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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Överenskommelse med Uppsala 
Rödakorskrets och stärkt samverkan med 
civilsamhället med anledning av 
coronaviruset  

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

1. att tillämpa Avsiktsförklaring 2020-03-24 (Myndighetens för samhällsskydd 
och beredskaps ärendenummer 2020-04672) gällande samarbete med 
anledning av Covid-19-utbrottet under 2020 , bilaga 1, 

2. att ingå samverkan med Uppsala Rödakorskrets (fortsättningsvis Röda Korset) 
angående samordning av det lokala utförandet av det åtagande som omfattas 
av Avsiktsförklaringen genom Överenskommelse om samverkan, bilaga 2, 

3. att utöver samordning av det åtagande som omfattas av Avsiktsförklaringen 
samverka med Uppsala Rödakorskrets angående ytterligare åtgärder genom 
Överenskommelse om samverkan, bilaga 1, 

4. att utbetala ett föreningsbidrag till Uppsala Rödakorskrets omfattande 
300 000 kr,  

5. att uppdra till kommunledningskontoret att, i dialog med Uppsala 
Rödakorskrets, fastställa en genomförandeplan för överenskommelsen där 
samordningsorganisation och en mer detaljerad redogörelse för aktuella 
samverkansområden framgår, samt 

6. att uppdra till avdelningschef på Hållbarhetsavdelningen att underteckna 
överenskommelsen för kommunens räkning. 

 

Ärendet 
Många människor påverkas, direkt eller indirekt, av coronavirusets spridning.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Krisledningsnämnden 2020-04-01 KSN-2020-01157 
  
Handläggare:  
Kristina Eriksson 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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För att underlätta för äldre att minimera risken för smittspridning har Sveriges 
kommuner och regioner, Myndighet för samhällsskydd och beredskap och fem stora 
aktörer inom civilsamhället, däribland Röda Korset, tecknat en avsiktsförklaring om 
samverkan för frivilligstöd. Avsiktsförklaringen syftar till att aktörerna genom 
samordnade insatser ska kunna erbjuda stöd till riskgrupper som pekats ut av 
Folkhälsomyndigheten på nationell och lokal nivå. 

Med utgångspunkt i denna avsiktsförklaring och i dialog med representanter för 
civilsamhället i kommunen bör kommunen ingå en bredare överenskommelse med 
lokala civilsamhällesorganisationer som syftar till att lämna olika sorters stöd till 
individer som ingår i utpekade riskgrupper och andra utsatta och sårbara grupper.  

Dialog har förts med Röda Korset om att ta en koordinerande roll i enlighet med 
åtaganden i bilaga 2. För dessa åtaganden äskar Röda Korset 363 177 kronor.  

Handläggande tjänsteperson utlåtande är att ge Röda Korset stöd omfattande 300 000 
kronor. Skälen för den något reviderade summan jämfört med Röda Korsets äskande 
är följande:   

• Delar av överenskommelsens insatser gör Röda Korset redan, bland annat 
genom upprättad telefonlinje/mailadress för stödbehov. 

• Kommunen behöver också i rådande situation ha en ekonomisk 
återhållsamhet av förklarliga skäl. 

• Utrymme finns för Röda Korset att styra hur mycket och vad organisationen 
mäktar med inom ramen för angiven finansieringsram. Detta kan preciseras i 
kommande genomförandeplan. 

Beredning 

Föreslagen lokal överenskommelse är framtagen med utgångspunkt i aktuellt ISF-
uppdrag och i dialog med förvaltningarna via etablerat förvaltningsövergripande 
föreningsbidragsnätverk.  Grunden till ärendet är en samlad bild av förvaltningarnas 
behov som inhämtats via ovannämnda nätverk, förvaltningarnas risk- och 
åtgärdsplaner, samt förvaltningarnas veckovisa lägesbildsrapporteringar till ISF. Den 
samlade behovsbilden är skälet till att överenskommelsen omfattar bredare spektra av 
insatser och målgrupper än det som Avsiktsförklaringen omfattar. Det är också skälet 
till överenskommelsens utformning i två steg: att först i steg 1 snabbt få övergripande 
förutsättningar på plats, sedan i steg 2 ta fram en genomförandeplan som skapar 
förutsättningar för fördjupad förvaltningsövergripande dialog, förankring och 
konkretisering. 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i dialog med Röda Korset lokalt och 
nationellt. Beredningen har föregåtts av dialog med avsiktsförklarande 
frivilligorganisationer och samordningsfunktionen för Lokal överenskommelse med 
föreningslivet (LÖK). 

