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Överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap och Svenska Civilförsvarsförbundet med 

anledning av Covid-19-utbrottet 2020 

 

Denna avsiktsförklaring har ingåtts mellan: 

 

(1) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, org.nr 202100-5984, 651 81 

Karlstad 

(2) Svenska Civilförsvarsförbundet, org.nr 802005-8460, Gårdsfogdevägen 18B, 

168 67 Bromma 

 

1.1 Om denna överenskommelse 

Frivilliga resursgruppen (FRG) finns i mer än hälften av Sveriges kommuner. FRG består 

av särskilt utbildade frivilliga från de frivilliga försvarsorganisationerna, organiserade till 

stöd för kommunen vid kris och krig. Kommunen är huvudman för FRG. Under 

hanteringen av coronavirussjukdomen Covid-19 stödjer FRG kommunen att bistå äldre 

personer och andra ur riskgrupper med exempelvis matinköp och andra tjänster.  

Denna överenskommelse gäller uppdrag till Svenska Civilförsvarsförbundet (SCF) om 

samordningsansvar för Frivilliga resursgruppen (FRG) samt information. Parterna är 

överens om att följa riktlinjer och huvudbudskap som de berörda myndigheterna 

formulerar med anledning av coronaviruset.  

Syftet är att stärka FRG i deras arbete med stöd till kommunen.  

Parterna är medvetna om att överenskommelsen inte innebär någon påverkan på det 

ansvar som åligger respektive kommun enligt lag eller annan författning. Kommunen 

kvarstår som huvudman. 

1.2 Bakgrund 

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar 

personer i vissa riskgrupper, f a personer över 70 år, att undvika sociala kontakter. Den 

mest prioriterade smittskyddsåtgärden är därför att stödja med matinköp, apoteksärenden 

mm. Släktingar, grannar, vänner erbjuder sådant stöd. På många håll finns också ideella 
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organisationer och hjälpinitiativ mellan privatpersoner. Trots det berörs ett stort antal 

personer inom riskgrupperna och därmed ökar trycket på kommunerna att kunna stödja.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått en förfrågan från 

länsstyrelsernas samordningskansli att ta ett samlat nationellt grepp om frivilligstöd till 

kommuner med behov av förstärkning av stödet till riskgrupper. MSB lyfter fram två 

lösningar som sammantaget kompletterar varandra och kan erbjuda frivilligstöd till 

Sveriges 290 kommuner:  

 FRG finns i 155 kommuner idag och fungerar redan som stöd till kommunen på 

många platser. MSB rekommenderar kommuner med FRG att använda dem vid 

allvarliga samhällsstörningar. För att stödja och stärka FRG när behoven nu ökar 

tecknar MSB denna överenskommelse med Civilförsvarsförbundet (SCF) om 

samordningsansvar. MSB vidtar också andra stödåtgärder för att stärka FRG.  

 

 Till stöd för de kommuner där FRG inte finns eller inte har möjlighet att stödja på 

detta sätt har MSB ingått en avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och 

Regioner, Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Sveriges 

Stadsmissioner och Riksidrottsförbundet om samarbete. Det gäller temporärt 

erbjudande om frivilligstöd till kommuner gentemot riskgrupper.  

1.3 Uppdrag om samordningsansvar för FRG 

Samordningsansvaret i denna överenskommelse innebär att: 

 Ha och uppdatera en lägesbild över kommunerna som har FRG och gruppernas 

förmåga att möta behovet, som kan variera över tid.  

 Ha kontakt med FRG, framförallt i de kommuner som är i behov av stöd. 

 Samordna och stötta FRG exempelvis med kommunikation där det önskas.  

 Kommunicera goda exempel på kommunal krissamverkan, t.ex. Västerås stad.  

 Planera för och prioritera stödinsatser utifrån lägesbild tillsammans med övriga 

frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) och andra berörda. Detta gäller även att 

se över behovet av och möjlighet till nyetablering av FRG för kommuner som vill 

det. 

 Samordna med Svenska Röda Korset som huvudansvarig för de temporära 

stödinsatserna.  

 

1.4 Finansiering 

Parterna ska föra fortsatt dialog om hur de uppdrag som initieras och genomförs i enlighet 

med denna överenskommelse ska finansieras. Finansieringen regleras i separat 

överenskommelse.  
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1.5 Giltighetstid 

Denna överenskommelse gäller från och med undertecknandet och som längst till och 

med den 31 december 2020. Parterna har rätt att säga upp avsiktsförklaringen med en 

månads uppsägningstid.  

1.6 Kontaktpersoner 

SCF 

Generalsekreterare Tomas Warberg 

Tomas.Warberg@civil.se 

070-003 86 07 

MSB 

Pernilla Hultén 

Pernilla.Hulten@msb.se 

010-240 4151 

 

 

Stockholm 2020-03-      Stockholm 2020-03- 

 

 

_____________________________     ________________________________ 

Dan Eliasson Georgios Kontorinis 
Generaldirektör Förbundsordförande 
Myndigheten för samhällsskydd  Svenska Civilförsvarsförbundet 
och beredskap 
 

https://www.msb.se/

