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Under branden i Västmanland gjorde FRG en strålande  
insats. Räddningschefen Lars Göran ”Uddas” Uddholm har 
inte varit sparsam med lovorden.

Kanske tänkte någon då att ”ja visst, de gjorde en bra insats  
vid branden men hur ofta krisar det till sig i Sverige?” Det tog 
knappt ett år och så startade den största tillströmningen av  
asylsökande i våra dagar. Krig, elände och hopplöshet har fått 
många människor att söka sig till Sverige.

Migrationsverket och kommunerna har haft och har en tuff 
period för att kunna ge människor ett värdigt mottagande. Men 
resurserna räcker inte och där har ännu en gång FRG visat fram-
fötterna genom en mängd insatser runt om i landet.

En halvmil från vårt kansli i Solna ligger i grannkommunen 
Sundbyberg en nedlagd militäranläggning som nu kommit till  
nytta igen som mottagningsboende för asylsökande. En del av 
arbetet som bedrivs där görs av FRG Solna-Sundbyberg i  
samarbete med kommunen. Om detta och flera andra exempel  
kan du läsa i denna utgåva av tidningen Civil.

Sverige behöver FRG. Kriser kommer plötsligt och FRG är  
en resurs i samhället som snabbt är på fötterna och där  
människors engagemang tas tillvara på ett bra sätt. Vi hoppas  
att fler kommuner ska få förmånen att ha en egen FRG.

Civilförsvarsförbundet önskar alla medlemmar, läsare,  
samarbetspartners och övriga intresserade en riktigt god jul  
och ett gott nytt 2016!

Anders J Andersson
Kommunikationsansvarig

INLEDNING

Branden ingen engångshändelse
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stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.
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1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars. 
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.
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I mitten av oktober träffades landets 
ministrar, kommuner, myndigheter, före-
tag, fackliga organisationer och civilsam-
hället för att skapa bättre förutsättningar 
för nyanlända människor som i allt högre 
grad söker skydd i Sverige under den 
pågående flyktingkrisen i världen.

Fokus
Fokus under dagen var att lyfta fram det 
engagemang som krävs för att kunna 
uppehålla Sveriges flyktingmottagande 
på ett bra och fungerande sätt. Enligt 
statsminister Stefan Löfvén handlar det 
om en extraordinär flyktingkris som 
också kräver extraordinära insatser.

– Jag säger inte att det är lätt eller 
att det kommer att gå snabbt. Men jag 
säger att det är möjligt och det är jag 
helt övertygad om. Men det kommer att 
krävas alla våra insatser under en lång tid, 
sa Stefan Löfvén. 

I slutet av oktober sökte sig över  
9 000 människor till Sverige varje vecka. 
Efter att id-kontroller med mera införts 
har antalet minskat något och i början av  

december är det ungefär 5 000 män-
niskor som kommer i veckan. Närmare 
100 000 människor kommer att söka sig 
till Sverige i år. Antalet asylsökande har 
ökat lite för varje år sedan 2010, men 
strax innan sommaren i år blev det en 
oerhört kraftig ökning enligt statistik 
från Migrationsverket. 

Men det är inte första gången Sverige 
hanterat en liknande situation.

– Vi gjorde det på 40-talet under 
andra världskriget och vi tog emot 
människor under 90-talets balkankrig, 
sa statsministern under sitt tal. Och det 
var även något som historikern Ingrid 
Lomfors också poängterade under sitt 
seminarium ”Vi har gjort det förr”. 

Svårt att göra alla nöjda
På sociala medier kom kritik från åhöra-
re som hade delade meningar om dagen 
och det som diskuterades. Men i en svår 
situation som flyktingkrisen, är det svårt 
att göra alla nöjda. Första steget är att ar-
beta tillsammans för att skapa förändring 
och ett fungerande mottagande. 

Under dagen diskuterades viktiga 
element så som att nyanlända människor 
måste få en väg in i samhället. Det krävs 
att nyanlända får lära sig det svenska 
språket och kommer ut i arbete eller 
studier. Det krävs många lösningar för 
att finna fler tillfälliga bostäder och 
det krävs att många olika parter tar sitt 
ansvar på fullaste allvar. 

Det krävs också att föreningar och 
andra aktörer i samhället öppnar upp 
dörren för att skapa mötesplatser för 
integration och etablering i det svenska 
samhället. Frivilliga organisationers arbe-
te kan verkligen göra skillnad och det är 
här Civilförsvarsförbundet och FRG får 
en tydlig roll. 

Dagen avslutades med sång och 
gospelmusik. 

På följande sidor kan du ta del av ett 
axplock av det Civilförsvarsförbundet 
och Frivilliga Resursgruppen (FRG) gör 
på olika håll i landet för att hjälpa till 
med flyktingmottagandet.  g

Text: Cecilia Corfitsen
Foto: Anders J Andersson

Tillsammans är vi starka. Det var budordet under regeringens initiativdag 
#SverigeTillsammans där olika aktörer inom både offentlig och privat sektor 
samlades för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända människor som 
kommer till Sverige från krigets farozoner.

#SverigeTillsammans  

FLYKTINGAR
Statminister Stefan Lövén inleder 
#SverigeTillsammans.



4 Civil #4 2015

Skarpt läge
för FRG i Ursvik

Det gick snabbt när Migra- 
tionsverket bad Sundby-
berg stad att rusta för att ta 
emot 200 flyktingar. Frivilliga 
Resursgruppen blev snabbt 
involverad och håller nu i 
trådarna. 

Utanför Fortifikationsverkets gamla 
lokaler i Ursvik i Sundbyberg står några 
kvinnor och småpratar. Det stora tegel-
huset är deras hem, i alla fall för några 
dagar framöver. För en och en halv vecka 
sedan stod byggnaden tom. Idag fungerar 
den som tak över huvudet för upp till 
200 människor som flytt kriget, främst 
från Syrien, Afghanistan och Irak.  

