
Civilförsvarsförbundet
För säkrare och tryggare liv



• 21 distrikt
• 191 lokalföreningar som omfattar 223 kommuner
• Medlemmar per 31/12 2015: 19 669 personer
• Antal personer som blivit medlemmar: 2 344 (2014) och 1 317 

(2015)

Civilförsvarsförbundet



Lokalföreningar januari 2016



• Antal personer utbildade 2015: 31 778 (2014: 64 155)
• Din Trygghet, 72 timmar, HLR, HLR med hjärtstartare, Blackout, 

Kriskommunikation FRG, FRG-medlem grundutbildning med 
mera.

Civilförsvarsförbundets utbildningar



• Civilförsvarsförbundets webbplats ger råd och tips till allmänheten 
vid händelser som kan uppstå såväl till vardags som vid kris.

• Civilförsvarsförbundet hjälper även andra organisationer att sprida 
samhällsviktig information.

Civilförsvarsförbundets Informationsverksamhet



• Förstärkningsresurs vid kris men även till vardags
• Finns eller är under uppbyggnad i 162 kommuner (årsskiftet 15/16) 

Civilförsvarsförbundet är navet och har utbildningsansvaret
• Max-registret ger överblick över resurser
• 30-minutersmetoden ger möjlighet att ta hand om spontanfrivilliga.

FRG hjälper lokalsamhället och mer än så



Kartan visar kommuner med FRG-avtal och 
bemannade FRG samt kommuner med FRG-
avtal och där bemanning pågår eller där 
kommunen gett grönt ljus för att inleda 
bemanningsprocessen.

FRG januari 2016



• Hjärta att hjälpa: Över 2 800 hjärtstartare utplacerade
• Hjärtstartarregistret, en av grundarna
• Utbildningsinsatser utomlands: Ukraina och Abu Dhabi
• Flyktingmottagning: Över 20 000 timmar i oktober och november 

genom FRG, därutöver direkta föreningsinsatser.
• Stöd till Migrationsverket genom frivilligsamordning och 

ledsagarservice (det senare för ensamkommande).
• Genom olika samarbeten arbetar förbundet mot terrorism och 

radikalisering. Beslutet om engagemanget är fattat i förbundets 
högsta beslutande organ – förbundsstämman.

Civilförsvarsförbundets insatser



• Brandutbildning inom projektet Grannsamverkan mot brand och 
hjärtstopp samt information till nya medlemmar, Ludvika/Dalarna.

• Akutgrupp beredskap i olika sammanhang, till exempel match 
Kumla hockey, hästhoppning Kumla, Rikspokalen Rally Örebro 
samt Flygets dag Örebro.

• Därutöver en rad lokala aktiviteter för att öka krismedvetenheten i 
samhället.

Civilförsvarsförbundets andra aktiviteter



• Civilförsvarsförbundet kontinuerligt arbetar på olika sätt för att lyfta 
fram de civila försvarsfrågorna. Det sker genom kontakter med 
politiker och andra beslutsfattare, debattartiklar och liknande.

• 2015 gav Civilförsvarsförbundet i samarbete med Svenska Blå 
Stjärnan ut boken ”Beredskap i kris – Om livsmedelsstrategi och 
försörjning”. Syftet är att lyfta fram Sveriges bristande 
krisberedskap inom livsmedelsområdet.

Civilförsvarsförbundets opinionsbildning



• Brandskyddsföreningen
• Folk och försvar
• Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
• Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS
• Hela Sverige ska leva
• Missing People
• Svenska Första hjälpen Rådet
• Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning

Civilförsvarsförbundets samverkan


