
Information till koordinerande organisationer – avslut av nationell samordning 31 oktober 

Från och med sommaren har antalet nya kommuner som efterfrågar stöd genom MSB-
överenskommelsen avstannat. Den samordning som skett centralt av SRK för att koppla samman 
kommun och frivilligorganisationer bedöms därmed inte längre behövas 

Pandemin pågår fortfarande och kommunerna har fortsatt ansvar för att människor i riskgrupp ska 
få stöd. Om ni som krets vill och kan fortsätta med verksamheten och om kommunen bedömer att 
de fortsatt har behov av stöd från er, behöver ni föra en dialog med er kommun om vilka 
ersättningar och andra förutsättningar som ska gälla efter den 31 oktober.  

Kretsen behöver göra en bedömning av om ni vill och kan fortsätta bedriva verksamheten. Om ni 
fortsätter bedriva verksamheten i samverkan med kommunen är det en god idé att skriva ett 
samverkansavtal med kommunen där ersättning och andra viktiga frågor beslutas. En mall för 
samverkansavtal med kommunen finns på Rednet som ni använda er av.  

Information om förändringen går enbart ut till kommuner och koordinerande organisationer. Om ni 
lokalt samverkar med andra frivilligorganisationer är det viktigt att ni informerar om förändringen 
och för en dialog om hur ni fortsätter tillsammans. 

Även om den nationella samordningen inom MSB-uppdraget avslutas, finns tjänstepersoner 
tillgänglig för stöd till kretar som fortsätter bedriva verksamheten. Ni kan alltid vända er till oss i 
tjänstepersonsorganisationen om ni vill ha stöd med frågor kring samverkan med kommunen och 
annat som är viktigt för verksamheten. 

 

FAQ – avslut av nationell samordning 31 oktober  
  
Följande FAQ är riktad till kretsar som är koordinerande organisationer inom MSB-uppdraget. Det 
finns mer information på Rednet kring avslut av insats och vilka förutsättningar som gäller framöver.  
  
Kan kretsen få ersättning från SRK för att fortsätta bedriva verksamheten?   
Det är kommunen som ansvarar för att betala ut eventuell ersättning efter 31 oktober. Om kretsen 
fortsätter bedriva verksamheten i samverkan med kommunen behöver ni träffa 
en överenskommelse om vilken ersättning ni ska få för arbetet. Det kan exempelvis handla om 
reseutlägg, eventuella lönekostnader eller andra kostnader kopplade till verksamheten.    
  
Vilket stöd får kretsar som bedriver mat- och medicinleveranser från 
tjänstepersonsorganisationen efter den 31 oktober?  
Tjänstepersonsorganisationen finns självklart tillgängliga för kretsar som fortsätter arbeta med mat- 
och medicinleveranser till människor i riskgrupp. Det kan handla om frågor kring hur verksamhetens 
ska bedrivas eller hur samverkan med kommunen ska se ut. Det är som vanligt Infoservice som är 
kontaktvägen för kretsen.  
 
Vad gör vi i kretsen om kommunen vill avveckla verksamheten men kretsen bedömer 
att människor i riskgrupp behöver fortsatt stöd med inköp?  
Självklart är det eftersträvansvärt om ni i kretsen och kommunen är överens om fortsättningen. Om 
ni dock gör olika bedömningar, så som att kommunen vill avsluta men ni i kretsen vill fortsätta, 
så kan kretsen själva fortsätta bedriva verksamheten. Röda Korset är självständiga och vi kan göra 
egna bedömningar för att möta de humanitära behoven vi ser.  
 
 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724938-Samverkan-med-kommun-landsting-och-andra-akt%C3%B6rer
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724938-Samverkan-med-kommun-landsting-och-andra-akt%C3%B6rer


Hur länge ska vi i kretsen skicka in reseutlägg till Svenska Röda Korset?  
Svenska Röda Korset betalar ut ersättning för alla resor kopplade till MSB-uppdraget till och med 31 
oktober. Efter det upphör finansieringen. Om kretsen fortsätter bedriva verksamheten i samverkan 
med kommunen bör förslagsvis kommunen finansiera reseutläggen efter den 31 oktober. Vi kommer 
återkomma med sista datum för att skicka in kvitton för reseutlägg under MSB-uppdraget.  
 
Vid fortsatt insats: Hur kan vi i kretsen få stöttning i att teckna ett lokalt samverkansavtal?   
På Rednet finns det stöd till er i kretsen kring hur man tecknar ett lokalt samverkansavtal. Ni i 
kretsen kan också självklart vända er till Infoservice för att få mer stöd i vilken ersättning som är 
rimlig för uppdraget.  
 
Vid avslut av insats: Vem ansvarar för att kommunicera till människor i riskgrupp att stödet 
upphör?   
Inom MSB-uppdraget är det kommunens ansvar att kommunicera med sina medborgare kring vilket 
stöd som finns till människor i riskgrupp med mat- och medicininköp. Med det sagt; när insatsen 
ska avslutas är det viktigt att ni tillsammans med kommunen diskuterar hur informationen ska 
kommuniceras. Kretsen kan exempelvis bidra genom att informera mottagarna av stödet som ni haft 
kontakt med under insatsen. Men generellt sett är det kommunens ansvar att kommunicera 
informationen till sina medborgare.  
 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724938-Samverkan-med-kommun-landsting-och-andra-akt%C3%B6rer
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002724938-Samverkan-med-kommun-landsting-och-andra-akt%C3%B6rer