I en dörrspringa dyker Tina Nordin 
upp. Hennes FRG-väst lyser i mörkret 
och hon signalerar till mig att komma in. 
Tina Nordin är FRG-ansvarig för Sund-

byberg stad och har tillsammans med 
kommunens samordnare Kjell Sundin 
byggt upp transitboendet. 

– Kom in här. Vi håller på med 
klädaffären som ska öppna klockan sex, 
ropar hon.

Vi går in i den hangarliknande bygg-
naden. I ett rum lika stort som en gym-
pasal ligger mängder av kläder välsortera-
de på olika bord. Jackor för damer, byxor 
för män och lite längre bort syns ett helt 
rum fyllt av leksaker och barnkläder.

– Vi har fått så mycket saker av fina 
människor som vill hjälpa till. Innan vi 
öppnade så var kön för att lämna kläder 
lång. Jag blev berörd, berättar Tina 
Nordin.

Larmet gick
För några veckor sedan larmade 
Migrationsverket Sundbyberg stad att 
snabbt börja rusta för att kunna ta emot 
upp mot 200 flyktingar i ett så kallat 
transitboende. Kommunen insåg att 

de behövde hjälp och kontaktade FRG 
Solna-Sundbyberg som meddelade att 
de skulle stå för driften. Men det fanns 
många frågetecken.

– Ingen visste hur vi skulle lösa detta. 
Allt gick så fort, berättar Kjell Sundin, 
chef på Sundbybergs kommun.

Till en början handlade det mest om 
att lista saker som skulle behövas i boen-
det. Kommunen och Tina Nordin såg 
över lokalen och strukturerade upp sov-
salar, matsal, tv-rum och lekrum. Kort 
efter fick de besked: ”Imorgon kommer 
30 flyktingar till anläggningen”. 

– Vi hade 24 timmar på oss. De flesta 
som kom då var män och några få kvin-
nor. Något dygn senare kom drygt 30 
människor till, många kvinnor och barn, 
säger Tina Nordin. 

Migrationsverket står för kostnaderna 
och kyrkan tillsammans med olika frivil-
ligorganisationer som Röda korset och 
Rädda barnen, organiserade av FRG, står 
för driften. Men att öppna ett transit- 

FLYKTINGAR
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boende är inte enkelt. Enligt Tina 
Nordin var det svårt att veta vad man 
förberedde sig inför.

– Nu har det gått lite över en vecka 
sedan de första människorna kom hit.  
Vi har lärt oss en massa och gjort om 
tidsscheman för volontärerna flera gång-
er för att få det att flyta på. 

Volontärerna betyder allt
Även om FRG har fått en betydande och 
samordnande roll, betyder deras volon-
tärer otroligt mycket. Runt 500 personer 
står i dagsläget på listan. 100 av dem är 
läkare och sjuksköterskor som håller till 
i byggnadens sjukstuga. Vissa kommer 
flera gånger i veckan, vissa varje dag. 

En av de återkommande är sjukskö-
terskan Mino Purasell. Hon har kommit 
direkt från arbetet för att hjälpa till fram 
till klockan 22. FRG kände hon inte till, 
men hon har alltid varit mån om volon-
tärsarbete. Hon kommer från Iran, men 
har bott i Sverige i över 20 år. Att hon 

talar persiska är något som de boende 
uppskattar.

– De känner nog trygghet när de mär-
ker att jag kan förstå dem. Jag uppskattar 
att komma hit och hjälpa till. Man får så 
mycket tillbaka, säger Mino Purasell och 
visar sin kollega Sara Kashani schemat 
för kvällen. 

Enligt Mino Purasell är människorna 
som kommer hit mycket tacksamma.

– Jag kom inte till Sverige som flyk-
ting, men jag kan ändå förstå deras situ-
ation. Det är inte enkelt, men de flesta är 
så nöjda och tacksamma, berättar hon. 

Alla har tid 
Det största rummet i byggnaden fung-
erar som sällskapsrum och matsal. Här 
får de boende mat tre gånger om dagen 
på ett fast rullande schema. Ljudnivån är 
hög och en liten pojke kommer åkandes 
på en röd sittbil. Lite längre bort hörs 
skratt från två små flickor som busar  
med en ung volontär. 

– Jag trodde inte att jag skulle få se 
så glada barn, men barn är bra på att 
acklimatisera sig, säger Emmi Knoke 
Wennersten som vanligtvis arbetar som 
barnskötare. Jag har hjälpt till här nästan 
varje dag sedan det öppnades. Jag tycker 
att det är så givande att komma hit och 
just nu är jag mellan jobb så för mig har 
det fungerat bra. Men jag tror att alla har 
någon form av tid, här räknas allt.

Enligt Tina Nordin är det många 
volontärer här som aldrig har hört talas 
om FRG.

– Det är en bra sak att vi får visa upp 
vår verksamhet och det vi kan, säger hon.

Hur länge boendet i Ursvik kommer 
att hållas öppet är i dagsläget osäkert.

– Vi får se vad Migrationsverket säger. 
Vi ställer upp så längde det behövs och 
så länge vi orkar, säger Tina Nordin som 
redan är i fart med att instruera några 
nya volontärer som anlänt. g

Text och foto: Cecilia Corfitsen

På boendet i Ursvik finns flera sovhallar. 
Alla boende får täcke och kudde.

Det är många i närområdet som har lämnat in kläder till 
boendet i Ursvik. En ”barnaffär” har upprättats i ett eget litet 

rum. Här finns allt från barnoveraller till leksaksbilar.

Volontären och sjuksköterskan Mino 
Purasell visar kollegan Sara Kashani 
dagens olika skift som sitter utplacerade 
på väggen i kontorsrummet.

Emmi Knoke  
Wennersten har hjälpt 
till på boendet nästan 

varje dag sedan det 
öppnade. Hon  
tycker det är 

viktigt att leka 
med barnen  

så att de  
glömmer sina  

bekymmer.

FRG Täby och Österåker är på plats för ett studiebesök för att lära sig  
hur man öppnar ett evakueringsboende och vad man ska tänka på.  
Från vänster: Karin Eduards, Tina Nordin, Kaj Lönnborg och Hans Rockberg. 

