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Styrelsen för Uddevalla Civilförsvarsförbund avger härmed  
verksamhets- och förvaltningsberättelse för tiden 

1 januari 2020 – 31 december 2020 
 

Civilförsvarsförbundet – en civil del av 
Sveriges krisberedskap 

- en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt   
  på säkerhet  både till vardags och vid kriser i  
  samhället.  
 - en civil del av den svenska  krisberedskapen.  
 - våra uppgifter bestäms av Försvarsmakten och      
   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 

Civilförsvarsförbundet   
Georgios Kontorinis, Förbundsordförande 
  

Civilförsvarsförbundet erbjuder sina medlemmar 
utbildning till att vara en särskild resurs för 
samhällets krishanteringssystem vid svåra påfrestningar för att tillgodose våra 
uppdragsgivares behov av frivilligresurser.     
Civilförsvarsförbundet rekryterar och utbildar personer till Frivilliga Resursgrupper 
(FRG) som stöder och förstärker kommunens krishantering vid samhällstörningar. 
  

Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet är också ett uttryck för samhälleligt 
ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi oss själva. 
 

FRG 
 

Frivilliga Resursgruppens kallas in på begäran av 
kommunledningen när något extraordinärt hänt och de 
ordinarie resurserna behöver förstärkas - information, 
administration och andra praktiska uppgifter. 
Ett exempel på Civilförsvarsförbundet och MSB starka 
samarbete vid större kriser avseende bl.a. FRG  
kan vi läsa här bredvid …   
Medmänskligt stöd till drabbade är en viktig 
arbetsuppgift.  
FRG består av personer från olika frivilligorganisationer 
med erfarenhet, utbildning och personliga 
förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som 
gruppen kan ställas inför.   
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Föreningsstämma 
 
Ordinarie föreningsstämma onsdagen den 9 mars 2020 

Styrelse 
Ordförande – tillika sammankallande för AU   Håkan Johansson 
Vice ordförande:                                Ann-Charlotte Göss 
Sekreterare:                                        Hans Granquist 
Kassör:                                                                      Boris Salomonsson 
Ledamöter:                                         Bernth Schagerlind   

                                  Galina Granqvist 
                                                        *Ulrika Engelbrektsson                     

Suppleanter                                                            Joakim Linnås 
                               Antonia Skofterud   

Adjungerade             Bernt Eriksson 
                                    Anders Lundwall                    

• Ulrika lämnar styrelsearbetet under november månad 

        

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 10 ordinarie protokollförda sammanträden.  
 

Styrelsen har varit fördelad i arbetsutskott (ordförande, vice ordförande och kassör) 
samt tre arbetsgrupper.  
 

AG-civilberedskap – Håkan Johansson   
AG-förening – Boris Salomonsson 
AG-utbildning -  Hans Granquist  

 

Revisorer:                    Jack Andersson 

                                            Sven-Olof Burman 
Revisionssuppleanter:  Lars Hartelius 
                                         Thorleif Johansson  

Ekonomi 
Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter och anslag från 
Civilförsvarsförbundet avseende FRG-utbildning samt kommunens bidrag. 
Verksamhetsårets ekonomiska resultat och finansiella ställning framgår av årsredovisning och 
bokslut. 

  

 Medlemmar 
 V id årets slut hade Civilförsvarsförbundet Uddevalla 69  medlemmar. 
 

 Informationskanaler 
 Förbundets hemsida  Facebook 
 www.civil.se           Civilförsvarsförbundet       
                                 CFF Uddevalla intern       
                                 FRG Uddevalla  
 

    
  

Avgående ordförande Thomas  
 
Thomas Nilsson avtackas för sitt 
mångåriga arbete och engagemang 
för vår verksamhet  

Valberedning:  Birgitta Nordin 

                                 Anders Lundwall                         
 

 

 

http://www.civil.se/
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Utbildningar 2020 
 Pandemin Covid19 har under året inneburit att merparten av 

 förbundets planerade utbildningar blivit inställda.  

