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VÄRVNINGSTÄVLINGEN
FÖRSTA ETAPPEN AVGJORD

Vinnare av första etappen i värvningstävlingen är klara (se rutan).
Hittills är det sex personer från tre
olika föreningar som deltar. Det
kan vara på sin plats att poängtera
att det går bra att delta i valfritt
antal etapper. Medlemmar som
vill värva kan göra det direkt.
Allt om värvningstävlingen finns
att läsa i Civil 8 - 2010 eller på vår
webbplats www.civil.se
Frågor och svar: Jag missade starten kan jag vara med? Ja. Alla
kan vinna etapper. Flest vunna
etapper ger chans på spurtpriset.
Måste medlemmen vara registrerad i Max? Ja (vi checkar av).

ETAPP

TÄVLINGSDATUM

REDOVISA SENAST
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1 november till 31 december
Vinnare: Civilförsvarsförbundet Flen (36 medlemmar) och
Lisbeth Brevig (18 medlemmar), Flen.
1 januari till 28 februari
1 mars till 31 mars
1 april till 30 april
1 maj till 31 maj

15 januari (klar)
Priserna skickas ut när
samtliga etapper i värvningstävlingen är avgjorda.

2
3
4
5

Om jag
någon
j rredovisar
d i r nå
n som
m
inte är registrerad i Max, vad
händer då? Personen är inte
medlem och räknas inte som värvad förrän registrering sker.

Civilförsvarsförbundets förste vice ordförande Leni Björlund delar ut priset ”Årets
krisberedskapskommun” 2010 till Järfälla. Priset togs emot av kommunfullmäktiges
ordförande Anita Mickos och kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström. Längst
till vänster i bild med ryggen mot kameran syns Olof Söderberg, ordförande i
Civilförsvarsförbundet Järfälla, som nominerade Järfälla kommun.

ÅRETS KRISBEREDSKAPSKOMMUN UTSEDD

När Järfälla kommunfullmäktige
sammanträdde den 13 december
fick de besök inte bara av en utan
av två personer som spred ljus.
Naturligtvis var en den traditionella lucian med pepparkakor,

lussekatter och ljus i håret.
Men det fanns också en person till
som spred ljus över församlingen.
Och det var tidigare kommunalrådet i Järfälla och Civilförsvarsförbundets nuvarande förste vice
ordförande, Leni Björklund. Hon

Varför
dett viktigt
med
komV
rför är d
ikti t m
dk
m
pletta personnummer? Då fungerar den automatiska adressuppdateringen vilket spar tid för alla.
Frågor? Mejla 25000@civil2.se
delade nämligen ut utmärkelsen
”Årets krisberedskapskommun”
för 2010 till Järfälla kommun.
Ur motiveringen: ”Årets vinnare
har genom ett målinriktat arbete
skapat en väl fungerande organisation för att hantera kriser och
extra ordinära händelser. De har
med ansenlig kunskap och på ett
föredömligt sätt lyft fram säkerhets- och krishanteringsfrågorna
och genomfört många goda exempel samt konkreta åtgärder för
att stärka den enskilda individen
och göra medborgarna delaktiga
för att på så sätt öka tryggheten
och säkerheten för var och en.”
– Järfälla kommun har genom
sitt gedigna arbete gjort sig väl
förtjänt av utmärkelsen ”Årets
krisberedskapskommun”, säger
Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.
Text: Anders J Andersson
Foto: Mikael Rieslund

CIVIL ges ut av Civilförsvarsförbundet Ansvarig utgivare: Anders M. Johansson
Postadress: Box 2034, 169 02 Solna Telefon: 08-629 63 60 (växel) www.civil.se
Adressärenden: www.civil.se > för medlemmar > adressändring
eller mejla info@civil.se alternativt skicka adressändring per post.
Prenumeration: 195 kr (ett år). Beställ på info@civil.se eller per post.
Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisation för säkerhet till Redaktör/produktion: Anders J Andersson E-post: aja@civil.se Tel 08-629 63 70
vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, Annonser: annons@civil.se Tryck: Lenanders Grafiska, Kalmar, januari 2011
informera och hjälpa.
Omslagsbild: Platsen för bombexplosionen i Stockholm. Foto: Anders J Andersson

