
 

 
 

 

 

Till ordföranden i distrikten och föreningarna  

Kopia FRG-ansvariga    2020-06-09 

 

 

 

 

Bästa ordförande! 

Det har nu gått två månader sedan vi fick MSB:s uppdrag att samordna FRG under 

coronapandemin och vi vill gärna ge dig en uppdatering om vad som gjorts och alltjämt 

pågår ute i landet. 

I samordningsuppdraget ingår att löpande följa FRG, hålla kontakt och att stötta grupperna 

samt planera och prioritera stödinsatser. Men även att sprida goda exempel, inspirera och 

underlätta nyetablering av FRG. Alla FFO:er rapporterar löpande om sina insatser till MSB 

som i sin tur sammanställer en helhet som kommuniceras till GD:ar, till SKR och som även 

används vid presskonferenser.   

Av landets 290 kommuner har 53 aktiverat sin FRG och ytterligare 92 kommuner står i 

beredskap. Vi har 2 700 frivilliga som bemannar de 145 FRG som finns i landet, varav 2 400 

har ett medlemskap hos Sveriges Civilförsvarsförbund. De insatser som FRG gör handlar till 

största delen om stödsamtal, inköp av mat och mediciner men i några kommuner även 

bibliotekstjänster. 

De frivilliga resurserna har avlastat kommuner och anhöriga och gjort stor skillnad för 

medborgarna under dessa månader. Och än är coronapandemin inte över. Än finns stort 

behov av frivilliga resurser. 

Vi vill också passa på att informera om att 

 medlemsregistret Max har fått en rejäl uppdatering med resultatet att vi nu är drygt 

13 000 medlemmar, 

 en ungdomssatsning i syfte att rekrytera nya medlemmar mellan 15 och 30 år har 

startats och en första central introduktionsdag kommer att hållas i Skövde den 15 

augusti. I september kommer även en ungdomsledarutbildning att hållas under tre 

dagar. Alla föreningar och förbund har fått en separat information om denna satsning 

med en önskan om lokal draghjälp att sprida informationen lokalt, 

 vår webbplats, civil.se, är uppdaterad bland annat med information och goda 

exempel från FRG-verksamheten, 



 

 
 

 

 

 

 aspirantutbildning har tagits fram i en snabbversion för digitalt deltagande, 

 två trycksaker om FRG uppdateras med nya bilder och texter. Den ena för potentiella 

medlemmar, den andra till kommuner. Båda bifogas detta brev. 

 

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor eller tankar du vill dela. 

Med bästa hälsningar, 

 

Carina Wiro 

nationell samordnare för krisberedskap, Sveriges Civilförsvarsförbund 

070-538 20 76  carina.wiro@civil.se 
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