 Våra instruktörer kunde genomföra förbundets 

 kompletteringsutbildningar under året i Tylösand och  

 Södertälje. 

 Uddevalla Civilförsvarsförbunds instruktörer arbetar med   

 utbildningar i hela Västra Götaland och ett mindre antal  

 utbildningar genomfördes under det första kvartalet.   

 Det är en viktig verksamhet som Uddevalla   

 Civilförsvarsförbund bedriver för samhällets   

 krisberedskap inom hela länet. 

 I Uddevalla har under året 26 personer deltagit i  

 kursen ”Sårbart samhälle/minst 72 timmar” samt HLR +  

 hjärtstartare. 

 Uddevalla Civilförsvarsförbund ansvarar för och genomför FRG grundutbildning. Vi är även  

 behjälpliga vid andra FRG-utbildningar bla i Tanum där Håkan utbildat i radiokommunikation 

 Sveriges Civilförsvarsförbund genomför kompletterande  utbildningar för FRG med inriktning på  

 bl.a. stabskunskap, Wis, krishantering och kriskommunikation. 

   
 

 FRG-utbildning/övning 
 Under pandemiåret - låg verksamhet, dock... 
 FRG-deltagare vid 

-  VAKA utbildning 19 september, Borås. 
(Nödvattenutbildning, Livsmedelsverket) 

- Civilförsvarsförbundets Regionala 
Förstärkningsresurs övning i 
Kungälvsområdet 31/10 - 1/11 
  

 

 Möten/samarbeten med Uddevalla kommun 
 FRG-ansvariga Katarina Hedman samt vår styrelseledamot Ulrika Engelbrektsson har varit vår    

 kontakt med kommunens säkerhetsansvarige Björn Segelod.   
 

 Kommuner och samverkan med Civilförsvarsförbundet 

 Kommunerna har en central roll i utvecklingen av det civila försvaret där arbetet med civilt försvar   

 överlappar mål inom krisberedskapen i viktiga avseenden, till exempel vad gäller behovet av att  

 vidareutveckla och fördjupa arbetet med att stärka motståndskraften i de viktigaste  

 samhällsfunktionerna (Totalförsvar och civilt försvar, MSB). 

 Försvarsberedningen 2020 (Försvarsbeslutsperioden 2021 – 2025) har ett förslag till en ny  

 hemskyddsorganisation där Civilförsvarsförbundet åter får en betydande roll, kanske motsvarande  

 förhållandet som var fram t.o.m. 2006. 

 Hemskyddsorganisationen ska förstärka räddningstjänsterna och den kommunala   

 totalförsvarsverksamheten.  

 
Håkan – kommunikationsentusiast  

 



4  

Det är viktigt att det finns en samsyn, ett nära samarbete och förståelse mellan kommun och 

Civilförsvarsförbund. Civilförsvarsförbunds verksamhet och det kommunala civila försvarets 

uppdrag och beredskap.    
  

För Uddevalla Civilförsvarsförbund har Ulrika Engelbrektsson varit en mycket betydelsefull länk till 

och för kommunen under den tid hon aktivt erhöll möjlighet att delta i vårt styrelsearbete. Att 

skapa ett starkt civilt försvar är en process som kommer att fortgå under många år framåt och 

kräver samverkansformer avseende det kommunala civila försvarets uppdrag och beredskap.    
 

Aktiviteter – ett urval 
  

2020-03-09 

Årsstämma 
En välbesökt årsstämma.   
Avtackning av Thomas Nilsson för sina engagerande år som 
ordförande i styrelsearbetet samt ledamoten Kent Bjurström 
som nu avslutade sitt uppdrag i styrelsen. 
Därefter överlämnade mötesordförande Sigvard Andersson 
symboliskt ordförandeklubban till vår nyvalde ordförande 
Håkan Johansson som förklarade årsstämman avslutad. 
Stämman avslutades med ett intressant föredrag av Håkan om 
drönare och dess olika användningsområden – Kanske något 
för vår verksamhet.   
  

