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Material för årets Krisberedskapsvecka finner ni på ovanstående sida 

Detta samt Civilförsvarsförbundets material för hemberedskap och FRG får användas 

 

Budskapen i årets anpassade Krisberedskapsvecka vill visa att det vi gör och lär oss i dag i form av 

ansvarstagande, aktiva delaktighet och medmänsklighet, bidrar till krishanteringen och bygger 

motståndskraft inför framtiden. Vi ska skapa fortsatt förtroende för samhället och för människors 

vilja att stötta varandra. Budskapet i kampanjen är: När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst. 

 

Aktiviteter 

Krisberedskapsveckan kommer att se lite annorlunda ut i år för att anpassa sig till den pågående 

pandemin. Av naturliga skäl kommer den sannlikt inte att bli lika fylld av aktiviteter och fysiska möten 

mellan människor som den brukar vara, då Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer 

fortsatt gäller. Många kommuner och länsstyrelser är också tyngda av hanteringen av pandemin. 

Samtidigt är det upp till varje kommun och andra aktörer att själv avgöra och planera sitt deltagande. 

Det går så klart att göra trygga och säkra aktiviteter utomhus till exempel. 

 

Har man inte möjlighet att göra en aktivitet så kan man ändå bidra genom att hjälpa oss att sprida 

budskapet När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst och därmed uppmuntra människor att 

bidra till hyllningarna av alla insatser som görs. 

 

Att prata om hemberedskap 

Människors egen beredskap är grunden i Krisberedskapsveckan. Budskapet att vi alla, efter förmåga, 

behöver vara förberedda om något händer, gäller. Fortsätt att visa krislådor och prata om 

hemberedskap med de erfarenheter vi nu har kring solidaritet och att dela med sig under en 

pågående kris. Det är bra att många har fått sig en tankeställare kring hemberedskap under 

coronakrisen, men skaffar man sig en anpassad hemberedskap innan något händer, så minskar man 

behovet av att bunkra när väl krisen är ett faktum. Och tillsammans minskar vi risken för att någon 

som verkligen behöver en viss vara blir utan. 

 

Gällande ersättning så är det styrelsen som ska bestämma detta och återkomma till er.  
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