
                                                                                  
 

Sekretess 

Samma sekretesskrav som gäller för vårdpersonal kommer att gälla för alla som deltar i detta 

uppdrag. Var och en som deltar ska fylla i en sekretessöverenskommelse innan första arbetspassets 

start, blankett sänds ut via e-post, av insatsledaren efter samtalet som nämns under rubriken 

”Hantering av sekretess och klanderfritt CV”. Blanketten skrivs ut, skrivs under och tas med till första 

arbetspasset och överlämnas till FRG Ansvarig på respektive nod. 

Klanderfritt CV 

Personer som deltar i detta arbete får inte vara föremål för polisutredning eller förekomma i 

belastningsregistret. 

Hantering av sekretess och klanderfritt CV 

Efter det att anmälan skett för att delta i insatsen kontaktas personen via telefon av insatsledaren 

(Göran Fogelström) där dessa frågor avhandlas. Detta gäller alla 

Alla dessa samtal behandlas under sekretess. 

Ekonomi 

Lönen för detta uppdrag är 270 kronor per arbetad timme. Civilförsvarsförbundet Örebro län (Org. 

Nr. 875000–5715) är arbetsgivare under insatsen och utbetalare av lönen. Lön ges för de timmar man 

är på plats och tjänstgör vid vaccinationsstationen. Ingen milersättning, ingen ersättning för restid. 

Lönen gäller bara för betalande medlemmar i någon av de aktuella frivilliga försvarsorganisationerna. 

Var och en som deltagit i insatsen ska senast den 2:a i månaden efter arbetad tid skicka sin ifyllda 

tidredovisning till en e-postadress som meddelas senare. Utbetalning av lönen, efter avdrag för skatt, 

sker normalt sett den 25:e senast andra månaden efter utförd arbetstid. Civilförsvarsförbundet 

Örebro län betalar arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. 

Vem kan delta i denna insats? 

Medlemmar i Sveriges Lottakår (SLK), Frivilliga Automobilkåren (FAK), Frivilliga Radioorganisationen 

(FRO), Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF). 

Ytterligare Frivilliga Försvarsorganisationer (FFO) kan tillkomma. 

Medlem som deltar får inte tillhöra någon av de riskgrupper som fastställts utav 

Folkhälsomyndigheten (FHM). Riskgrupperna är personer som är 70+ eller uppvisar symptom som 

hosta, snuva, feber eller annat sjukdomsliknande tillstånd. 

När kan jag delta efter uppvisande av symptom? 

Vid kortvariga symtom som sträcker sig över ett till två dygn: stanna hemma så länge du har symtom 
plus 2 extra dygn. 
 
 

 

 

 