Föreliggande förslag till beslut bedöms ha positiva effekter för jämställdhets- och 
barnperspektiven. Näringslivsperspektivet bedöms inte vara relevant med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Hela samhället påverkas av coronaviruset och kommer att göra så på olika sätt under 
överskådlig tid. Begränsningar av allmänna sammankomster är de strängaste som 
landet upplevt sedan andra världskriget, och reserestriktioner och uppmaningar till 
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isolering för äldre slår hårt mot många grupper i samhället. Att undervisningen för 
gymnasieelever och universitetsstudenter huvudsakligen bedrivs på distans fungerar 
generellt väl, men skapar ändå utmaningar. Särskilt ungdomar med bristande 
språkkunskaper, datorvana eller hemförhållanden präglade av till exempel 
trångboddhet kan uppleva svårigheter att genomföra studierna på det sätt som 
avsetts. 

Mot bakgrund av rådande situation har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Riksidrottsförbundet, 
Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset och Sveriges Stadsmissioner 
tagit fram en avsiktsförklaring avseende samarbete med anledning av Covid-19-
utbrottet under 2020, ärendets bilaga 2.  Avsiktsförklaringen syftar till att möjliggöra 
bättre samordning och ledning av frivilliginsatser på lokal nivå i kommuner som saknar 
frivilliga resursgrupper (FRG) för att därigenom underlätta för kommuner att bistå äldre 
personer och andra riskgrupper som utpekats av Folkhälsomyndigheten. 

De former av stöd och insatser som lyfts fram i avsiktsförklaringen är bland annat att 
organisera frivilliga att hjälpa personer i riskgrupp som bor i eget boende med 
matinköp och andra tjänster. Frivilliginsatserna ska koordineras lokalt av någon av de 
civilsamhällesorganisationer som undertecknat avsiktsförklaringen utifrån 
organisationernas lokala förutsättningar att tillhandahålla lokal samordning. Detaljer 
om hur verksamheten ska utföras liksom vilka insatser som omfattas ska utarbetas i 
lokal samverkan mellan kommunen och den koordinerande organisationen.  

För att tillvarata de möjligheter att erbjuda utsatta kommuninvånare stöd som 
avsiktsförklaringen har kommunledningskontoret och ovan nämnda 
frivilligorganisationers lokala representanter tillsammans med samordningsfunktionen 
för de föreningar som ingår i den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun 
och Uppsalas föreningsliv (LÖK) kommit överens om fördjupad samverkan i enlighet 
med avsiktsförklaringens intentioner.  
 
Inom ramen för denna dialog har bedömningen om vilka insatser som bör vidtas 
definierats som bredare än det som lyfts fram i den nationella avsiktsförklaringen. 
Bland annat finns fler föreningar och organisationer, många som kommunen redan har 
samarbeten med, som är intresserade att delta och det finns fler grupper än de som 
utpekats av Folkhälsomyndigheten som är i behov av liknande former av stöd. 
Därigenom kan en lokal överenskommelse omfatta bredare insatser än operativa 
logistikinsatser i form av till exempel hemleveranser av livsmedel och andra 
förnödenheter. Uppsala Rödakorskrets föreslås vara den lokalt samordnande parten. 
Det innebär bland annat att de tar emot förfrågningar om stöd från riskgrupper och 
andra och slussar dessa till utförande part. 

Krisledningsnämnden föreslås nu ingå överenskommelse med Uppsala Rödakorskrets 
under perioden 2 april – 30 juni för samordning dels av de insatser som omfattas av 
avsiktsförklaringen, dels av ytterligare insatser. Överenskommelsen syftar till att 
underlätta mobilisering och samordning av frivilliginsatser i Uppsala kommun i linje 
med den nationella avsiktsförklaringen. De insatser som omfattas på den lokala nivån 
innehåller både mer operativa logistikinsatser men också mer generella insatser som 
syftar till att upprätthålla långsiktig folkhälsa, minska social oro till följd av krisen samt 
att stärka den sociala samhörigheten i kommunen.  