2020 Förbund- och Distriktsstämma  
Den rådande pandemin innebär att Förbund- och Distriktsstämmor flyttas till 2021 
  

Krisberedskapsveckan  

Planeringsarbetet för årets Krisberedskapsvecka började redan i februari. 
MSB:s önskemål om att en totalförsvarsdag planeras in under denna vecka (lördagen 16 maj) 
innebar att vi påbörjade en intensiv planering av aktiviteter - utställningar, föredrag, filmvisning 
m.m. för hela veckan. Kontaktverksamhet med andra totalförsvarsorganisationer och andra 
intressenter för att även genomföra ett ”totalförsvarsarrangemang” 
lördagen den 16 maj. 
Vi erhöll “krisrelaterade” filmer från Svenska Filminstitutet för offentlig 
visning bl.a. “Contagion” (pandemithriller) och “Den blomstertid nu 
kommer”, en svensk thriller-katastroffilm. 
 

Pandemin förändrade allt…vi riktade därför in oss på den planerade 
Totalförsvarsdagen i augusti. 
 

För att undvika smitta bland befolkningen blev mer och mer verksamhet i 
samhället digitaliserad, distansarbete, distansundervisning osv och även 
”Krisberedskapsveckan” som MSB gjorde till en omfattande annonskampanj i alla våra medier. 
Krisinformation mm blev tillgängliga på kommunernas och MSB:s hemsidor, Civilförsvaret och FRG 

på Facebook osv.    
Totalförsvarets dag i augusti ställdes in…  
Pandemin lyftes i september fram ordentligt av MSB med bl.a. kampanjen ”Håll i och håll ut”. En 
kampanj som Civilförsvarsförbundet och FRG engagerade sig i över hela landet. 
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FRG 

Insats för ”riskgrupper” 
I mars kommer information från MSB om behov av stöd till ”riskgrupper” i våra kommuner. 
I april får FRG Uddevalla till följd av Coronapandemin efter överenskommelse med kommunens 
stab uppdraget att samordna frivilliga som ska hjälpa till att handla mat och mediciner till våra 
kommuninvånare. Ett uppdrag som fortsätter under hösten. 
 

FRG och Räddningstjänsten 
I september har FRG-ansvariga tillsammans med Ulrika möte med t.f. räddningschefen Mats 
Johansson. Räddningstjänsten rekryterar vid behov FRG via kommunens säkerhetschef. 
 

FRG och information 
FRG lyfts fram/finns med på all kommunal info om pandemin. 
 

Viktiga frågor som behandlats under året 
 

Uddevalla Civilförsvarsförbund - större? 
På stämman beslutades att utöka vårt verksamhetsområde i Uddevalla Civilförsvarsförbund med 
kommunerna Munkedal och Lysekil.  
Bakgrunden är att dessa kommuner ej har något Civilförsvarsförbund, och man planerar för FRG i 
kommunerna. 
Distriktet är informerat. I nuläget avvaktar vi ett slutgiltigt beslut från de berörda kommunernas 
”handläggningsgrupper” om att eventuellt i någon form ingå i Uddevalla Civilförsvarsförbund.  
Om ”storförbund” bildas kommer förbundets namnfråga att fastställas. 
 
 

Civilförsvarsförbundet och förstärkningsgrupper 
Civilförsvarsförbundet har på uppdrag av MSB utbildningsansvaret för FRG. FRG är en kommunal 
resurs. FRG har idag ingen juridisk status och central organisationstillhörighet. 
Organisationstillhörighet för FRG är aktuell och fastställs sannolikt under Försvarsbeslutsperioden 
2021 – 2025. Blir sannolikt CFF. 
 

Att organisera och utbilda förstärkningsresurser inom Civilförsvarsförbundet är inte nytt. I Västra 
Götaland finns idag Civilförsvarsförbundets ”Regionala förstärkningsgruppen” där många FRG-
medlemmar ingår och i flera distrikt finns Civilförsvarsförbundets ”Akutgrupper” som är inriktade 
mot sjukvård. 
 

