Kronoberg
Länsavdelning

Beredskapsuppgiften och Hela Sverige ska leva
Samhällets sårbarhet för kriser, cyberattacker, elavbrott, pandemier, skogsbränder,
klimatkriser, översvämningar och krig har ökat så mycket att MSB, under våren 2018,
skickade ut en broschyr, ”Om krisen eller kriget kommer”, till alla hushåll i Sverige.
MSB efterfrågar även beredskapshjälp från civilsamhället.
Vår länsavdelning har uppmärksammat detta och har under ett antal år på olika sätt sökt
stärka vår kompetens bland annat genom utbildning på Linnéuniversitetet. Under våren 2019
har vi deltagit i nätverket ”Krissamverkan Kronoberg”.
Vi tycker oss se att vår riksorganisation Hela Sverige ska leva borde kunna bli en viktig aktör
inom civilsamhället då det gäller landets krisberedskap. Detta eftersom vi når ut till så många
samhällsföreningar, sockenråd och byalag som har god lokalkännedom var och en inom sitt
geografiska område.
Vi har fått stöd från ordförande i vår riksorganisation Staffan Nilsson, som är inbjuden av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 9 mars 2020 att tillsammans med
andra motsvarande riksorganisationer inom civilsamhället utveckla samverkan med MSB. Vår
riksorganisation är också medlem i Folk och Försvar.
Inom länsavdelningen Kronoberg har vi under de senaste 3-4 åren skaffat oss kunskap samt
byggt nätverk rörande beredskapsfrågan. Inom länet finns en omfattande lokal erfarenhet efter
stormen Gudrun, som drabbade landsbygden i Kronoberg med långvariga elavbrott som följd.
I nätverket ingår Länsstyrelsen, våra åtta kommuner, Civilförsvaret Kronoberg och
Hembygdsförbundet Kronoberg med flera.
Vår nuvarande uppfattning är att vi tillsammans med vår riksorganisation och MSB i ett första
steg genomför en förstudie som innebär en kartläggning av intresset bland våra medlemmar
och de resurser som finns i vårt län och sådana resurser som med fördel borde kompletteras
eller tillföras för att landsbygden skall kunna erbjuda en rimligt god beredskap, baserat på de
hot som finns i vår tid och framöver.
Vi är införstådda med att mer information kommer att finnas efter den 9 mars och att bilden
av vad en förstudie borde innehålla kommer att fördjupas. Vi menar också att en sådan
förstudie ytterligare skulle stärka bilden av vår länsavdelning och vår dialog med
medlemmarna och vår organisations betydelse - även inom det civila försvaret.
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