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Krisberedskapsveckan  2021                                                   Utskick 27 augusti  

 

Krisberedskapsveckan står för dörren. Vecka 39, 27 september-3 oktober, genomförs den i hela 

landet. 

Särskilt tema i år är ’Demokrati’ då 100-årsjubiléet för allmän och lika rösträtt firas under hösten.  

Mer om det här: https://demokrati100.se/  

Utöver temat är det som vanligt också fokus på hemberedskap eller egenberedskap som är ett nytt, 

vidare begrepp.  

I egenberedskap inkluderas hemberedskap men begreppet innefattar också egenskaper och 

kvaliteter som inte är materiella, exempelvis att du känner dina grannar, har kunskap om hur Sverige 

fungerar vid kris eller krig, är källkritisk mot information i sociala medier, eller att du kan första 

hjälpen.  

Ansökan och beställningar 
Det ni kan beställa är vykort i A5-storlek med kortfattad information om Sveriges Civilförsvarsförbund 

samt information om hur man blir medlem. 

I er ansökan anger ni hur mycket av det tryckta materialet ni önskar. Det finns två olika vykortspaket 

ni kan beställa: 200 eller 500 ex.  

Dessutom kommer varje förening som beställer vykort även få några reflexvästar med 

Civilförsvarsförbundets logotype på. Antalet beror på hur många föreningar som önskar material.  

Via MSB:s publikationsservice kommer vi även beställa hem 20 visningsexemplar av ’Om krisen eller 

kriget kommer’ till varje förening som önskar det. Till varje beställning följer även ett 

visningsexemplar av versionen med lättläst svenska och ett av den engelska.  

Om en förening önskar broschyrer med andra språk meddelar man det i samma mejl som övrig 

beställning. Observera att denna broschyr inte ska delas ut allmänt utan är ett stöd för er. Däremot 

kan ni visa var broschyren finns att beställa eller ladda ner som PDF. 

 

Sedan tidigare kampanjer har många föreningar tillgång till krislåda. Dessutom kan föreningen 

samverka med en 2:6-instruktör som också har tillgång till krislåda.  

2:6-instruktörerna har också möjlighet att beställa reflexer att dela ut! Instruktören ordnar detta i 

dialog med Åsa Hagelberg. 

Beställning av vykort och reflexvästar skickas till tina.norden@civil.se med följande uppgifter: 

* Förening 

* Antal vykort: 200 eller 500 st 

* Önskar baspaket av ’Om krisen eller kriget kommer’ 

* Önskar även blädderex ’Om krisen eller kriget kommer’ på följande språk: 

* Namn och adress till postmottagare 

* E-post och mobiltelefon till postmottagare (för avisering av paket) 

Beställning allra senast 3 september. Skriv ’Beställning Krisberedskapsveckan’ i ämnesraden. 
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Redovisning 

De som engagerar sig under krisberedskapsveckan får reseersättning. Den redovisas på särskild 

blankett som bifogas.  

Kostnader för eventuella tillstånd (ex från Polis eller kommun för aktivitet på torg) ersätts också, 

ange detta på bifogad redovisningsblankett samt bifoga kvitton. På samma blankett redovisar ni även 

era samtliga aktiviteter under veckan. Detta blir vårt underlag för slutredovisning till MSB. 

Skicka in reseräkningar och redovisning samlat per förening senast 31 oktober till:  

Civilförsvarsförbundet, Lena Esbro, Gårdsfogdevägen 18B, 168 67  BROMMA. 

Övrigt material 
Förutom vårt vykort finns väldigt mycket kampanjmaterial hos MSB.  

På denna sida finns allt samlat och hur man får använda materialet står också angivet: 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-

kommuner/krisberedskapsveckan/kampanjmaterial/  

Hemsida och sociala medier 
Under hela vecka 39 kommer Civilförsvarsförbundet göra en satsning på hemsida och sociala medier 

på temat. 

Webbaserade utbildningar 

Under krisberedskapsveckan finns möjlighet att gå webbaserad utbildning på temat 

hemberedskap. Utbildningarna kommer ligga på hemsidan. 

Datum för utbildningarna: 

Måndag 27 september, kl 14.00-15.00 

Tisdag 28 september, kl 14.00-15.00 och 18.00-19.00 

Onsdag 29 september, kl 14.00-15.00 och 18.00-19.00 

Torsdag 30 september, 14.00-15.00 och 18.00-19.00 

Övrigt 
På vår egen hemsida finns samlad information om Krisberedskapsveckan: 

https://www.civil.se/medlemmar/krisberedskapsveckan/  

 

Lycka till med ert arbete!  
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