Vem kan ingå i en FRG?
En Frivillig resursgrupper ska bestå av personer från olika
frivilligorganisationer och är ett sätt att samutnyttja
frivillighetens gemensamma kunskaper och engagemang till
nytta för hemkommunen.
Vem utbildar FRG-medlemmarna?
Den lokala civilförsvarsföreningen planerar och genomför
utbildningen i samverkan med kommunen. Eftersom det är
kommunens behov som styr kommer den att lokalanpassas
så långt som är möjligt.

Frivilliga
Resursgrupper

Vad innehåller FRG-medlemsutbildningen?
Utbildningen innehåller bl.a. kommunkunskap,
krisinformation, krishantering,
hjärt-/lungräddning, första hjälpen och brandskydd. Den kan
även innehålla utbildningar som tillkommer efter
kommunens önskemål.
Vad krävs av en FRG-medlem?
-Initiativ- och improvisationsförmåga
-Förmåga att förmedla och ta emot information
-Förmåga att ta/få kontakt med människor i kris
-Lokalkännedom
-Stresstålighet
För mer information kontakta:
Lomma-Bjärred Civilförsvarsförening
Bengt Widén
Telefon: 040 - 41 37 65, 0739 - 41 37 65
bengt.widen@bredband.net

Samverkan för ett
tryggt samhälle

Frivilliga Resursgrupper
- samverkan för ett tryggare samhälle
Kompetenta och för ändamålet utbildade personer med
mycket god kunskap om lokala förhållanden är en bra
beskrivning av en Frivillig Resursgrupp, FRG.
Gruppen består av personer från olika
frivilligorganisationer som frivilligt ställer sig till
kommunens förfogande vid kriser och andra utsatta
lägen för att avlasta, komplettera eller förstärka
kommunens ordinarie resurser.

Trygghetspunkter i Lomma kommun
I Lomma har det inrättats så kallade
Trygghetspunkter. En Trygghetspunkt är en plats där
drabbade och utsatta människor i en krissituation kan
få information om vad som händer, få något att äta
och dricka och någon att tala med. Trygghetspunkten
öppnas av kyrkans personal på begäran av
kommunen eller räddningsledare vid behov . Den
kommer också att vara den Frivilliga Resursgruppens
samlingsplats.

Exempel på uppgifter för en Frivillig resursgrupp
kan vara:
• Informationsuppgifter; bemanna informationsställen,
dela ut information
• Bemanna de kommunala Trygghetspunkterna
• Förstärka förvaltningar, t ex tillsyn av äldre,
matutdelning, barntillsyn

Bergagården i Bjärred

• Vid utrymningar/inkvarteringar; assistera vid
registrering, uppsamling, ledsaga människor mellan
olika instanser
• Administrativa uppgifter
• Vid olyckor; delta vid yttre avspärrningar för att
informera.

Lomma församlingshem