FRG-ansvarig Tina Nordin har arbetat nästan 
dygnet runt. Hon håller i alla trådar och vet vad 
som behöver göras. Här med volontären Jhonny.
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FLYKTINGAR

Västernorrland län
Länsstyrelsens beredskapssamordnare 
har frågat Civilförsvarsförbundets  
verksamhetsledare om hjälp med att 
inventera och återkomma med upp-
gifter om vilka resurser det finns inom 
FRG i länet. Verksamhetsledaren deltar 
regelbundet i de samverkansmöten som 
länsstyrelsen anordnar med anledning  
av flyktingsituationen.

Sundsvall 
Kommunen har meddelat att de går in  
i skarpt läge den 21 oktober pga. 
flyktingkrisen. I avsaknad av FRG går 
Härnösands FRG in och tar uppdraget.  
Dygnet runt, 2 pers/skift, 2–4 dagar.  

Jämtlands län
Civilförsvarsförbundets verksamhets- 
ledare deltar regelbundet i de samver-
kansmöten som länsstyrelsen anordnar 
med anledning av flyktingsituationen.

Stockholms län
Beredskapsavdelningen har kontaktat 
Civilförsvarsförbundets verksamhets-
ledare som nu stödjer och leder de 
personer som engagerats av länsstyrelsen 
för att samordna de frivilliga insatserna i 
Stockholm. Fyra personer förutom verk-
samhetsledaren är engagerade i denna 
samordning. Samverkans- och koordina-
tionsgruppen jobbar vidare åt länssty-
relsen. Uppgiften är främst samordning 
mellan frivilliga och myndigheter då det 
gäller insatser riktade till icke asylsökan-
de flyktingar. Flera kommuner ligger i 
beredskap för upprättande av boenden 
med hjälp av FRG.

Södertälje
Kommunen har satt FRG i bered-
skap och även utbildat FRG på tänkta 
kommande uppgifter som bemanning 
av gymnastiksalar och andra lokaler 
för mottagning av flyktingar. FRG har 
bl.a. fått utbildning för att fungera som 
brandvakter.

Sundbyberg
FRG är verksamt i och bemannar ett 
transitboende för flyktingar. 

Tyresö, Sigtuna, Ekerö, Salem
Kommunerna förbereder för akut- 
boenden och har kontaktat FRG.

Järfälla
FRG är verksamt sedan den 16 oktober 
som en förstärkningsresurs i ett boen-
de för ensamkommande flyktingbarn. 
Boendet har nu stängts och FRG:s insats 
är avslutad.

Upplands Bro
FRG är verksamt i ett av Migrationsver-
kets boenden med 250 platser.

Vallentuna
FRG har kontakt med kommunen  
och står standby.

Nacka-Värmdö
Med på planeringsmöte för att bistå 
Migrationsverkets boende. 

Sollentuna
Samtal förs med kommunen om att FRG 
ska hjälpa till vid boenden.

Danderyd
FRG har anlitats av kommunen för att 
hjälpa till med klädinsamling.

Täby
FRG har kontaktas av kommunen men 
har ingen uppgift ännu.
 
Österåker
FRG har engagerats för att hjälpa till i ett 
transitboende.

Norrtälje
Efter den 5 november sätts FRG in vid 
ett boende.

Haninge 
FRG organiserar bemanningen i två  
boenden tillsammans med andra  
frivilliga.

Solna/Sundbyberg
FRG hjälper till på mottagningen i 
Ursvik.

Huddinge
Har kontaktats av kommunen och  
kommer att hjälpa till vid boenden.

Upplands-Bro
FRG är engagerat vid ett boende med 
250 platser.

Södertälje
FRG i beredskap.

Värmlands län
Samtliga FRG-ansvariga har varit i  
kontakt med sina kommuner enligt 
önskemål från MSB. Kommunerna är 
beredda att kalla in FRG om det behövs.

Arvika-Eda
FRG hjälper tills vidare den ideella  
organisationen ”Flyktinghjälpen”  
med insamling av kläder.

Blekinge Län
Civilförsvarsförbundets verksamhets-
ledare ingår i länsstyrelsens krishante-
ringsråd OmRådet och får fortlöpande 
samma information från länsstyrelsen 
och Migrationsverket som kommunerna.

Karlskrona
Kommunen har haft förberedande  
kontaktat med FRG.

Sölvesborg
Kommunen har haft förberedande 
kontakt med FRG.

Dalarnas län
Gagnef-Leksand
FRG inkallade som brandvakter på ett 
tilltänkt asylboende.

Falun
Det första av tre evakueringsboenden för 
asylsökande flyktingar har nu öppnats 
i Falun. FRG finns på plats dygnet 
runt för att säkerställa säkerheten vid 
boendet.

Hallands län
Laholm
Kommunen har kallat in FRG för att 
fungera som brandvakter vid boenden.
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Frivilliga förstärkningsresurser  
i samband med flyktingmottagande

Västerbottens län
Länsstyrelsens beredskapssamordnare  
har frågat Civilförsvarsförbundets  
verksamhetsledare om hjälp med att 
inventera och återkomma med uppgifter 
om vilka resurser det finns inom FRG 
och frivilliga försvarsorganisationer i 
länet. Verksamhetsledaren deltar i  
länsstyrelsens veckovisa samverkans- 
möten och är kontaktperson för  
frivilliga. Svenska kyrkan och Röda 
korset har egen representant.
Samtliga FRG-ansvariga har varit i 
kontakt med sina kommuner enligt 
önskemål från MSB. Vännäs, Skellefteå, 
Umeå och Hörnefors står standby för 
uppdrag (mattransporter och nattvärdar 
på boenden).

Umeå
Två personer från Umeå FRG är i tjänst 
för att planera för iordningsställande av 
boende i Umeå. FRG arbetar även med 
att med hjälp av 30 minutersmetoden 
intervjua volontärer för bemanning av 
boenden. Volontärerna får sedan en 
särskilt anpassad utbildning som tagits 
fram i ett samarbete mellan Röda korset, 
Medborgarskolan, Civilförsvarsförbun-
det och FRG i Umeå.

