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Halland 
Hej alla ”Frivilliga” i Halland 
 

Länsstyrelsen/Lst/ i Halland har framfört förfrågan om Vi ”Frivilliga i Halland kan vara LST 

Halland behjälpliga med de kunskaper som respektive frivilligorganisation besitter vid olika 

händelser i Halland. Därför är det ett önskemål från mig att Ni i respektive lokalförening 

tillfrågar medlemmar i Era föreningar Om det finns någon eller några, inte avtalsbundna, som 

kan ställa upp på Lst:s  förfrågan. Projektet är under uppbyggnad och förväntas var i funktion 

under 2014.  
 

Syfte och mål 
Den regionala resursgruppen i Halland (RRG Halland), nedan kallad regional 

resursgrupp, är en strukturerad form av samarbete mellan frivilligorganisationer och 

Länsstyrelsen. Syftet är att finna kompetenser inom olika områden som Länsstyrelsen 

efterfrågar och använda dessa när extra resurser krävs. Länsstyrelsen kan få stort behov av 

extra resurser i samband med en kärnkrafts- eller epizootihändelse. Händelser som faller 

under lagen 1992:1403 om totalförsvar och höjdberedskap samt lagen 2003:778 om skydd 

mot olyckor kan Länsstyrelsen få en samordnande roll som kräver extra resurser. Behovet 

som den frivilliga regionala resursgruppen ska täcka är inom områdena information, samband, 

transporter och epizooti. Ytterligare behov av resurser kan framöver identifieras och områden 

kan komma att utökas efterhand som samarbetet utvecklas. När det gäller 

kärnkraftberedskapen kommer den regionala resursgruppen vara ett komplement till 

hemvärnet.  

 

 

Behov av personal 
Som angivits ovan är det inom funktionerna information, samband som våra kunskaper 

/FRO/efterfrågas. Vi ska kunna verka både på ”fältet” och som resursskapande enhet och 

planläggare. De personer som efterfrågas är inledningsvis de med kunskap inom respektive 

funktion/tjänstegren: Som framgår av bifogad fil är det personal till två grupper som 

efterfrågas. 
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Uppgiften 
Resursgruppen ska i inledningsskedet upprätta Ledningsgruppens ledningsplats (plats Lst 

Halmstad) och vara dem behjälplig med att skapa och inreda lämplig arbetesutrymme för 

stabsarbetet.  Beroende på händelse ska det även vara möjligt att upprätt två stabsplatser. Efter 

upprättandet ska resursgruppen vara beredd att, med delar, rekognosera/ förbereda 

uppsamlingsplatser, värmestugor informationsplatser mm. Vid behov ska resursgruppen, inom 

sitt fackområde, rekrytera den personal som behövs för ytterligare stöd och insats. 

Resursgruppen ska vid, om behovet är så påkallat, kunna arbeta i skifteslag. 

 

Personkompetenser 
 

SLK: Lägesuppföljning, dagboksskrivning/uppföljning, signalering, stabsarbete samt 

resursskapare mm. 

 

FMCK: Stf gruppchef grp 1, därutöver personal för ordonnanskörning, uppdragskörning 

av personal, utkörning av informationsblad samt vara resursskapare mm. 

 

FAK: Transportresurs för LST egna behov samt vara resursskapare för utvidgat 
transportbehov främst inom Halland. 
 

FRO:  Personal för betjäning av sambandssystem inom Lst samt kunna 

planera/effektuera, beställa resurser ur FRO Halland om sambandsförstärkning inom Halland 

och närliggande Lst. 

 

BILKÅREN : Transportresurs för Lst egna behov samt vara resursskapare för utvidgat 

transportbehov främsta inom Halland. 

Bilaga Regional ResursGrupp /RRG/ Halland 

 

Organisation och bemanning byggt på 3 – skift, vid 2 – skift reduceras 
gruppen med 1/3 
 

Lednings- 
gruppen 

  Försvarsutbildarna/FOS 
FAK 
Blå Stjärna 
Civilförsvarsförbundet 

Grupp 1 Grpchef 
Grpchef 
Stf grpchef 

 FRO 
FAK 
Bilkåren 
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Stf grpchef 
Stabsass 
Stabsass 
(Stabsass 
Signalist 
Signalist 
(Signalist 
Bilförare 
Bilförare 
(Bilförare 
Ordonnans 
Ordonnans 
(Ordonnans 
 
 

FMCK 
SLK 
SLK 
SLK) 
FRO 
FRO 
FRO) 
FAK/Bilkåren 
FAK/Bilkåren 
FAK/Bilkåren) 
FMCK 
FMCK 
FMCK) 
 
 

 

 

 

Grupp 2 Grpchef 
Grpchef 
Stf grpchef 
Stf grpchef 
Stabsass 
Stabsass 
(Stabsass 
Signalist 
Signalist 
(Signalist 
Bilförare 
Bilförare 
(Bilförare 
Ordonnans 
Ordonnans 
(Ordonnans 

Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vankant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 

FAK 
Bilkåren 
SLK 
FRO 
SLK 
SLK 
SLK) 
FRO 
FRO 
FRO) 
FAK/Bilkåren 
FAK/Bilkåren 
FAK/Bilkåren) 
FMCK 
FMCK 
FMCK 

 

 

Grupp 3 
Epizooti 

Grpchef 
Grpchef 
Stf grpchef 

 Blå Stjärna 
Blå Stjärna 
Blå Stjärna 
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Stf grpchef Blå Stjärna 

Grupp 4 
FFK 

Grpchef 
Grpchef 
Stf grpchef 
Stf grpchef 

  

Grupp 5 
Röda 
Korset 

Grpchef 
Grpchef 
Stf grpchef 
Stf grpchef 

  

 