Civil 1 - 2011

2

7 mars (nytt datum)
4 april (nytt datum)
9 maj (nytt datum)
15 juni

Tidningen Civil får citeras om källan anges.
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte
redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att redigera och stryka i alla texter.
All redaktionell text lagras i
digital form och kan komma
att återanvändas. I tidningens
tävlingar svarar vinnaren själv
för eventuell vinstskatt.

tidigare verksamhetsledare och var
konvojledare i Bosnien krigsåren
1992 till 1993.
Hans råd är att vara uppmärksam
på avvikande beteende, ta sig från
platsen och tipsa polisen via 11414.
Är det akut gäller larmnumret 112.
INTE FÖRÄNDRA VÅRA LIV

Bombmannen parkerade sin bil på Olof Palmes gata strax till vänster om kiosken
som ligger till vänster i bild. Rakt fram ligger Drottninggatan som just här är gågata.
300 till 350 meter in på Drottninggatan ansluter Bryggargatan. I hörnet där gick en
laddning av och bombmannen omkom, ingen i allmänheten skadades. Ytterligare
cirka 100 meter ned på Drottninggatan ligger en uppgång till T-centralen vid
Åhléns där det alltid är fullt med folk. Bilden på omslaget visar bombplatsen.

Lugnande ord i orolig tid
En terrorbombare spred skräck
mitt i julhandeln i Stockholm två
veckor före jul. En ny företeelse
för Sverige som skapade stor oro.
Det dröjde 19 timmar innan något
officiellt råd till allmänheten kom
från myndighetshåll. Då från läns-

polismästaren i Stockholm.
Men fyra timmar tidigare gick
Civilförsvarsförbundet, i det
informationsvakuum som uppstod, ut med råd till allmänheten.
För råden stod Ingemar Byström.
Han är mångårig krisinstruktör,

– Den samlade erfarenheten visar att
individer som är på väg att genomföra kriminella handlingar har en
extremt hög stressnivå. Bara genom
att se deras ansiktsuttryck eller sätt att
agera kan man snabbt dra slutsatsen
att något är på gång att hända.
Massmedierna fyller en informationsfunktion i akuta skeden.
– Vi ska vara medvetna om att
syftet med dessa handlingar är att
skapa oro och i en del fall panik.
Vi ska därför inte låta oss påverkas så att vi förändrar våra liv
och vårt beteende givet den höga
säkerhet och trygghet som vi trots
allt har i vårt svenska samhälle,
förklarar Ingemar Byström.
Text och foto: Anders J Andersson

NYTT I KORTHET
HJÄRTSTARTARREGISTRET ETT ÅR

Den 17:e december fyllde Sveriges Hjärtstartarregister ett år. Till
ettårsdagen hade närmare 1.900
hjärtstartare blivit registrerade.
Hjärtstartarregistret drivs utan
vinstintresse av Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet.
1.000 HJÄRTSTARTARE GENOM KAMPANJEN

I slutet av december passerade
Civilförsvarsförbundets kampanj
Hjärta att hjälpa 1.000 utplacerade
hjärtstartare. Målet nåddes därmed ett år tidigare än planerat!
SVEN LINDGREN PÅ NEWSMILL

Inför årets Folk och Försvarkonferens i Sälen publicerade förbundsordförande Sven
Lindgren en debattartikel på den
webbaserade debattsajten news-

mill.se Sven tycker bland annat
att det är dags att avmilitärisera
Sälen-konferensen. Viktiga frågor
saknas på dagordningen. Läs
hela texten på www.newsmill.se/
artikel/2011/01/14/s-lenkonferensen-m-ste-avmilit-riseras
KAMPANJ MED SOSALARM

Genom 112-dagen vill EU att fler
ska känna till det gemensamma
europeiska larmnumret 112. I år
hjälper Civilförsvarsförbundet till
för att öka kännedomen om 112.
På 112-dagen den 11 februari kan
de föreningar som vill dela ut plånbokskort med 112-information.
Satser om 500 stycken per förening kan beställas från info@civil.
se (leveransen från SOS Alarm är
försenad och sker vecka 5 till 6).
SOS Alarm har valt Civilförsvarsförbundet som samarbetspartner
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då de ser oss som en seriös aktör
med högt förtroende i samhällsviktiga frågor.
FÖRSTA UTDELNINGEN AV HJÄRTSTARTARE