Uddevalla Civilförsvarsförbund planerade redan för ett år sedan en resursgrupp tillsammans med 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. En resursgrupp ej bunden till en specifik kommun. Fördelen är 
att om uppdraget berör flera kommuner kan den snabbt mobiliseras direkt från Räddningstjänsten 
utan omvägar via kommunala tjänstemän. 
I dagsläget finns inget samarbetsavtal med Räddningstjänsten.  
Beslut för bildandet av ett ”Resurs Team” för Uddevalla Civilförsvarsförbund är gjort. 
 

Förrådsfrågan 
Uddevalla Civilförsvarsförbund har erhållit och äger en stor mängd utrustning/mtrl från 
Försvarsmakten. Utrustning som kan användas av bla. FRG.  Kommunen har bistått med ett 
kostnadsfritt förråd där Räddningstjänsten idag bygger sin nya anläggning. 
Förrådet måste avvecklas och kommunen samt Mitt Bohuslän avsåg att dela på hyreskostnaden 
för ett nytt förråd.  Kommunen ändrade sig och var ej längre intresserad av att hjälpa till med ett 
nytt förråd för denna utrustning. Utrustning/mtrl som är en viktig resurs om något oförutsett 
skulle inträffa i vårt närområde.  
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En del av utrustningen har överlåtits till Kungälv Civilförsvarsförbund. 
Vi har idag ett förråd för vårt mtrl/utrustning i Munkedal. Förrådet ligger strategiskt till i anslutning 
till E6 och för eventuell insats och användning i kommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal. 
 
Resurstält för dykverksamhet 
Lördagen den 31 oktober genomfördes en 
omfattande dykarinsats, (ca. 70 dykare) från 
Junokajen i ett eftersök av Wilma.  
Civilförsvarsförbundets uppdrag var att bistå med 
sjukvårdstält för befintlig dykpersonal. Vi fick positiv 
uppmärksamhet för våra materiella resurser och 
vårt kommande ”Resurs Team”. 
 

Medlemsaktiviteter  
Under hösten planerades ett antal aktiviteter för våra medlemmar.  
Ett av flygvapnet genomtänkt program för oss på Såtenäs var klart, men fick inställas pga. 
pandemin.  
Ett Julbord på Kärranäs inbokades, men fick ställas in.  
Pandemin förändrade förutsättningarna inte bara för vår ordinarie verksamhet utan även för mer 
medlemsvårdande aktiviteter för våra medlemmar. Vi riktar in oss på 2021.   
 
  
 
 

   Uddevalla 2021-05-19 
 

 
 Håkan Johansson 
   Ordförande 
 

 

Ann-Charlotte Göss 
   Vice ordförande 

 

Boris Salomonsson 
  Kassör 

 
  
 
Hans Granquist 
  Sekreterare  
 

 
 

 
Bernt Schagerlind  
      Ledamot 

 
        
 
   Galina Granqvist 

  Ledamot 

 
 
 
Ulrika Engelbrektsson 
        Ledamot 

 
 
 

     Joakim Linnås 
suppleant 

 
 
 

Antonia Skofterud 
suppleant 
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Civilförsvarsförbundet – en civil del av Sveriges krisberedskap 

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på 
säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. Sedan starten är 
Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskapen.  

 
Information till medborgarna. 

Målgruppsanpassade kurser i hur man själv förebygger, förbereder och hanterar 
utsatta lägen och kriser. 

Kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning, krisstöd med mera. 
Information om och utplacering av hjärtstartare utanför sjukvården för ett 

hjärtsäkrare Sverige. 
 

  Utbildar, organiserar och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser:  
akutgrupper, eftersöksgrupper.   

 
Civilförsvarsförbundet och FRG 

Behovet av en helhetssyn på frivilliga insatser i krishanteringen utvecklades av 
Civilförsvarsförbundet 2003 till konceptet Frivilliga Resursgruppen (FRG).  

2004 fick förbundet utbildningsuppdraget för FRG från Krisberedskapsmyndigheten. 

 
 

 

 
 

 

 

 


