
Gemensam information om avsiktsförklaringen mellan MSB, SKR och 
frivilligorganisationer under covid-19 
Under coronapandemin mobiliserar Sveriges kommuner och många olika frivilligorganisationer för att 
stötta människor i riskgrupper med bland annat inköp av mat och läkemedel. Runt om i landet ställer 
människor upp för varandra och visar omsorg samtidigt som vi behöver fortsätta att hålla avstånd. 
Behovet av stöd till riskgrupper finns fortsatt kvar, många människor är fortsatt isolerade och det 
gäller nu att hålla i och hålla ut i upprätthållandet av myndigheternas rekommendationer.   

Som en del av en större frivilligsatsning tecknade den 25 mars Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, 
Sveriges Stadsmissioner, Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet en särskild avsiktsförklaring med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om hjälp till personer i riskgrupper för covid-19. Syftet med det så kallade akutstödet var att stötta 
kommunerna med insatser för att hjälpa människor i riskgrupp med inköp av mat och läkemedel, där 
andra lösningar inte redan täcker behoven.  

Akutstödets etableringsfas övergår nu i en annan fas. Svenska Röda Korsets nationella 
samordningsansvar och MSB:s finansiering av akutstödet avslutas den 31 oktober. Inom ramen för 
avsiktsförklaringen finns det idag 88 kommuner som har denna stödform. Det innebär att de 
kommuner som önskar fortsätta med akutstödet behöver föra en dialog med den lokala 
frivilligorganisationen om lokal överenskommelse, som även omfattar eventuell finansiering.  

Behoven av stöd ser olika ut i olika delar av landet, och lösningarna varierar – anställning av 
permitterade, samverkan med frivilliga och näringslivet. Sammantaget verkar många krafter för att 
stärka Sverige under krisen. Avsiktsförklaringen har möjliggjort ett tryggt och bra erbjudande till 
kommuner i behov av mer förstärkning. Akutstödet har fått en snabb etablering med stor räckvidd över 
landet och underlättar vardagen för en stor mängd människor i riskgrupp.  

För vidare information om samverkan med frivilliga, inklusive fortsatt stöd till frivilliga 
resursgruppen, se MSB:s webbsida. Läs mer här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/frivilliga/ffo/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/frivilliga/ffo/


 

 

FAQ 
Varför övergår akutstödet i en ny fas efter den 31 oktober? 

Under etableringsfasen behövdes en nationell samordning mellan de fem organisationer som tecknat 
avsiktsförklaringen, för att snabbt få till trygga lösningar med bredd ut i landet. Då behövdes också ett 
nationellt finansieringsstöd, som MSB stod för. Svenska Röda Korsets nationella samordning 
koordinerade frivilligstödet. Utifrån förutsättningarna i respektive kommun utsågs en lokalt 
koordinerande organisation mellan de fem frivilligorganisationerna. Etableringsfasen är nu färdig och 
MSB:s finansiering avslutas 31 oktober. Samverkansansvaret ligger därefter helt på lokal nivå, där 
dialog kan föras om hur fortsatt samverkan kan bedrivas när sådana behov föreligger. 

Rekommendationerna för människor i riskgrupp är fortsatt att de ska begränsa sina kontakter. 
Får de inget stöd med inköp framöver? 

Varje kommun avgör vilket stöd deras invånare i riskgrupp ska få med inköp av mat och läkemedel. 
Kommunerna har hittat olika lokala lösningar som fungerar väl utifrån deras förutsättningar och 
behov. Om kommunen vill ha stöd från en av frivilligorganisationerna inom akutstödet behöver en 
överenskommelse träffas lokalt om verksamheten ska fortsätta efter den 31 oktober. 

Hur påverkar det den lokala verksamheten inom akutstödet att den nationella samordningen 
avslutas? 

Kommuner kontaktar inte längre Svenska Röda Korset centralt för att efterfråga stöd lokalt av någon 
av frivilligorganisationerna som ingår i akutstödet. Om en kommun behöver stöd av en 
frivilligorganisation så får kommunen kontakta de organisationerna direkt som finns i kommunen och 
träffa överenskommelser lokalt om omfattning och finansiering. 

Finns det något annat stöd till finansiering för kommunernas stöd till riskgrupper? 

Fram till sista november kan kommunerna ansöka om statligt bidrag via Socialstyrelsen för 
merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Mer information om vilka kostnader som täcks och om 
ansökan finns här på länken.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020193-om-statsbidrag-till_sfs-2020-193
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020193-om-statsbidrag-till_sfs-2020-193