Skåne län
Lund
FRG är verksamt med att hjälpa till med 
ensamkommande flyktingbarn. FRG 
hjälper till i flyktingverksamheten vid 
Maria Magdalena kyrka.

Staffanstorp
Har förvarnat sina FRG om att en insats 
kan vara nära förestående.

Malmö
Civilförsvarsförbundets verksamhets- 
ledare tar kontakt med kommunen med 
anledning av tidigare förfrågan.

Klippan
Kommunen har haft förberedande 
kontaktat med FRG.

Ystad, Trelleborg
FRG ansvarar för mattransporter och 
brandvakt vid ett transitboende i  
Köpingebro.

Svedala 
FRG hjälper till med transporter av 
ensamkommande barn.

Örebro län
Samtliga FRG-ansvariga har varit i kon-
takt med sina kommuner enligt önske-
mål från MSB. Kommunerna är beredda 
att kalla in FRG om det behövs.

Askersund
Kommunen har kallat in FRG med 
uppgift att hjälpa till med mottagandet 
av ensamkommande flyktingbarn med 
början den 6 november.

Degerfors
Kommunen har varit i kontakt med 
FRG.

Norrbottens län
Verksamhetsledaren deltar i länsstyrel-
sens veckovisa samverkansmöten och är 
kontaktperson för frivilliga.

Piteå 
FRG har varit inkallad i tjänst sedan 
lördag den 10 oktober. De har iordnings-
ställt ett tillfälligt boende för först ca 70 
pers. Därefter iordningsställa för 100 nya 
tillfälliga platser på samma plats. Utöver 
iordningsställande blir det marktjänst 
med allehanda uppgifter, viktigt till 
exempel att vakta ingången så inga 
obehöriga smiter in, ordna med trans-
porter, sortera kläder, ta emot gåvor från 
allmänheten, aktiviteter för de boende 
osv. FRG finns med i kommunens stab 
för händelsen.

Kalix
FRG är engagerat i mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn.

Västra  
Götalands län
Göteborg
FRG insatt som förstärkningsresurs vid 
Migrationsverkets mottagningscentral 
Sagoåsen. Fem personer i tre-skift.  
Stockholm utgått från det kommunala 
avtalet då avtal tecknats med de frivilliga 
som ingår i samordningsfunktionen.
Krisstöd, brandvakter, matutdelare mm.

Borås
Kommunen upprättar från och med den 
27 oktober ett ankomstboende för ca 
100 personer. FRG deltar som en viktig 
förstärkningsresurs och FRG-ansvarig är 
delaktig i kommunens planering.

Civilförsvarsförbundet Bohus
CFF Bohus har på begäran av Kungälvs 
kommun agerat brandvakter på flykting-
boenden runt om i kommunen.

Jönköpings län
Jönköping
FRG är engagerade i olika akutboenden. 
FRG-ansvarig och FRG-ledare delaktiga 
i planeringen. Kommunen vill att FRG 
även ska hjälpa till med rekrytering av 
spontanfrivilliga.

Västmanlands län
Skinnskatteberg
FRG i beredskap för att förstärka vid 
akutboenden. 

Kalmar län
Civilförsvarsförbundets verksamhets- 
ledare ingår i länsstyrelsens krishan-
teringsråd K Sam och får fortlöpande 
samma information från länsstyrelsen 
och Migrationsverket som kommunerna.

Hultsfred
FRG stöttar socialtjänsten med transpor-
ter av ensamkommande flyktingbarn. 

Oskarshamn
FRG värdar vid en flyktingmottagning.

Text: Jan Alsander
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I mitten på oktober gick en ung man 
med kniv till attack på en skola i  
Trollhättan. Krislarmet gick snabbt 
hos kommunledningen som inom  
15 minuter hade sin krisgrupp  
POSUM på plats inne i skolan.

Den 22 oktober gick en maskerad ung 
gärningsman in på Kronans skola i 
Trollhättan, beväpnad med svärd och 
kniv. Den 21-åriga gärningsmannen ska 
ha fotograferats och poserat med flera 
elever som uppfattade den utklädda 
mannen som ett halloween-skämt, innan 
han slog till och stack ned fyra personer.

En 20-årig elevassistent dog direkt 
på skolan och en 17-årig elev avled på 
sjukhus. En 15-årig elev skadades svårt 
och en manlig lärare avled nyligen efter 
lång vistelse på sjukhus. Den 21-åri-
ga gärningsmannen sköts av polis i 
samband med gripandet och dog av sina 
skottskador. 

Anitta Into, områdeschef på social-
tjänstens beroendevård och samordnare 
för Trollhättans krisgrupp POSUM, 
kallades till Kronans skola kort efter at-
tacken tillsammans med andra kollegor 
från krisgruppen och kan berätta om 
stämningen som rådde inne på skolan.

– Det var en sorts behärskad tystnad. 
Flera av barnen och lärarna höll sig 
fortfarande inlåsta i respektive klassrum 
när vi kom på plats. Det var lugnt och 
stilla på skolan till skillnad från det mer 
kaosartade miljön som utspelade sig 
utanför. Men jag måste säga det, polisen 
och räddningstjänsten hade verkligen 
störtkoll på läget, berättar Anitta Into. 

I POSUM-gruppen ingår represen-
tanter från bland annat socialtjänsten, 
räddningstjänsten, primärvården och 
trossamfund. Även Frivilliga Resurs-
gruppen finns att tillgå om det skulle 
finnas behov. 

– Man kan säga att det är ett heders-
uppdrag att få vara med i denna grupp. 
Vi känner varandra väl vilket det i sig är 

en styrka. Vid attacken på Kronans skola 
var vår största uppgift att agera stödcen-
ter för de drabbade och slussa människor 
rätt, att samla information och ta emot 
samtal från media och se till att det 
fanns mat att tillgå, säger Anitta Into. 