De tio första organisationerna
som får varsin hjärtstartare från
Civilförsvarsförbundet är nu
utsedda.
De tio är: FC Örkelljunga, Örkelljunga, FK Friskus – Varberg,
Varberg, Hjärt- och Lungsjukas
Riksförbund, Sandviken, IFK
Viksjö, Järfälla, Norröra Samfällighetsförening, Blidö, Seskarö
PRO-förening, Seskarö, Studiefrämjandet i S Närke/Karlskoga –
Degerfors, Kumla, Stugubygdens
framtid, Stugun, Tyringe Museum,
Tyringe samt Örebro Alliansen
för ungdomsfotboll (Adolfsbergs
IK), Örebro.
Civil 1 - 2011

Glesbygds-FRG i Vårdnäs
Förutsättningarna är
olika mellan tätort och
glesbygd. Det insåg
Linköpings kommun
som nu startat en egen
FRG i glesbygdens Vårdnäs. Samarbetspartner i uppbyggnaden blev
den lokala hembygdsföreningen.
Linköpings kommun ligger i
framkant när det gäller säkerhetstänkande. Under våren 2010 tog
kommunens säkerhetschef Kenneth Andersson tillsammans med
säkerhetssamordnaren Anders
Netin ett nytt grepp.
– Vi ser FRG som en snabbt
växande och nödvändig resurs. Vi
har satsat mycket på att organisera och utveckla frivilligresurser
för olika uppgifter, säger Kennet
Andersson.
Kommunens resursgrupper är
normalt baserade i huvudorten.
Behovet anses som störst där.
– Men i samband med att kommunens landsbygdsstrateger
började kartlägga hur krisberedskapen generellt såg ut i hela
kommunen, upptäckte vi att både
behov och möjliga lösningar såg
helt olika ut.
I Linköpings kommun finns fem
landsbygdsgrupper. En av dem
finns i Vårdnäs, en liten socken
med drygt 2.000 invånare och två
mindre tätorter: Brokind och Bestorp. Genom de vackra nejderna
rinner Stångån och Kinda Kanal.
Landsbygdsgruppen i Vårdnäs
tog aktiv del i att försöka jämna ut
skillnaderna.
INGEN TILLFRÅGAD TACKADE NEJ

– Det visade sig att när vi tänkte i
landsbygdsgruppstermer upptäckte vi att en tänkbar väg till målet
var att helt enkelt tänka enligt
FRG-modellen, berättar Kenneth
Andersson.
Kommunen beslutade sig för att
starta ett pilotprojekt tillsammans
Civil 1 - 2011

Vårdnäs ligger på landet. Om resursgruppen behöver traktorer, lastmaskiner och annat är det lika lätt a

med Vårdnäs hembygdsförening.
Med var fjärde sockenbo som
medlem hade föreningen mycket
goda nätverk i hembygden.
Hembygdsföreningens dynamiske
ordförande, Ove Bernfordt, fick
frågan från kommunens säkerhetschef om han skulle kunna få ihop
en bra resursgrupp i Vårdnäs.
– Här ute på landsbygden har vi
bra koll på vem som är vem, så jag
satte igång med en kartläggning av
lämpliga personer med lämpliga
kunskaper. Jag utgick från utbildningar, yrkeserfarenheter och
utrustning, säger Ove Bernfordt.
När han hade hittat ett lämpligt
team sökte han upp dem och
ställde en rak fråga om de ville
4

vara med i resursgruppen. Ingen
sa nej.
ENGAGERADE SPECIALISTER

När Civil besöker Vårdnäs
församlingshem är det ”FRGexamen” efter trettiosex timmars grundutbildning. Det är ett
härligt entusiastiskt gäng med
sju män och en kvinna som nu
har fått sina reflexvästar, FRGväskor, utbildningsintyg och läcker
smörgåstårta. Kenneth Andersson
strör beröm över gruppen:
– Det här är den FRG som varit
mest engagerad och som alltid
deltagit mangrant i utbildningen.
Han säger att han aldrig har fått
så många kloka idéer om hur de

att utföra viktiga uppdrag tillsammans, menar han.
– Nästa gång det blir ett elbortfall ska inte omsorgsfolk från
Linköping behöva åka fem mil
för att kontrollera hur läget är för
dem som då inte har fungerande
trygghetslarm. Som ett av många
exempel, säger Ove med ett tryggt
leende.
Text och foto: Göran Lindqvist

