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Frivilliga resursgrupper - en resurs i det nya 
krishanteringssystemet 
Förändringarna i det svenska krishanteringssystemet har vidgat det kommu-
nala ansvaret för säkerhet och beredskap i samhället. Kommunernas skyldig-
het att svara för beredskapsplanering enligt lagen om civilt försvar har kom-
pletterats med ett ansvar för krisplanering genom en ny lag, lagen om extra-
ordinära händelser.  

Kommunerna har således fått ett ansvar för säkerhet och beredskap i ett 
mycket vidare perspektiv. Många av de olika kriser som kan drabba en 
kommun och därmed dess invånare kan bli mycket resurskrävande. Förtro-
endet för kommunens politiker är avhängigt av kommunens förmåga att han-
tera dessa krissituationer. En viktig förutsättning för att kunna klara av ex-
traordinära händelser är många gånger att det finns resurser som komple-
ment till kommunens egen personal.  

Frivilliga resursgrupper är en beredskapsorganisation för höjd beredskap och 
krig. Dessa grupper, som kan bestå av medlemmar från olika frivilliga för-
svarsorganisationer och andra organisationer samt från trossamfunden, är en 
viktig resurs som kommunerna även kan nyttja inom ramen för sitt krishan-
teringssystem. Resursgrupperna fungerar som ett komplement till det pro-
fessionella stödet och byggs upp i samverkan med kommunen utifrån varje 
enskild kommuns behov. 

Bifogade informationsskrift till landets kommuner har utarbetats av Civilför-
svarsförbundet som en inbjudan till samarbete. Ytterligare exemplar av skrif- 
ten kan beställas från Civilförsvarsförbundet (info@civil.se). Denna skrift är  
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ett komplement till skriften ”Frivilliga i samverkan”, som kan beställas från 
KBM (www.krisberedskapsmyndigheten.se). Från KBM kan även rapporten 
”Behovsanalys av frivilliga i det civila försvaret” rekvireras. Rapporten är en ana-
lys av behovet av frivilliga inom ramen för krishanteringssystemet, som KBM 
lämnat till regeringen. 
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