
Kanske går det i år inte att vara ute på gator och torg som vi är vana, så här gäller det att tänka lite 

nytt 

Hur når vi ut med information om hemberedskap? 

Vet att några börjat köra seminarium via webb 

Sociala medier 

Filmklipp med information om hemberedskap och produkter osv 

Vi kör alltså som vanligt info om hemberedskap men det blir inget fokus på krig och totalförsvar 

 

Informationen från MSB: 

 

 

MSB anpassar och leder Krisberedskapsveckan 2020 

 

Med tanke på den belastning som hanteringen av pandemin covid -19 nu utgör, inte minst för 

kommuner och länsstyrelser, har MSB beslutat att ta en ledande roll i genomförandet av 

Krisberedskapsveckan. Kampanjens budskap och material anpassas till rådande läge. 

 

MSB har fått ett informationsuppdrag av regeringen och kan lägga mer resurser än vanligt på att nå 

ut så brett som möjligt och över hela landet. 

 

De anpassade budskapen i Krisberedskapsveckan ska utformas främst för digitala medier och för att 

kunna fungera oavsett vilket läge landet befinner sig i om sju veckor. Fokus kommer att ligga på att 

skapa tillit och förtroende. Det kan också handla om att lyfta goda exempel på medmänsklighet, inge 

förtröstan och visa på att det vi gör och lär oss i dag bygger motståndskraft inför framtiden, men 

också mer konkret om hemberedskap. 

 

Vi sparar materialet "Hur förberedd är du?" som vi nyligen tagit fram, till kommande år. Kampanjens 

planerade fokus på krigsfara och totalförsvar tas bort. 

 

Det står öppet för alla som vill, att med de resurser man mäktar med, använda sig av det anpassade 

kampanjmaterialet och delta i kampanjen. 



 

Vi återkommer när vi vet mer. 

 

Arbetsgruppen för Krisberedskapsveckan 

 

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

kommuner/krisberedskapsveckan/ 

 

Information från Förbundsstyrelsen 

 

Beställningarna av material till krisberedskapsveckan är nu sammanställt och det ser ut att kunna bli 

lite pengar kvar.  

Det går därför att skicka in en ansökan om bidrag till krisberedskapsveckan. 

Ansökan ska vara inne senast den 31 mars, ansökningar efter det datumet kommer inte att 

behandlas.  

Årets fokus är totalförsvaret och beredskapen för krig, aktiviteterna ska vara i linje med detta.  

Vi kan inte garantera något visst belopp utan de pengar som finns kommer att fördelas på de 

ansökningar som inkommer. 

 

Skicka in det belopp ni önskar och vad pengarna skall gå till 

info@civil.se 

Förbundsstyrelsen bestämmer sedan vad som kan ges i form av ersättning 
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