De insatser som Uppsala Rödakorskrets enligt överenskommelsen ska koordinera, och 
som omfattas av avsiktsförklaringen, är inledningsvis följande: 
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• Matinköp till personer i eget boende i riskgrupp (enligt folkhälsomyndighetens 
vid var tid gällande definition) 

• Övriga ärenden till personer i eget boende i riskgrupp (enligt 
folkhälsomyndighetens vid var tid gällande definition) såsom inköp av andra 
varor samt övriga åtgärder som kan komma att aktualiseras 

• Stödsamtal och andra sociala kontaktinsatser till personer i eget boende i 
riskgrupp (enligt folkhälsomyndighetens vid var tid gällande definition) 

• Informationsinsatser med anledning av covid-19 och särskilt med fokus på 
civilsamhällets insatser 

• Övriga tillfälliga avlastande insatser och stöd som kan komma att behövas, 
såsom t.ex. kortare tillsyn över djur, rastning och skötsel av husdjur  

Därutöver ska Uppsala Rödakorskrets i egenskap av lokalt koordinerande organisation 
enligt överenskommelsen koordinera för mer generella insatser som syftar till att 
upprätthålla långsiktig folkhälsa, minska social oro till följd av krisen samt att stärka 
den sociala samhörigheten i kommunen. Dessa insatser identifieras löpande utifrån en 
behovsinventering som genomförs i samverkan mellan kommunen, Uppsala 
Rödakorskrets och övriga civilsamhället. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Uppsala Rödakorskrets att koordinera 
frivilliginsatser så att utsatta kommuninvånare kan ta del av de insatser som omfattas 
av överenskommelsen gör kommunledningskontoret bedömningen att ett extra 
föreningsbidrag kopplat till denna funktion utdelas under den period som 
överenskommelsen gäller. 

För att säkerställa att de frivilliginsatser som genomförs genom överenskommelsen är 
ändamålsenliga, liksom för att säkerställa att de genomförs på ett effektivt sätt, 
föreslås kommunledningskontoret att få i uppdrag att tillsammans med relevanta 
lokala civilsamhällesorganisationer utarbeta en genomförandeplan. Denna 
genomförandeplan ska utgå från den nationella avsiktsförklaringens former och 
innehålla en redogörelse för vilka insatser som genomförs, vilka grupper som omfattas 
och hur samordning ska ske med utgångspunkt i den löpande behovsinventeringen. 

Ekonomiska konsekvenser 

För att förstärka sin koordinerande förmåga i enlighet med överenskommelsen 
erhåller Röda Korset ett föreningsbidrag om 300 000 kronor för perioden 2 april – 30 
juni  2020.  

Frivilliga som engageras för insatser inom ramen för den nationella avsiktsförklaringen 
och den lokala överenskommelsen gör så på ideell grund. Därmed belastar inte de 
frivilliginsatser som omfattas av överenskommelsen kommunen ekonomiskt. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2020. 
• Bilaga 1, Överenskommelse om samverkan i Uppsala kommun mellan Röda 

Korset och kommunen med anledning av coronaviruset. 
• Bilaga 2, Avsiktsförklaring gällande samarbete med anledning av Covid-19-

utbrottet under 2020, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Värdegrund 
Samverkan mellan kommunen och Uppsala Rödakorskrets (Röda Korset 
fortsättningsvis) samt de övriga lokala frivilligorganisationer som kan komma att 
beröras av denna överenskommelse vilar på demokratiska grunder där lika rättigheter 
och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Samarbetet grundar sig i 
viljan att ta ansvar för vår kommun och dess invånare med fokus på hanteringen av 
den smittspridning som nu sker i samhället. 

Principer för samverkan 
Överenskommelsen vilar på de gemensamma principer1 som tagits fram på nationell 
nivå (Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och 
det civila samhället på nationell nivå) 

• Principen om självständighet och oberoende 
• Principen om dialog 
• Principen om kvalitet 
• Principen om öppenhet och insyn  
• Principen om mångfald 

Åtagande 
Parterna åtar sig härigenom att i dialog med varandra samverka för att nå de effekter 
som bäst gynnar Uppsala och dess invånare för att minska risken för smittspridning, 
utsattheten för riskgrupper samt generell social oro orsakad av coronaviruset. Röda 
Korset åtar sig att samordna frivilliginsatser i enlighet med den genomförandeplan 
som kommer att arbetas fram gemensamt av parterna, och som kommer att avse stöd 
både inom och utom den nationella Avsiktsförklaringen2 avseende frivilligstöd. 

