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Beslut om att aktivera Frivilliga resursgruppen 
(FRG) 

Nora kommun har sedan 2012 en överenskommelse med Civilförsvarsförbundet 
gällande utbildning, administration, ledning med mera av kommunens Frivilliga 
resursgruppen (FRG) samt åtgärder vid höjd beredskap. Tanken är att kommunen 
ska kunna aktivera FRG vid extraordinära händelser och allvarliga 
samhällsstörningar för att förstärka sina egna och ordinarie resurser. FRG består av 
särskilt utbildade frivilliga från de frivilliga försvarsorganisationerna. FRG 
organiseras av Svenska civilförsvarsförbundet och kommunerna är huvudman för 
FRG. FRG finns idag i mer än hälften av Sveriges kommuner.  

I mars 2020 tecknades en överenskommelse mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Svenska civilförsvarsförbundet (SCF) om 
uppdrag till SCF om samordningsansvar för 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 är fortfarande huvudman.  

Under hanteringen av coronavirussjukdomen covid-19 kan FRG stödja kommunen 
att bistå äldre personer och andra ur riskgrupper med exempelvis matinköp och 
andra tjänster.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har den 25 mars 2020 fattat ett beslut om att uppdra 
åt kommundirektören att fatta nödvändiga beslut för verksamheterna i Nora 
kommun utifrån händelseutvecklingen av covid-19 (KS2020-176). Beslut av 
kommundirektören ska först kommuniceras med kommunal- och oppositionsråd. 
Beslut ska delges kommunstyrelsen vid dess nästa sammanträde. 

Beslut 
Med anledning av covid-19 aktivera Frivilliga resursgruppen för Nora kommun 
från och med den 18 maj 2020 och som längst till och med 31 december 2020. 
 
 
 
 
 
Isabell Landström 
Kommundirektör 
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