MEDLEMMAR OCH KOMPETENSER

Medlemmar: Ove Bernfordt,
Björn Pihl, Royne Forss,
Per-Olov Alm, Jan Liljegren,
Andreas Watsfeldt och Anna
Rambin.

att ordna som att låna en traktor som fotofond en sen och kall septemberkväll.

skulle kunna jobba tillsammans.
– Vi talar oftast om behovet av
bred och allmän kompetens i våra
resursgrupper, men i FRG Vårdnäs har vi varit särskilt noga med
att ta vara på alla enskilda kunskaper. En FRG som ska verka ute
på landsbygden måste också ha
en stark lokal förankring. Den är
garanterat säkerställd här, säger
Kenneth Andersson.
BEHOV AV TYDLIGA MANDAT

Många års arbete som stationschef inom brandförsvaret har
format gruppens ledare. Ove
Bernfordt är van att fatta egna
snabba beslut i trängda lägen.
– Det är viktigt att veta vad som

gäller, för när det är akutläge finns
det ingen tid för att söka kontakt
och be om tillstånd att sätta in
resursgruppen, förklarar han.
Både Ove Bernfordt och resursgruppen är sugen på att få tydliga
mandat: ”Vad vill vi göra?”, ”Vad
får vi göra?”, ”Vad vill kommunen
att vi ska göra?”.
Han ser ljust på framtiden för
FRG Vårdnäs.
– Nu hoppas jag att vår FRG ska
bli känd i bygden, att vi snabbt
kan sätta ramarna för lämpliga
insatser och göra dem. Det är
viktigt för att få gruppen att hålla
ihop och bibehålla ett högt engagemang.
Engagemanget hålls uppe genom
5

Kompetenser: Brandmästareutbildning, fordonsmekaniker,
militär sjukvårdsutbildning
inom jägarförband, stor vana
vid fyrhjuliga motorcyklar,
skogsarbete (stormfällningar/skogsröjning med mera),
skötare inom psykiatrin, vana
att hantera mindre parkmaskiner och liknande, behörighet att utföra heta arbeten,
upplevelsebaserad kulturturism, undersköterskeutbildning, flygplatsbrandman,
behörighet att använda
motorsåg och röjsåg, gårdsmästare, ambulansman,
verkstadsarbetare, traktorförare, patientskådespelare
i läkarutbildning, instruktör
vid förarutbildning för terrängfordon, gårdsmästare,
brandman, verkstadsarbetare,
ambulanssjukvårdare, behörighet att utföra arbete på
väg, försäljningskonsulent,
plutonchef inom Hemvärnet, olika ledarskaputbildningar, psykiatriutbildning i
bemötande och sjukdomsbild, administrativt arbete
samt kyrkvaktmästare.
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UTBILDNING

Nya rutiner för fördelningen av självskydd
organisation utan ett nytt sätt att
arbeta. Självskyddsinstruktörerna
är en resurs för hela Civilförsvarsförbundet och kan nyttjas oberoende av distriktsgränser.