Enligt polisen handlade dådet om  
ett hatbrott, baserat på sättet gärnings-
mannen uppträtt och de fynd som 
hittats i mannens bostad. 21-åringen ska 
även ha kartlagt Kronans skola sedan 
mitten på oktober och beställt delar 
av utklädnaden på nätet. Tidningen 
Expo har även uppgett att 21-åringen 
under den senaste månaden visat tydliga 
sympatier för högerextrema och invand-
ringsfientliga rörelser. g

FAKTA OM POSOM

POSOM står för psykiskt och 

socialt omhändertagande och är 

kommunens stödgrupp vid kriser. 

POSOM är en kommunbaserad 

organisation i Trollhättan som 

utgör en extra resurs vid extra-

ordinära händelser och kan dra 

igång med kort varsel och träda 

in och stötta drabbade och deras 

anhöriga vid krissituation. 

I POSOM ingår representanter för 

socialtjänsten, räddningstjänsten, 

primärvården och trossamfund 

samt Röda korset. Ytterligare 

stödresurser som Frivilliga 

Resursgruppen, FRG, kan knytas 

till POSOM-gruppen.

I september undertecknade 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen 
och försvarsmakten en gemensam 
ramöverenskommelse för att sam- 
verka mot terrorism. Polisen får nu, 
efter regeringens medgivande, begära 
stöd av försvarsmakten vid terrorhän-
delser.

Det har sedan tidigare funnits 
lagliga möjligheter för militärt stöd 
till polisen, men i den nu tecknade 
överenskommelsen ska ledning, styr-
ning, ansvar, utbildning och övning 
samverkas bättre mellan de olika 
parterna. 

– Att vi nu kommit överens om  
väsentliga detaljer kring den sam-
verkan vi har laglig möjlighet till är 
bra och i linje med de uppdrag vi har 
inom ramen för regeringens strategi 
mot terrorism, säger Mats Löfving, 
chef för polisens nationella operativa 
avdelning, Noa. Bland annat överens-
kommelsens delar kring förberedande 
samövning är betydelsefull, så vi är 
samövade tillsammans om ett verkligt 
behov skulle uppstå. g

Källa: www.polisen.se

NYTT I KORTHET

Miljö och säkerhet är ett nytt program 
på Karlstad universitet. Det är ett 
tvärvetenskapligt program som utbildar 
i miljövetenskap och riskhantering med 
fokus på människor, miljö och samhälle. 
Höstens program är fullt, något som 
gläder Beatrice Hedelin, universitets- 
lektor i miljövetenskap. 

– Vi har skapat ett program som 
ligger helt rätt i tiden med sitt fokus på 
riskhantering, säger Beatrice Hedelin.

Efter examen kan studenter arbeta 
med miljöfrågor, systematiskt säkerhets-
arbete, klimatanpassning och skadeföre-
byggande arbete. g

Samverkar mot terrorism

Attacken i TrollhättanNy utbildning i riskhantering
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I höstas blev FRG-Piteå klara 
med sina utbildningar. Nu är 
de ansvariga för driften i  
Skoogs arena i centrala Piteå 
där mellan 50 och 100  
nyanlända flyktingar huserar. 

– Just nu håller vi på att blåsa upp ett 
hundratal luftmadrasser, säger Tomas Berg, 
FRG-ansvarig i Piteå. Vi har fått reda på att 
imorgon kommer ett 100-tal människor till. 
Så är läget. Samtidigt ska en del slussas vidare 
till ett nyinrättat asylboende i Riksgränsen. 
Det är kort framförhållning, men det är de 
villkor som gäller. 

FRG i Piteå hade just blivit färdigutbilda-
de och var beredda att rycka ut vid extraordi-
nära händelser som stora bränder, översväm-
ningar, första hjälpen och liknande. Istället 
kom ett brådskande uppdrag från kommu-
nen att dra igång ett evakueringsboende i 
Skoogs arena för upp mot 300 personer. 

– Det var verkligen något nytt som vi 
till en början inte var beredda på. Men det 
kändes intressant, viktigt och även utmanan-
de. Nu skulle vi få testa hur gruppen faktiskt 
fungerar, säger Tomas Berg. 

Stor uppslutning
Nitton frivilliga FRG:are är involverade och 
turas om förmiddags- och eftermiddagsskift. 
De har ordnat en hemmiljö med sängplatser, 
matsal och aktivitetsplats. FRG vaktar även 
ingången så att inga obehöriga kommer in, 
ordnar med transporter och sorterar de saker 
som folk lämnat in. På plats finns även ett 
50-tal andra volontärer som har sökt sig till 
boendet för att hjälpa till. 

– Vi har alla möjliga volontärer här.  
Sjuksköterskor, lärare och skogsarbetare.  
Vi kompletterar verkligen varandra och vi 
har stärkt vår gemenskap även inom FRG. 
Vi har även fått mycket saker från olika 

människor i kommunen. Det är helt maka-
löst vad folk ställer upp. 

– Det är väldigt olika hur människorna 
vi möter mår. Vissa är dämpade eftersom de 
varit med om en riktig helvetestur där på 
havet, men många är väldigt engagerade i 
att redan nu lära sig svenska. De sitter med 
böcker och hälsar på oss med svenska fraser. 
Då blir man glad och arbetet känns verkligen 
meningsfullt, säger Tomas Berg. 

Sociala behov
Kommunen ställer upp med tolkar, men 
många av de som exempelvis kommer från 
Syrien är väldigt bra på engelska, enligt  
Tomas. Visst handlar arbetet på arenan om 
att säkerställa människors behov som till-
gång till vatten och mat, sömn och vila. Men 
det handlar också om att tillgodose sociala 
behov och att vara en medmänniska. 