 

Åtaganden grundade i den nationella Avsiktsförklaringen 

De insatser som Röda Korset enligt överenskommelsen ska koordinera, och som 
omfattas av avsiktsförklaringen, är inledningsvis följande: 

Insatser till personer i riskgrupp (enligt folkhälsomyndighetens bedömning) och som 
bor i eget boende, såsom 

• Matinköp och andra ärenden som kan komma att aktualiseras 
• Stödsamtal och andra sociala kontaktinsatser 

 

 

 
1 Förutom principen av långsiktighet, med hänsyn till nu rådande läge och smittspridning 
2 Avsiktsförklaring (2020-03-24) gällande samarbete med anledning av Covid-19-utbrottet under 
2020 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, 
Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Sveriges 
Stadsmissioner  
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Åtaganden utöver den nationella avsiktsförklaringen 

Därutöver ska Röda Korset i egenskap av lokalt koordinerande organisation enligt 
överenskommelsen koordinera för mer generella insatser som syftar till att minska 
social oro till följd av krisen samt att stärka den sociala samhörigheten i kommunen. 
Detta innebär ett åtagande att 

• Göra en bedömning och koordinera även andra organisationer och 
frivilliginsatser utöver de som anslutit sig till Avsiktsförklaringen och som på 
lokal nivå erbjuder sitt stöd. I dialog med kommunen kan vissa insatser vara 
utanför denna koordination. 

• Koordinera åtgärder för andra än de som omfattas av Avsiktsförklaringen (dvs 
även för invånare som inte tillhör någon riskgrupp) 

• Koordinera andra åtgärder än sådana åtgärder som omfattas av 
Avsiktsförklaringen utifrån det lokala behovet vid varje aktuell tidpunkt 

• Genomföra informationsinsatser 

 

Överenskommelsens giltighet 
Överenskommelsen gäller under perioden 2 april 2020 till 30 juni 2020.  

 

Kontakt 
Kontaktpersoner för denna överenskommelse är 

För Uppsala kommun   För Uppsala Rödakorskrets 

Kristina Eriksson,    Dlovan Kassab,  

Utvecklingsledare  Verksamhetschef 

 

 

 

Undertecknande 
 

_________________________ _____________________________ 

Laura Hartman, Hållbarhetschef Dlovan Kassab, 

För Uppsala kommun  För Uppsala Rödakorskrets 
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Denna avsiktsförklaring har ingåtts mellan: 

 

(1) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, org.nr 202100-5984, 651 81 

Karlstad,  

(2) Sveriges Kommuner och Regioner, org.nr 222000-0315, 118 82 Stockholm 

(3) Riksidrottsförbundet, org.nr 802002-8166, Box 11016 100 61 Stockholm, 

(4) Rädda Barnen, org.nr 802002-8638, 107 88 Stockholm 

(5) Svenska kyrkan, org.nr 252002-6135, Box 15018 750 15 Uppsala, 

(6) Svenska Röda Korset, org.nr 802002-8711, Box 17563, 118 91 Stockholm, och 

(7) Sveriges Stadsmissioner, org.nr 802439-9704, Ågatan 3, 582 22 Linköping. 

1 OM DENNA AVSIKTSFÖRKLARING  

1.1 Syftet med denna avsiktsförklaring är att etablera utgångspunkterna för samarbetet 

mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och 

Regioner, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Svenska Röda 

Korset och Sveriges Stadsmissioner (nedan: ”parterna”), med målet att genom 

samordnade insatser på nationell och lokal nivå bidra till hanteringen av Covid-19. 

Samarbetet gäller erbjudande om frivilligstöd till kommuner riktat mot riskgrupper 

(utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer). Frivilligstödet omfattar i första 

hand kommuner som inte har en frivillig resursgrupp (FRG), eller annan 

fungerande lösning för frivilligsamordning.  

1.2 Denna avsiktsförklaring är utgångspunkten för samarbetet mellan parterna, och 

kan kompletteras genom ytterligare överenskommelser, som då biläggs detta 

dokument.  

2 OM PARTERNA 

2.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet, 

med ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt 

försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller 

krigsfara. 

