

Vi räknar med att genomföra en liknande värvningskampanj för helåret 2016. Ingångsvärde blir 
då antalet betalda medlemmar 1 januari (årsavgift 2015) och utgångsvärde blir antalet betalda 
medlemmar 31 december 2016 (årsavgift 2016). 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Tips: Extra tjänster på hemsidan 

På hemsidan www.civil.se finns till höger om sökfältet fyra knappar: En för RSS (prenumerera på 
webbflöden), uppläsning av hemsidan (för personer med helt eller delvis nedsatt syn), utskrifts-
funktion samt möjlighet att välja vilket språk texten visas på. 

Genom att lägga upp RSS som ett bokmärke och då och då vänsterklicka på bokmärket hålls man 
uppdaterad om nya inlägg på www.civil.se. Ett tips om du vill följa förbundet. 

Uppläsningsfunktionen går att få på svenska eller engelska. Om du vill få sidan uppläst på 
engelska måste du först välja att visa sidan på engelska eftersom funktionen ”läser från skärmen”, 
se nedan. 

Utskriftsknappen presenterar informationen i ett utskriftsvänligt format vilket kan underlätta 
utskrift. 

Språk-funktionen kommer från Google och ger en enklare översättning till ett 80-tal språk. Det 
innebär att det mesta av det som finns på vår sida (ej bilder med text i) översätts och kan läsas av 
väldigt många människor. Välj att få hemsidan visad på engelska om du vill få den uppläst på just 
engelska, tillval till uppläsningsfunktionen som nämns ovan. 

anders.j.andersson@civil.se  

 

Hemsidan uppdaterad med Skåne 
För att underlätta för unga och nya svenskar att lättare greppa våra distrikt i Skåne har 
alternativet ”Skåne” lagts till på hemsidan. Då kommer man till en menysida där man väljer 
vilket distrikt som ska visas: Kristianstad eller Malmöhus. 

anders.j.andersson@civil.se  
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Sajt som berättar om hur den svenska skolan fungerar 

Hur fungerar den svenska skolan? Vi som bor här sedan länge vet men sannolikt inte särskilt 
många av de människor som nu söker sig från elände och krig till ett nytt hem i Sverige. 
Skolverket har därför tagit kontakt med Civilförsvarsförbundet, som är en viktig aktör i 
mottagandet av flyktingar, och ber oss sprida information om sajten www.omsvenskaskolan.se. 
Där finns matnyttig information på en rad språk utöver svenska. 

anders.j.andersson@civil.se 

 

Civilförsvarsförbundet deltog i utfrågning i riksdagen 

I början av december höll riksdagens försvarsutskott en öppen utfrågning om den enskildes 
ansvar i kris eller krig. Bland annat presenterades en undersökning gjord av utskottet som visade 
att flera kommuner och även några länsstyrelser saknar krisinformation på sina hemsidor. 
Civilförsvarsförbundet fick flera frågor från ledamöterna, bland annat kring bristen på 
krisinformation. Utfrågningen i sin helhet kan ses på följande länk: 
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Skatteutskottet/Oppna-utfragningar/Oppen-
utfragning/?did=H3C220151208ou1 

anders.j.andersson@civil.se 
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Hur frivilligorganisationer kan hjälpa till att ta emot flyktingar 

Informationen kommer från Migrationsverket och vi vill gärna dela den med er. 

jan.alsander@civil.se 

 
Så här kan frivilligorganisationer bidra med boende för asylsökande  
Jag vill uppdatera dig om lägesbilden angående boende för de människor som söker asyl i Sverige. 
Även om antalet asylsökande har sjunkit de senaste veckorna så är boendesituationen fortsatt 
akut. Migrationsverket har nu fler än 173.000 asylsökande inskrivna och som du vet är våra 
boenden fullbelagda sedan en tid tillbaka. Det innebär att vi tidvis inte har kunnat erbjuda boende 
till alla asylsökande. Vi behöver därför hjälp från andra aktörer.  
Det finns två sätt som din organisation skulle kunna hjälpa oss med detta. I båda fallen handlar 
det om boenden som Migrationsverket sannolikt vill använda under en längre tid.  
Organisation bemannar – lämna anbud i vår löpande upphandling  
Det första handlar om att lämna ett anbud i vår löpande upphandling av asylboenden. Om din 
organisation har ett boende med minst 15 platser sammanlagt så är vi intresserade. Platserna ska 
vara tillgängliga att användas som asylboende och bygglov för tillfälligt boende från berörd 
kommun måste bifogas anbudet.  
Dessa asylboenden bemannar i så fall din organisation i egenskap av leverantör. Graden av 
bemanning beror på hur stort boendet är. Det går bra att lämna anbud för ett boende där de 
asylsökande själva kan laga mat eller anbud där leverantören ordnar med mat.  
De olika krav som Migrationsverket ställer på leverantörer, vilka boendeformer vi erbjuder och 
hur din organisation kan lämna anbud sammanfattas på www.migrationsverket.se/fastighet (välj 
Löpande upphandling av asylboenden).  
Där hittar du även de fasta priser som vi betalar per asylsökande och dygn. På webbplatsen hittar 
du också det så kallade förfrågningsunderlaget. Det innehåller samtliga krav vi ställer. 
  
Migrationsverket bemannar – din organisation hyr ut  
Om din organisation inte har möjlighet att själva bemanna ett boende eller lämna anbud i en 
upphandling så är vi även intresserade av att hyra boenden som vi själva bemannar. Då sker ingen 
upphandling utan enbart en förhandling om hyresnivå. Vi vill även i dessa fall att det finns minst 
15 boendeplatser. I detta fall så fyller din organisation i en intresseanmälan på 
www.migrationsverket.se/fastighet (välj Hyr ut lägenheter eller andra boenden). Även här krävs 
bygglov från berörd kommun för boende.  
 
Kontakt och frågor  
Du hittar utförlig information om både möjligheten att lämna anbud eller att hyra ut boende på 
www.migrationsverket.se/fastighet.  
Har du frågor är du även varmt välkommen att kontakta Migrationsverkets boendeenhet:  
• 010-485 1772  
• boende@migrationsverket.se  
 
Norrköping, 15 december 2015  
Med vänlig hälsning  
Willis Åberg Avdelningschef/CIO Verksamhetsstöd 