– Vi hade nyligen en ensam kvinna 
från Eritrea som bröt ihop. Då tog några 
FRG-kvinnor hand om henne. Sådant arbete 
är mycket viktigt. Det behövs, säger Tomas 
Berg. g

Text: Cecilia Corfitsen

 Testa hur 
gruppen 
     fungerar

FLYKTINGAR

Monica Hedquist, Magnus Johansson  
samt Tomas Berg. Foto: Privat bild

Det krävs god planering för att 
allt att fungera. Foto: Tomas Berg

Ulrika Ekman är en av  
20 volontärer som verkar på  

arenan i Piteå. Foto: Tomas Berg
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Doris Åberg gör en tidig runda bland tälten. 

– Det handlar om allt från att ge dem 
vatten, att hjälpa dem med deras basbehov, 
att vara medmänniska till att svara på frågor 
och hjälpa till med trafikanvisningar utan-
för mottagningsenheten, berättar Anette 
Christensen, sekreterare för Civilförsvars-
förbundet Västra Götaland och FRG- 
ansvarig för Alingsås och Vårgårda. 

På flera håll har Migrationsverket det 
svårt att hinna med. FRG tog kontakt 
med Migrationsverket i Göteborg och fick 
genast en god kontakt. 

Under tre veckor har FRG agerat värdar 
på mottagningsenheten i Göteborg.

De har arbetat i tre-skift och bistått 
Migrationsverket och Securitas dygnet 
runt. Det har varit mycket intensivt, men 
också lärorikt och givande, berättar Anette 
Christensen. 

– Vi har funnits på plats för att förmedla 
ett lugn. Fördelarna med vår resursgrupp är 
att vi vet vad vi kan förvänta oss av varan-
dra. Vi vet hur vi arbetar som grupp och är 
mycket strukturerade. Jag tror att det gör en 
stor skillnad, säger Anette Christensen. g

Text: Cecilia Corfitsen
Foto: Erik Kylin

Migrations-
  verkets  
förlängda arm

FLYKTINGAR

Anette Norberg och Doris Åberg 
hjälper till vid entrén. 

Daniel Lindblom, Doris Åberg och Anette Norberg i staben. 

På Migrationsverkets  
mottagningsenhet i 

Kållered i Göteborg har 
Migrationsverket  

skrikit efter hjälp. Sedan  
tre veckor tillbaka finns 

FRG Göteborg med  
styrkor från Borås och 

Alingsås på plats i 
ankomstrummet för 

att hjälpa de människor 
som nu söker asyl.
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Det gick fort när kommunen 
gav FRG-Jönköping uppdraget att 
ordna boende för ensamkommande 
flyktingbarn i A6:s gamla kasernbygg-
nad i Jönköping. På kort tid ordnade 
FRG fram sängar, madrasser, kuddar 
och filtar och strukturerade upp miljö 
och rum. Någon vecka senare tryckte 
kommunen på knappen och de första 
ensamkommande barnen anlände. 

– Våra främsta uppgifter har varit 
att upprätta boendet och lösa beman-
ning. Över tid har uppgiften växt, 
men vi löser allt. Inget är omöjligt, 
säger Tommy Torbe som berättar att 
de flesta av FRG-krafterna kommer 

från Civilförsvarsförbundet med 
förstärkning från Gränna. 

I början fanns FRG på plats 
klockan 06 till 23 på boendet. Nu 
har kommunen till stor del tagit över 
bemanningen. Ett vaktbolag patrulle-
rar boendet nattetid för att förhindra 
brandattentat. Enligt Tommy Torbe 
har den största utmaningen varit att 
planera inför det man inte riktigt kan 
planera inför. 

– Hur många kommer, hur löser vi 
det faktum att det saknas tillräckligt 
många toaletter eller duschar? Hur 
förbereder vi oss när Migrationsver-
kets bud till kommunen hela tiden 
kan ändras? Det handlar om flexibili-
tet, om prioritering och om att arbeta 
bra tillsammans som grupp, säger 
Tommy Torbe.

– Jag var förberedd på att många 
skulle vara traumatiserade och man 
har hört många berätta hemska histo-
rier om deras väg hit till Sverige. Men 
jag tycker de flesta verkar må okej. 
De är mycket lättsamma och lyssnar 
väl på oss och förhåller sig även i god 
mån med varandra. Det har inte varit 
några problem. g

Text: Cecilia Corfitsen

Allt går 
   att lösa

FLYKTINGAR

A6s gamla kasernbyggnad fyller nu en funktion 
och huserar många människor som flytt från 

krigen. Foto: Claes-Göran Ekhall

Förberedelser med sängar.  
Här Göran Eriksson från FRG 
Gränna. Foto: Claes-Göran Ekhall.

FRG Jönköping med förstärkning av FRG Gränna. 
Foto: Privat bild

Här levereras det möbler  
till boendet. Foto: Tommy Torbe

I början på oktober fick FRG 
Jönköping i uppdrag att ställa 
ordning ett akutboende till  
ensamkommande flykting-
barn. Till en början huserade 
ett 50-tal unga här, men  
någon månad senare har 
betydligt fler människor flyttat 
in. ”Utmaningen är att inte veta 
vad man planerar inför”, säger 
FRG-ansvariga Tommy Torbe.

11Civil #4 2015
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Debattbok om Sveriges försörjnings- och krisberedskap. Den politiska aktiviteten kring dessa frågor 
lyser med sin frånvaro. Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten el och värme om en större kris in-

träffar? Samtidigt låter vi det svenska jordbruket gå under. Vi tar varken ansvar för Sverige eller för vår 
omvärld. Detta måste ändras på. Boken kan beställas genom att sätta in 200 kronor (självkostnads-

pris) på bankgiro 444-0202 (Civil AB) inklusive porto. Glöm inte ange namn och adress. Kvitto bifogas 
boken (med momsspecifikation). Betalar du in för fler böcker (200 kronor/styck inklusive porto) får du 

kvitto för varje bok. Utgivare är Civilförsvarsförbundet tillsammans med Svenska Blå Stjärnan.

För säkrare och tryggare liv

Om livsmedelsstrategi och försörjning

Beredskap i kris

– Sundsvall saknar FRG så vi 
fick förfrågan om vi kunde assistera 
vid de gymnastiksalar som just öpp-
nats upp som boende för runt 100 
människor, säger Tommy Lund-
qvist, FRG-ansvarig för Härnösand. 
Vårt uppdrag består mest av att bara 
finnas till hands och vara medmän-
niska på två till tre gymnastiksalar.