2.2 Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och 

arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. 
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Förbundets uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners 

verksamhet och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I 

förbundets roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner 

och förtroendevalda i kommuner och regioner om alla de frågor som kommuner 

och regioner är verksamma inom. SKR har ingen beslutanderätt över 

kommunerna eller regionerna.  

2.3 Riksidrottsförbundet  

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att 

stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt 

som internationellt. Riksidrottsförbundets har 19 distrikt och 72 medlemsförbund. 

Riksidrottsförbundets distrikt stödjer idrottsföreningar i hela landet.   

2.4 Rädda Barnen 

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiös obunden organisation 

och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i 

allt sitt arbete. Rädda Barnen kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa 

upp i trygghet. Arbetet inriktas främst på de barn som har det svårast att få sina 

rättigheter tillgodosedda.  

2.5 Svenska kyrkan 

Trossamfundet Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. Svenska 

kyrkan är en rikstäckande organisation med demokratisk styrning. I organisationen 

finns krisberedskapsorganisation över hela landet. Särskild kompetens vad gäller 

själavård, krisbearbetning och psykosocialt stöd finns inom exempelvis 

jourhavande präst och sjukhuskyrkan. Svenska kyrkan är genom sina församlingar 

huvudman för begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholms stad 

och Tranås. Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande 

värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. I vårt arbete 

strävar vi efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och 

hållbarhet i harmoni med värdegrunden. 

2.6 Svenska Röda Korset 

Svenska Röda Korset är en humanitär frivilligorganisation med syfte att förhindra 

och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer. Som nationell 

rödakorsförening har Svenska Röda Korset en stödjande roll till de offentliga 

myndigheterna. Svenska Röda Korset styrs i all sin verksamhet av sina sju 

grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, 

enhet och universalitet. Med utgångspunkt i principerna om humanitet och 

opartiskhet (icke-diskriminering) arbetar Svenska Röda Korset för att identifiera 

risker och förhindra samt lindra utsatthet. Svenska Röda Korset agerar för att möta 

humanitära behov där de är som störst oavsett var de uppstår. Insatser styrs alltid 
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av principen självständighet: Svenska Röda Korset är oberoende och fattar alltid 

beslut om och när organisationen ska agera på egen hand.  

I händelse av kris har Svenska Röda Korset en kompletterande roll och agerar i 

första hand för att stödja och komplettera de insatser som genomförs av andra 

aktörer, då särskilt de insatser offentliga myndigheter ansvarar för. 

2.7 Sveriges Stadsmissioner 

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar för att stödja stadsmissionernas 

gemensamma utveckling av den sociala och diakonala hjälpverksamheten samt 

stärka samarbetet genom dialog och opinionsbildning. Sveriges stadsmissioner 

består idag av Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, 

Skåne, Stockholm och Uppsala, Umeå, Västerås och Örebro. Stadsmissionerna 

arbetar med uthållig, handlingskraftig social verksamhet och välkomnar alla 

människor som lever i utsatthet. Människor som stadsmissionerna möter kan både 

befinna sig i social- och ekonomisk utsatthet. Stadsmissionerna ger akut basstöd 

som mat och värme samt långsiktigt förändringsstöd för att öka människors 

inkludering och egenmakt. Vi arbetar nära individen för att på sikt förändra 

livssituationen genom boendelösningar, arbetsintegration och rådgivning. 

3 OMRÅDEN FÖR SAMARBETE 

Denna avsiktsförklaring omfattar samarbete mellan parterna inom följande områden: 

 

3.1 Samordning och ledning av frivilligstöd till kommuner 

3.1.1 Denna avsiktsförklaring omfattar stöd till kommuner inom samordning och ledning 

av frivilliga resurser (nedan: ”frivilliga”), med syfte att underlätta för kommuner att 

bistå äldre personer och andra i riskgrupper (i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer) i egen bostad, exempelvis med 

matinköp och andra tjänster. Samverkan gäller också information, där parterna är 

överens om att följa riktlinjer och huvudbudskap som de berörda myndigheterna 

formulerar med anledning av coronaviruset. 

3.1.2 Detta erbjudande om stöd omfattar i första hand kommuner som inte har en 

frivillig resursgrupp (FRG), eller annan lösning för samordning av frivilliginsatser.  

3.1.3 Kommuner kan genom den nationella samordning som Svenska Röda Korset 

åtar sig att etablera (se vidare nedan) inkomma med önskemål om stöd.  