JUST NU SAMMANSTÄLLER vi utbild-

ningsresultaten från år 2010.
Resultaten visar att vi återigen
kommer att klara de beting som vi
fått genom våra uppdrag. När det
gäller självskyddsuppdraget och
fortbildningen av FRG-ansvariga
överträffar vi målet med råge. Det
är egentligen bara ett uppdrag
som vi har svårigheter att fylla
helt och det gäller utbildningen av
FRG-ledare. Målet var att utbilda
100 ledare 2010 men vi lyckades
bara utbilda 77 ledare.
DET FÖRVÅNAR MIG mycket att det
inte är kö till ledarutbildningen
eftersom man som deltagare
får en omvittnat mycket bra
ledarskapsutbildning och därtill
kostnadsfritt. Det är ju till och
med så att man som deltagare
får dagpenning för kursdagarna
och resor, kost och logi betalt
av staten. Utbildningen är på tre
dagar och det borde rimligtvis
vara mycket attraktiv även för en
arbetsgivare att låta en anställd gå
utbildningen. Det finns förstås
motsvarande utbildningar att få
på den privata marknaden men
då under helt andra ekonomiska
förutsättningar.
SOM UTBILDNINGSCHEF läser jag regelbundet utvärderingarna från våra
olika utbildningar. Jag kan intyga
att det alltid är mycket positiva
omdömen i deltagarnas utvärderingar då det gäller utbildningen
av FRG-ledare. Jag vill därför
uppmana alla som är intresserade av att bli FRG-ledare att ta
kontakt med kommunens FRGansvarige eller distriktets verksamhetsledare och anmäla sitt intresse
till henne/honom. Tänk på att det
är behovet som styr hur många
FRG-ledare en FRG behöver. BeCivil 1 - 2011

FÖRDELNING 2011:

Jan Alsander, utbildningschef.
Foto: Anders J Andersson

hovet ska utgå från den bedömning som den FRG-ansvarige och
kommunen gör gemensamt. Det
är helt i sin ordning att låta utbilda
flera ledare per FRG om det finns
behov av det.
EFTERSOM EFTERFRÅGAN säkert är
större även under år 2011 än de
9.100 självskyddstimmar vi har
tilldelats måste vi göra en fördelning av timmarna så att vi inte
genomför fler timmar än vad vi
har anslag till. Det är också viktigt
att täckningen över landet blir så
jämn som möjligt. Styrande för
detta är befolkningsunderlaget
men att bara använda det som
fördelningsgrund av timmarna per
distrikt är svårt eftersom distriktens förutsättningar varierar alltför
mycket.
INFÖR ÅR 2011 HAR vi därför på
försök delat in distrikten i fyra
utbildningsregioner (bestående
av ett eller flera län, se nedan)
till vilka timmarna fördelas efter
befolkningsunderlag. Utbildningsresultaten i de fyra regionerna
kommer att stämmas av varje
kvartal och vid behov kommer en
omfördelning av timmar att göras.
Observera att detta inte är en ny
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Civilförsvarsförbundet i Jönköping, Kronoberg, Kalmar,
Blekinge och Skåne, 2.082 timmar.
Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro, 2.357 timmar.
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland, Östergötland,
Västmanland, Dalarna och Gävleborg, 3.806 timmar.
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, 856 timmar.
FÖRBUNDSSTYRELSEN beslutade vid
sitt möte i september att det ska
genomföras en översyn av nuvarande grund- och fortbildning av
självskyddsinstruktörer och att
ett förslag till utbildningskoncept
ska tas fram som även omfattar
fortbildningen. Arbetet ska vara
slutfört senast under april månad 2011. Arbetet leds av andre
vice förbundsordförande Ulla
Tällström. Till sin hjälp har hon
en arbetsgrupp som består av
Rolf Nilsson, ledamot i FS och
ordförande i Civilförsvarsförbundet Malmöhus, Jan Alsander,
utbildningschef, Åsa Hagelberg,
verksamhetsledare Kalmar/
Blekinge och kursansvarig för
instruktörsutbildningen, Henrik
Lindqvist, verksamhetsledare
Malmöhus samt Lena Westberg,
instruktör Västerbotten. Med
anledning av översynen kommer
inte någon grundutbildning av
självskyddsinstruktörer att starta
under år 2011.
VI HAR MED ETT UNDANTAG inte fått
något besked angående våra uppFortsättning nästa sida!

UTBILDNING
arbete som inleddes under 2010
och att ta fram en modell för hur
avnämarnas (mottagarna), framför
allt kommuners och landstings,
behov av förstärkningsresurser
ska kunna åskådliggöras. För
oss som framförallt genomför
uppdrag med anknytning till
landets 290 kommuner har det
tidigare varit svårt att exakt ange
vilket behov kommunerna har av
olika kompetenser inom FRG.

