
Krisberedskapsveckan 

Året har rullat i gång och Krisberedskapsveckan närmar sig med stormsteg. Vi går nu in en ny 

uppdragsperiod vilket ni alla vet kan innebära vissa förändringar. Vi har fått preliminära siffror för 

vissa uppdragsmedel. För Krisberedskapsveckan innebär det stora förminskningar i det belopp vi 

kommer få. Civilförsvarsförbundet kommer (som det ser ut) framöver inte få några uppdragsmedel 

för Krisberedskapsveckan. Detta innebär förändringar inför Krisberedskapsveckan i år och framåt. 

Civilförsvarsförbundet har fått lite uppdragsmedel till material för 2020, vilket innebär att vi inte 

kommer kunna tillgodose alla ansökningar gällande material som kommit in. Vi försöker fördela så 

jämt som möjligt. Det är främst roll-up och flaggor som kommer kunna delas ut i år. 

 

Information från MSB 

Kampanjmaterial från MSB som kan användas under Krisberedskapsveckan 2020 finner ni hos MSB: 

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

kommuner/krisberedskapsveckan/kampanjmaterial/ 

MSB önskar att man ute i landet försöker genomföra totalförsvarsdagar under Krisberedskapsveckan. 

    

Material 

Foldern Beredskap hemma samt annat material finns att beställa i Civilbutiken. Kom ihåg att frakt 

tillkommer med 69:- och betalas av den som beställer. Material som kan användas finns även på 

MSB´s hemsida. 

Några fler roll-up och beachflaggor trycks upp och går att ansöka om . Vi kommer däremot inte 

kunna trycka så många vi hade önskat så alla kommer inte få det de önskat. 

För er som inte skickade in ansökan för material under 2019 så kan ni ansöka om materialet till 

senast 20200223 (skicka in till administration@civil.se)eller via post. Därefter lämnas besked på vilket 

material som kan lämnas ut till föreningen. Material som går att ansöka om är Roll-up och 

beachflagga ”beredskap hemma”. Kryssa i på underlaget det ni önskar. Detta ges i den mån det finns 

material och fördelas ut så jämt som möjligt. Osäkert om någon krislåda alls kommer kunna delas ut 

och om man har fått tidigare kommer man inte kunna få igen. 

 

Roll-up, beachflagga och krisberedskapslåda- Materialet tillhör föreningen och får endast användas 

inom föreningsverksamheten. Om föreningen läggs ner skall materialet lämnas över till distriktet. 

Materialet får ej användas eller behållas i privat bruk 

Spelet om hemberedskap -Spelen får användas i föreningsverksamheten och även delas ut som pris. 

Får inte säljas! Spelet om hemberedskap är slut och de som fanns har delats ut under 2019. 

 

Utbilda era medlemmar inom Totalförsvar 

https://webbutbildning.msb.se/utb/Totalforsvar/page893313.html 

Gör webbutbildningen om Totalförsvar, gå igenom broschyren om ”kriget eller krisen kommer”, 

utbildningsinsats kring hemberedskap och krisberedskap mm 

 

mailto:administration@civil.se)eller
https://webbutbildning.msb.se/utb/Totalforsvar/page893313.html


Aktiviteter 

Kom ihåg att anmäla in era aktiviteter till administration@civil.se så de hinner läggas upp på 

hemsidan. MSB uppmanar att försöka att få ihop en totalförsvarsdag eller samarbete med flera 

aktörer. 

 

Ersättning  

Det kommer inte finnas möjlighet för föreningen att få ersättning under Krisberedskapsveckan. 

Uppdragsmedel går endast till material framöver. Vi återkommer om det blir några förändringar 

gällande uppdragsmedel kring Krisberedskapsveckan. 

 

Redovisning 

Kom i håg att redovisa ert arbete gällande Krisberedskapsveckan då det ligger till grund för 

rapportering till MSB. Extra viktigt att komma ihåg att redovisa för er som tar emot material. 

Redovisning via hemsidan senast 31 maj. Mer info kommer framöver. 

www.civil.se/medlemmar/redovisning-krisberedskapsveckan/ 

 

Här kommer underlag och information gällande Krisberedskapsveckan att finnas 

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

Här läggs aktiviteterna in under våren 

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

 

Ni gör ett jätte bra arbete ute i landet och jag är helt säker på att arbetet i år blir minst lika bra. 

Stort tack för ert engagemang! 
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