Tommy Lundqvist som till var-
dags arbetar med ensamkommande 
barn på ett boende, tror nu att det 
kan bli mer aktuellt att man startar 
upp en egen FRG i Sundsvall. 

– När man ser ett behov blir det 
mer aktuellt för kommunen. Jag 
tror att detta kan vara en skjuts i 
rätt riktning, säger han. 

Det blir många möten med 

människor som kommer från 
världens alla hörn. Birgitta Edin 
är bilkårist i grunden och är en 
av de FRG:are som har hjälpt till 
på boendena i gymnastiksalarna. 
För henne har det varit en mycket 
positiv upplevelse.

– Man får en bild genom media 
som inte är så positiv, säger Birgitta 
Edin. Men när man träffar männ-
iskorna här så får man en helt 
annan bild, en positiv bild av de 
människor man möter. De har ju 
lämnat allt de har. Här har vi lekt 
med barn i alla åldrar och de är så 
fina. Det är lugnt och fint här och 
alla hjälper till. g

Text: Cecilia Corfitsen 

FRG 
över gränserna

FLYKTINGAR

FRG Härnösand verkar nu över gränserna och 
har fått uppdrag i Sundsvall. I de gymnastiksalar 
som nyss öppnats för behövande, finns FRG på 
plats som medmänniskor.

Anders Rolandsson, Vårgårda FRG, 
hjälper Jörgen Lennstrand som brutit 
benet under övningen. Weine Eriksson, 
Vårgårda FRG, agerar läkare.

“Man får en bild genom 
media som inte är så  

positiv men människorna  
här är så fina. Det är lugnt  

här och alla hjälper till.”
– Birgitta Edin, FRG:are
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I fjol inträffade den stora 
skogsbranden i Väst-
manland. Facit blev en 
död person, 25 förstörda 
byggnader och 14 000 
kvadratmeter skog som 
brann upp. I september i år 
arrangerades den största 
övningen i FRG:s historia i 
Vårgårda för att mobilisera 
resurser i krissituationer.

Torsdagen den 30 juli 2014 slog en 
gnista ut från en skogsmaskin på ett 
kalhygge i Surahammar. Gnistan skulle 
utveckla en av de värsta skogsbränderna 
i modern historia i Sverige. Först den 
11 september var bekämpningen fullt 
avslutad.

Hundratals brandmän och hemvärns-
soldater kämpade dygnet runt för att 
få elden under kontroll. Även frivilliga 
resurser slet för att få bukt med branden. 

FRG, Frivilliga Resursgruppen, kallades 
ut i ett tidigt skede och ordnande med 
bland annat mattransporter, tillfälliga 
boenden samt samlade ihop gåvor från 
allmänheten, vaktade lokaler och infar-
ter med mera.

Samverkansövning
Redan på lördag morgon fanns personal 
från Civilförsvarsförbundet på plats 
som samordnade FRG-insatserna. Efter 
några dagar ingick FRG dessutom i 
staben varifrån släckningsarbetet och 
räddningsinsatserna styrdes. Räddnings-
chefen Lars-Göran ”Uddas” Uddholm 
har konstaterat att FRG borde varit med 
i staben redan från första början och att 
FRG gjorde en fantastisk insats.

I Civilförsvarsförbundet Västra 
Götaland beslöt man sig för att ta vara 
på erfarenheter, plus och minus, från 
branden i Västmanland i en samverkans-
övning 18–20 september, SAMÖ 2015, 
med flera FRG-enheter från olika kom-
muner. På Tånga hed utanför Vårgårda 
samlades 150 personer för att få utbild-
ning i bland annat livsmedelshantering, 
brandövningar, hjärt- och lungräddning 

och transport av skadade samt eftersök 
av saknade personer.

Många ställer upp
Patrik Itzel, informatör och pressan-
svarig för övningen, framhöll att det 
är viktigt att ta vara på erfarenheterna 
från FRG-arbetet under skogsbranden i 
Västmanland.

– FRG-resurserna fungerar olika och 
har olika strategier. Vi vill nu öva på 
att kunna koordinera resurserna, säger 
Patrik Itzel.

Eftersom övningen var förlagd i Vår-
gårda så var det FRG-enheter från 17 
olika kommuner i Västra Götaland som 
deltog i övningen.

– Västra Götaland är ett stort områ-
de och med denna övning kan vi utbyta 
kunskaper. Jag är imponerad över hur 
många det är som ställer upp i de olika 
kommunerna, säger Jan Cedmark som 
sitter i Civilförsvarsförbundets styrelse.

Ett viktigt steg
Precis som vid en kris i skarpt läge utlys-
tes en presskonferens på Tånga Hed.  
En av deltagarna var Lars Arnoldsson 

Samövning  
     inför nästa 
   stora kris

FRG-ÖVNING

Patrik Christensen har fått andningssvårigheter 
efter en trafikolycka. Han får stöd och hjälp av 

Alexandra Broberg, FRG Lerum.

Nils Bågenholm har brutit benet och skriker ut sin smärta 
samtidigt som Margareta Enqvist, FRG Borås, hjälper till.
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som representerade räddningstjäns-
ten från Vårgårda-Alingsås.

– Jag tror att FRG kan bidra med 
många saker. Vid kriser kan de hjälpa 
till med stöttande uppgifter som 
slanguttag från brandbilar och fylla 
på bränsle. Det ska inte handla om 
rena brandsläckande uppgifter, säger 
han.

– Allt fler kommuner arbetar 
med FRG och det blir alltmer känt 
att FRG existerar. Om kommuner 
ringer så ska vi vara beredda att 
hjälpa till och när de säger vad de 
behöver så ska vi ha övat på det, 
säger Ove Ånhed, verksamhetsledare 
i Civilförsvarsförbundet.

