Motion
Avtal med FRG och Frivilliga försvarsorganisationer
Sviterna av covid-19 riskerar att slå hårt mot vår kommun. Det är därför av största vikt att vi
ser till att vår krisberedskap hålls i topptrim för att kunna möta förväntade såväl som
oförväntade extraordinära händelser eller kriser. Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Frivilliga
försvarsorganisationer (FFO) är två typer av resurser som har delade uppdrag. En del av bådas
uppdrag är att understödja kommuner (där avtal har slutits) vid kriser för att bemanna med mer
kompetens, ersätta förlorad kompetens, stödja med fler händer att kunna arbeta med.
FRG är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners krishantering och samlas olika
delar av de frivilliga försvarsorganisationerna. FRG regleras inte någon lag utan varje enskild
kommun väljer att sluta avtal om en FRG eller inte. Idag har cirka 130 kommuner i Sverige en
FRG, bland dem finns Göteborg och Stockholm. Exempel på arbetsuppgifter en FRG kan vara
behjälplig med är evakueringar, informationsspridning, stabsadministration, praktiska uppgifter
som till exempel att dela ut vatten vid vattenavbrott och första hjälpen och medmänskligt stöd
till drabbade. Senast den 23 mars 2020 kallades FRG Norrtälje in för att sammanstråla och
strukturera organisationer, föreningar och privatpersoner som vill hjälpa till i ”Coronakrisen”.
Det finns alltså ett mervärde att ha mer kompetens vid kriser för att hantera den på ett så bra
sätt som möjligt.
FFO är till antalet 18 stycken och är specialiserade inom särskilda områden, bland annat
samband, teknik, lantbruk, stabspersonal, sjukvård och trafik. Dessa kan inte bara understödja
med sin kompetens utan även upprätta och bemanna ett hållbart system när ordinarie ej blir
brukbart. FFO:n Försvarsutbildarna Kalmar upprättade den 23 mars i år tre sjukvårdstält i
anslutning till akutingången för att läkare skall kunna sortera inkommande patienter om läkare
bedömer att det behövs.
En epidemi är ett exempel på en situation där samhället behöver hålla ihop och vara starka,
tillsammans. Ju fler involverade med sina händer och kompetens, beroende på händelsen, borde
alltid vara välkommet.

Ett avtal med både frivilliga försvarsorganisationer och en FRG är inte bara en avlastning, utan
ett komplement och förstärkning med det som behövs när krisen eller den extraordinära
händelsen uppstår.
Vi politiker har ett ansvar gentemot malmöborna för deras väl. Malmö förtjänar en stärkt
krisberedskap och krishantering. För att kunna möta dessa händelser är det viktigt att vi samlar
hela Malmö och ställer upp, organiserar och verkar för att möta händelsen på ett så bra sätt som
möjligt. En FRG och de frivilliga försvarsorganisationerna kan vara avgörande på hur hårt en
händelse påfrestar Malmös krishantering eller beredskap. Det är välbehövligt för att kunna i
framtiden förebygga och snabbt se till att våra malmöbor får vad de förtjänar i en extraordinär
händelse eller kris.
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning utreda ett möjligt
samarbete/avtal mellan FRG, Frivilliga försvarsorganisationer och Malmö stad.
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att efter genomförd utredning upprätta ett samarbete/avtal
med FRG.
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