Frivilliga behövs vid kris!
Vare sig vi vill det eller ej kommer det en kris igen, men vi vet inte vad den
kommer att handla om eller när den kommer. Om krisen blir större än vad
kommunen klarar av får man bygga på med insatser, till exempel från frivilliga.
I den här foldern kan du läsa om vilka insatser frivilliga kan hjälpa till med.

• LÅNGVARIGA ELAVBROTT
• VATTENFÖRSÖRJNING
• KRAFTIGA VÄDERSTÖRNINGAR
• STORA OLYCKOR & BRAND
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UPPDRAG
Strängnäs kommun har gett Strängnäsbygdens Civilförsvarsförening, Strängnäs Bilkår och Frivilliga Automobilkåren
i Södermanland i uppdrag att svara för
visst stöd i kommunens krisplanering.
Frivilligorganisationerna ska enligt
uppdraget ansvara för att kunna mobilisera och upprätthålla en frivilliginsats
med en uthållighet på upp till minst 7
dygn.
Strängnäs kommun behöver ett stöd
av upp till 40 utbildade frivilliga resurspersoner vid samma tillfälle och därmed
ﬁnns ett behov av att totalt utbilda och
öva över 100 frivilliga personer för att
kunna genomföra uppdraget.
Den frivillige åtar sig att för Strängnäs
kommun tjänstgöra under högst två
dygn. Efter ett dygns sammanhållen
ledighet kan tjänstgöringen återupptas.
Frivilliga resursgrupper (FRG) samordnas av Civilförsvarsföreningen enligt
särskilt avtal med Strängnäs kommun.

När krisen kommer behövs ﬂer resurser än vad som kommunen själv har. Du kan som frivillig vara en
stor tillgång i krisarbetet. Vi behöver många i alla åldrar som både kan vara medmänniskor, rycka in
och göra en viktig samhällsinsats eller som är duktiga på något specialområde. Här ﬁnns information
om vad samhället/kommunen ska klara av vid olika sorts kriser och vad du som frivillig kan få medverka i för arbete. Ta gärna kontakt med de frivilligorganisationer som du ﬁnner i slutet av denna
text. Välkommen att göra en samhällsinsats!
Arne Rutgersson, säkerhetschef i Strängnäs kommun

BAKGRUND
Risk och sårbarhet för det moderna samhället har genom
många konkreta händelser lett
till ett stort samhälligt behov av
att kunna förebygga och hantera
kriser. Ny lagstiftning har gett
kommunerna ett stort ansvar för
krisplaneringen.
De många krishändelserna som
drabbat Sverige och omvärlden
har tydligt visat på att ett samhälle som har en god förberedelse för kriser också är ett samhälle
som är mer robust och klarar att
stå emot svåra påfrestningar.
Kommunen ska planera och
vidta åtgärder i förebyggande
syfte så att kriser inte leder till
allvarliga konsekvenser för samhället och medborgarna. Om och
när krisen inträffar ska kommunen ha god förmåga att hantera
den. Kommunen upprättar beredskapsplaner för olika typer av
händelser och har byggt upp en
organisation för att kunna
hantera kriser.
Om krisen blir större än vad
kommunen klarar av får man
bygga på med insatser, t.ex. från
de frivilliga försvarsorganisationerna.

Långvariga elavbrott

Vid långvariga elavbrott ska kommunen
kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, verksamhetslokaler och bostäder ska kunna behålla värmen, värmestugor och informationsplatser ska upprättas samt livsmedelsförsörjningen ska
kunna upprätthållas.
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äldreboende samt till äldre i eget boende
avseende vattenförsörjning etc.
Kraftiga väderstörningar

Till följd av klimatförändringarna ökar
antalet kraftiga väderstörningar med
risk översvämningar, stormfälld skog
mfl störningar i samhället.

Frivilliga insatser

Biträde vid utrymning av lokaler, över-

”

Det kommer en kris
igen, men vi vet inte
vad den kommer att
handla om!

vakning av utrymda lokaler, övervakning av att vatten och avlopp ej fryser
sönder, transport och tankning av diesel
för reservkraftverk, bemanning av samhällsviktig verksamhet som drivs av
reservkraft, utrymning och inkvartering
av äldre personer, upprättande och betjäning av informationsplats, bemanning
av trygghetsplatser/värmestugor samt
bemanning av krisorganisation kring
livsmedelsförsörjning.
Vattenförsörjning

Om vattenförsörjningssystemet slås ut
måste kommunens invånare få vatten via
vattentankar – beredskapsplan finns för
detta.
Frivilliga insatser

Transport av dricksvatten, betjäning av
dricksvattenutdelningsplats, biträde till

Frivilliga insatser

Materialhantering – transport och utsättning av material för invallning av
översvämningsområden, bemanning vid
trafikreglering av avstängda vägar vid
översvämmade områden, evakuering
(och inkvartering) av personer från
översvämmade områden etc.
Stora olyckor
Vid stora olyckor i kommunen finns
beredskapsplaner för att omhänderta
drabbade människor.
Frivilliga insatser

Biträde vid omhändertagande av skadade och chockade personer vid olycksplatsen, biträde vid avspärrning av
olycksområde, bemanning i centra för
psykiskt och socialt omhändertagande,
biträda med samtal och filtar samt kaffe.

Många evakuerade till eller
i kommunen
Strängnäs kommun ska vid behov av
evakuering av stora grupper människor
inom kommunen eller från annan kommun/annat land svara för ett omhändertagande i genom upprättande av stödcenter, svara för information, ge socialt
stöd och förmedla boende.
Frivilliga insatser

Biträda vid evakuering av personal,
transportstöd, iordningställande av plats
för evakuering, omhändertagande av
personal på evakueringsplats, viss försörjning med mat och vatten, socialt
omhändertagande vid stödcenter, tolkhjälp och information på flera språk,
stöd till äldre, funktionshindrade m.fl.
grupper etc.
Bränder
Omfattande bränder i skog och mark
innebär att räddningstjänsten har behov
av att fokusera sina resurser på brandbekämpning. Samtidigt kan områden som
berörs behöva evakueras och att räddningstjänsten kan behöva särskilt stöd
med förnödenheter.

Frivilliga insatser

Transport av förnödenheter och resurser
vid skogsbränder, service till räddningstjänstpersonal, stöd till äldreboende att
få gamla ut ur äldreboendet, socialt omhändertagande på evakueringsboende etc.
Stora sjukdomsutbrott
Kommunen har upprättat beredskapsplaner om stora delar av befolkningen
drabbas av stora sjukdomsutbrott och
för att klara personalförsörjningen i
viktiga samhällsfunktioner.
Frivilliga insatser

Vill du vara med i frivilligarbetet:
Kontakta
Strängnäsbygdens civilförsvarsförening
Elisabeth Karlsson
0159-214 50 eller 070-292 35 70
www.civil.se
Strängnäs Bilkår
Inger Flodkvist 0152-250 87
www.bilkaren.se
Frivilliga automobilkåren
i Södermanland
Våge Wikström 016-35 10 86
www.fak.se

Personal för bemanning av viktiga samhällsfunktioner, transport vid provtagningar, stödpersoner för äldre, biträde
vid ledningsplatser, saneringsstationer,
ytövervakning under lång tid och
insamling av föremål.

Samtliga foton: Civilförsvarsförbundet