Fortsättning från föregående sida!
drag för år 2011. Det uppdrag
som är beslutat gäller ett utvecklingsuppdrag för FRG.
Civilförsvarsförbundet har fått
förtroendet att leda detta utvecklingsuppdrag som ska genomföras i nära samarbete med övriga
frivilliga försvarsorganisationer. I
uppdraget ingår bland annat att
fortsätta det kvalitetsutvecklings-

Nu kommer det alltså genom
utvecklingsuppdraget att tas fram
en modell för detta som MSB kan
använda sig av vid behovsanalyser
inför framtida uppdragsbeslut.
NU HAR VI GENOMFÖRT vårt uppdrag
från Naturvårdsverket att ge
5.000 personer klimatinformation.
Uppdraget upphörde därför vid
årsskiftet.
Jan Alsander, utbildningschef
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Lösningarna till kryssen som publicerades i Civil 9/10 2010 (priserna är postade). Kul att så många uppskattade kryssen!

VINNARE VUXENKRYSSET

Julkrysset rönte ett stort intresse
i läsekretsen. Närmare 200 har
skickat in lösningen.
Vinnarna blev: 1:a pris (vevradio
+ isskrapa): Josefine Mellberg,
Oxelösund, 2-3:e pris (mössa +
isskrapa): Göran Arnelius, Sköllersta och Ewa Barrdahl, Växjö. Eftersom så många svarade skickar
vi också tio extrapriser i form av
varsin isskrapa till följande: Allan

Fogman, Kalix, Ingrid Karlsson, Mölndal, Harry Mattsson,
Täby, Asta Nygren, Vindeln, Åke
Malmqvist, Åtvidaberg, Lillian
Nilsson, Nacka, Dagny Eriksson, Svenstavik, Sören Edlund,
Malmö, Märtha Petersson, Västra
Karup samt Katharina Hellman,
Hörnefors. Grattis!
VINNARE BARNKRYSSET

Priserna består av två reflexband.
Vinnarna är: Andreas Cronsell, 12
7

år, Hässleholm, Håkan Cronsell,
11 år, Vankiva, Erik Nordlund, 10
år, Saltsjö-Boo, Tor Hansson, 7 år,
Strömstad, Anna Uusitalo, 9 år,
Pajala, Hugo Jorvén Bernegard,
10 år, Upplands Väsby, Arvid och
Oskar Byström (8 respektive 6 år),
Ulricehamn, David Nyberg, 7 år,
Åby, Sofie Nyberg, 7 år, Svärtinge,
Freja Böthun, 7 år, Vallentuna
samt Elsa Dahlgren, 1 år, Boden.
Grattis!
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Utbildningar 2011
Mer information om utbildningarna och hur du anmäler
dig finns på webben, www.civil.se
Kriskommunikation
Datum
4 – 6 mars
16 – 18 mars
25 – 27 mars
8 – 10 april
4 – 6 maj
13 – 15 maj
23 – 25 september
5 – 7 oktober
14 – 16 oktober
11 – 13 november
18 – 20 november

Ort
Jönköping
Borlänge
Ystad
Luleå
Örebro
Karlskrona
Umeå
Göteborg
Sundsvall
Västerås
Södertälje

Anmälan senast
24 januari
1 februari
11 februari
25 februari
25 mars
1 april OBS! Ändrad ort
15 augusti
26 augusti
2 september
30 september
7 oktober

Ungdomsverksamhet - läger
Meddelas senare

Grundutbildning av FRG-ansvariga
17 – 19 maj
17 – 19 oktober

Stockholm
Halmstad

1 april
2 september

Fortbildning av FRG-ansvariga
11 – 12 februari
1 – 2 april
21 – 22 oktober

Umeå
Växjö
Stockholm

10 januari
18 februari
9 september

Grundutbildning av FRG-ledare
25 – 27 mars
11 – 13 april
23 – 25 maj
5– 7 september
18 – 20 oktober
18 – 20 november

Halmstad
Malmö
Södertälje
Södertälje
Umeå
Halmstad

11 februari
25 februari
8 april
15 juni OBS!
2 september
7 oktober

Reservation för ändringar, se webben för senaste nytt.
Vid utebliven närvaro då giltigt läkarintyg saknas debiteras anmäld kursdeltagare förbundets kostnader för
bokad resa samt 100 kronor i administrativ hanteringsavgift.

www.civil.se