3.1.4 Verksamhet som initieras och bedrivs inom ramen för denna avsiktsförklaring 

utförs av lokala frivilliga, som utifrån förhållanden i respektive kommun 

koordineras av en av följande parter: Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, 
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Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset eller Sveriges Stadsmissioner. (Se vidare 

nedan om lokal samordning.)  

3.1.5 Nationell samordning  

3.1.5.1 Svenska Röda Korset åtar sig att på nationell nivå för de deltagande 

civilsamhällesorganisationernas vägnar samordna inkommande 

förfrågningar om stöd från kommuner. 

3.1.5.2 Riktlinjer och rutiner för hur sådana förfrågningar ska inkomma och 

hanteras ska gemensamt utarbetas och beskrivas i ett separat 

processdokument, ”Rutiner för genomförande”, som parterna är 

överens om. 

3.1.6 Lokal samordning och utförande av verksamheten: 

3.1.6.1 Utifrån de förfrågningar om stöd som inkommer till den nationella 

samordningsfunktionen utses, i dialog mellan parterna, i respektive 

kommun en samordnande organisation. 

3.1.6.2 Denna samordnande organisation etableras efter en gemensam 

bedömning, utifrån vilka organisationer som har närvaro i kommunen i 

fråga, samt vilken av organisationerna som har bäst förutsättningar att 

tillhandahålla sådan lokal samordning. 

3.1.6.3 Detaljer om hur verksamheten ska utföras lokalt (vilka uppgifter som 

ingår, hur transport ska ske osv.) utarbetas lokalt mellan kommunen 

och koordinerade organisation. 

3.1.7 Frivilliga som engageras ska vara lokalt förankrade och bör, i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika resor inom landet, 

rekryteras från närområdet. Frivilliga ska inte tillhöra någon av 

Folkhälsomyndigheten identifierad riskgrupp. 

3.1.8 Frivilliga som engageras inom ramen för denna avsiktsförklaring erhåller ingen 

ersättning för den tid eller det arbete de bidrar med. Eventuell kostnadsersättning 

för utlägg m.m. som den frivillige gör inom ramen för uppdraget administreras av 

Svenska Röda Korset. 

3.1.9 Denna verksamhet ska enbart bedrivas under den tid Folkhälsomyndigheten 

uppmanar personer ur riskgrupper att begränsa sina nära kontakter och hålla sig i 

hemmet. 

3.1.10 Operativa rutiner och praktiska detaljer för genomförande av verksamhet inom 

ramen för denna avsiktsförklaring, liksom nationell och lokal samordning av 

sådan verksamhet, kommer MSB och de deltagande 
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civilsamhällesorganisationerna överens om i processdokumentet ”Rutiner för 

genomförande”. 

3.1.11 Parterna är medvetna om att avsiktsförklaringen inte innebär någon påverkan på 

det ansvar som åligger respektive kommunal, regional eller statlig myndighet 

enligt lag eller annan författning. 

4 LÖPANDE SAMORDNING MELLAN PARTERNA 

4.1 I syfte att följa upp och se över samverkan inom ramen för denna avsiktsförklaring 

ska MSB och SRK genomföra regelbundna avstämningar.  

4.2 Mot bakgrund av den snabbt förändrande situationen i Sverige ska 

avsiktsförklaringen löpande ses över för att identifiera nya eller förändrade behov 

av samverkan mellan parterna. 

5 PARTERNAS ÅTAGANDE 

5.1 Parterna åtar sig att inom ramen för respektive organisations stadgar och 

grundprinciper, roll och uppdrag arbeta i enlighet med intentioner och principer i 

denna avsiktsförklaring. 

5.2 All verksamhet som parterna initierar och bedriver inom ramen för denna 

avsiktsförklaring ska ske i samverkan med relevant kommun, vid behov även med 

region och andra aktörer av relevans, med hänsyn till ansvars-, närhets- och 

likhetsprincipen.  

5.3 De kommuner som önskar erhålla stöd i enlighet med denna avsiktsförklaring 

behöver ha en etablerad kontaktväg för enskilda i behov av stöd, och en funktion 

som kan slussa sådana förfrågningar vidare till den koordinerande organisationen.  

5.4 De i denna avsiktsförklaring deltagande civilsamhällesorganisationerna ansvarar 

för att säkerställa de frivilligas lämplighet att delta i verksamheten.  

5.5 De deltagande civilsamhällesorganisationerna är ansvariga för att de frivilliga är 

försäkrade under den tid de är engagerade i verksamheten inom ramen för denna 

avsiktsförklaring.  

6 FINANSIERING 

6.1 MSB och de deltagande civilsamhällesorganisationerna förbinder sig att föra 

fortsatt dialog om hur de uppdrag som initieras och genomförs i enlighet med 

denna avsiktsförklaring ska finansieras. Detta kommer att regleras i en separat 

överenskommelse. 
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7 KOMMUNIKATION 

7.1 Kommunikation kring parternas samarbete i form av pressreleaser och liknande 

ska ske i samråd mellan parterna och följa det gemensamt framtagna 

huvudbudskapet.  

7.2 Detsamma gäller annan extern information om samarbetet. All användning av 

parternas respektive logotyper ska i förväg godkännas av berörd(a) part(er). 

8 DATASKYDD 

8.1 För det fall denna avsiktsförklaring innebär att om part får ta del av personuppgifter 

som den andra parten är personuppgiftsansvarig för ska båda parter säkerställa 

att behandling av dessa personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets 

och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) och adekvata skyddsåtgärder 

vidtas. 

8.2 Om omständigheter enligt första stycket innebär sådan personuppgiftsbehandling 

som behöver regleras av ett Personuppgiftsbiträdesavtal – ska sådant avtal 

skyndsamt upprättas mellan parterna så snart dessa omständigheter blir kända. 

9 KONTAKTPERSONER 

9.1 Parterna utser följande funktioner till sina kontaktpersoner för att hantera 

information och praktiska frågor. Information som kommit kontaktperson till del ska 

anses ha kommit till den respektive organisationens kännedom. 

Kontaktpersonerna har dock inte behörighet att ändra i denna avsiktsförklaring eller 

andra avtal som ingåtts som följd av denna avsiktsförklaring.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Pernilla Hultén 

pernilla.Hulten@msb.se 

010-240 4151 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anna Thomsson 

anna.Thomsson@skr.se 

072-5399736 

 

Riksidrottsförbundet 

Karin Karlsson 

karin.karlssson@rfsisu.se 

070-698 61 75 

 

Rädda Barnen 

Cecilia Malm  

cecilia.malm@rb.se 

070-888 02 57 

 

mailto:pernilla.Hulten@msb.se
mailto:anna.Thomsson@skr.se
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Svenska kyrkan 

Per Starke 

per.starke@svenskakyrkan.se  

070-361 76 98 

 

Svenska Röda Korset 

Tjänsteperson i beredskap 

tib@redcross.se  

08-452 46 50 

 

Sveriges Stadsmissioner 

Magnus Lindgren 

magnus.lindgren@sverigesstadsmissioner.se 

070-273 07 34 

 

10 ÖVERENSKOMMELSENS TID  

10.1 Denna överenskommelse gäller från och med onsdag 25 mars 2020 och till och 

med den 31 december 2020. 

10.2 Parterna har rätt att säga upp avsiktsförklaringen med en månads uppsägningstid. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i sju likalydande exemplar varav parterna har 

erhållit var sitt exemplar. 

Stockholm 2020-03-  

 

Stockholm 2020-03- 

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD 

OCH BEREDSKAP 

 

 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

 

 

 

  

Dan Eliasson 

Generaldirektör, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 

 Staffan Isling 

VD, Sveriges Kommuner och Regioner 
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Stockholm 2020-03-  

 

Stockholm 2020-03- 

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET  

 

RÄDDA BARNEN 

   

Stefan Bergh  

Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet 

 

 

Helena Thybell 

Generalsekreterare, Rädda Barnen 

 

 

 

Uppsala 2020-03-  

 

Stockholm 2020-03- 

 

SVENSKA KYRKAN  

 

SVENSKA RÖDA KORSET 

   

Helén Ottosson Lovén  

Generalsekreterare, Svenska kyrkan 

 

 

Martin Ärnlöv 

Generalsekreterare, Svenska Röda Korset 

 

Stockholm 2020-03- 

SVERIGES STADSMISSIONER 

 

Lotta Säfström  

Ordförande, Sveriges Stadsmissioner 
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