– Det är första gången vi arran- 
gerar en så stor övning i Sverige. 
Det var så tydligt efter branden i 
Västmanland vad vi måste förbättra 
och ta tag i. Detta är ett viktigt steg, 
tillägger Jan Cedmark.

Rollspel på olycksplatsen
På övningens sista dag tränade de 
ditresta FRG-enheterna på ett fiktivt 
brandscenario. De agerade som om 
det var en ny storbrand. Utöver FRG 
deltog ett tiotal figuranter, folk från 
trakten som ställde upp och spelade 
med, på plats. 

En stor brand i Herrljunga hade 
brutit ut, så det gällde att evakuera 
människor i området. Två barn rap-
porterades ha försvunnit i branden. 
Staben, den samordnande gruppen, 
skickade snabbt ut en resursgrupp 
för att leta. Samtidigt inträffade en 
trafikolycka. En person hade hamnat 
mitt i branden och fått panik och 
åkt i hög fart för att fly ifrån lågorna. 
I ren förvirring hade bilföraren 
kört på fyra personer längs med 
en grusväg och sedan smitit från 
olycksplatsen. Längs vägen låg därför 
två personer med benbrott och två 
med andningssvårigheter. Dessutom 
fanns två personer som chockats 
svårt av händelsen. En räddnings-
grupp från FRG åkte till olycksplatsen.

Anders Rolandsson, Vårgårda 
FRG, var insatsledare vid olycks- 
platsen.

– Jag har varit vid branden och 
skulle hem för att sova och så händer 
detta, säger han och hjälper den 
skadade, Jörgen Lennstrand, som 
drabbats av benbrott.

Den fiktiva läkaren Weine  
Eriksson, Vårgårda FRG,  
undersöker den skadade.

På andra sidan grusvägen ligger 
Nils Bågenholm som också har 
brutit benet.

– Aj, det värker i hela benet. Aj, 
det gör ont, skriker han.

Margareta Enqvist, FRG Borås, 
tar hand om den skadade.

Vid ett träd sitter Patrik Chris-
tensen med andningssvårigheter och 
får hjälp av Alexandra Broberg, FRG 
Lerum.

Efter en liten stund kommer de 
två barnen gående på en skogsväg. 
Liam och Alva Larsson har räddats 
av FRG som hittade dem. Deras 
mamma Camilla Svensson möter 
dem.

– Det är bra att FRG tränar på 
att hitta människor, det är bra att de 
utbildar sig för att klara av detta. Det 
är klart man ställer upp, säger hon.

Bakom storövningen står Civil-
försvarsförbundet i Västra Götaland. 
Idékläckarna till övningen var Niklas 
Larsson och Anette Christensen.

– Vi kände att det behövdes en 
stor övning och vi har nu tränat och 
övat på vissa moment som gick fel 
under skogsbranden. Och det känns 
jättebra, säger Anette Christensen. g

FRG-ÖVNING

FAKTA OM SKOGSBRANDEN  

I VÄSTMANLAND

Torsdagen den 30 juli 2014 tände en 
gnista en brand utanför Surahammar 
i Västmanland som skulle bli den 
största skogsbranden i modern tid.
Dygnet runt kämpade hundratals 
brandmän, hemvärnssoldater och 
frivilliga med att få kontroll på elden. 
Till sin hjälp hade markpersonalen ett 
20-tal helikoptrar och flygplan.
Först efter knappt två veckor bedömde 
räddningsledaren att branden var  
under kontroll. Då hade en person 
dött, ett 25-tal fastigheter förstörts,  
ett område stort som nästan  
30 000 fotbollsplaner brunnit, runt  
1 000 personer och 1 700 tamboskap 
evakuerats. Hundratals miljoner kronor 
skog har gått upp i rök och totalkost-
naden för räddningsinsats och skador 
uppskattas till minst en miljard kronor.

Fakta: Länsstyrelsen Västmanlands län

Tobias Karlsson berättade om 
sina erfarenheter från skogs- 

branden i Västmanland.

Tobias Karlsson, FRG Bergslagens rädd-
ningstjänst, var med och hjälpte till under 
skogsbranden i Västmanland förra året. 
Han vet vad som krävs för att FRG ska 
utnyttjas på bästa sätt.

– Vi har inte tränat på skarpt läge, så det 
här är den första riktiga samverkansövning-
en och den är givande på alla plan. FRG  
behöver samövas och träna på att samarbe-
ta mellan resursgrupperna, säger han.

En vecka in i branden i Västmanland 
blev FRG Örebro-Värmland tillfrågade. 

– Vi var aktiverade. Vi fick snart upp-
drag som vi fick lösa, säger han.

FRG Örebro-Värmland fick stafettpin-
nen från en annan FRG att vakta så att inga 
obehöriga skulle ta sig in i en sovsal för 170 
personer dit personer som tvingats bort 
från sina hem anvisades. Sovsalen hade 
varit i drift en vecka. De vaktade, gjorde 
identitetskontroller och upprättade ett 
gåvolager dit allmänheten kunde skänka 
saker till de drabbade. Dessutom levererade 
FRG mat till deltagare i släckningsarbetet.

Hur kändes det att hamna i en 
krissituation och hur upplevde du 
din roll?
– Jag tänkte inte så mycket på att det var 
en skogsbrand. Omfattningen av branden 
har jag inte greppat än idag. Men jag tänkte 
mer på vår funktion. Jag känner en tack-
samhet för att jag fick vara med och hjälpa 
till, det var värt varenda timme jag lade ner.

Har FRG:s roll ökat i takt med att 
försvarsmakten dragit ned sin 
organisation?
– Det finns ett stort behov och vi har en 
viktig funktion. Jag tycker inte vi har tagit 
över försvarsmaktens roll för vi hjälper till 
med andra saker.

Vad är ditt starkaste minne från 
skogsbranden i Västmanland?
– Det var hur folk ställde upp för varandra. 
Jag såg det fina hos människor och det bär 
jag med mig, säger Tobias Karlsson som var 
FRG-samordnare under branden i Väst-
manland och stabschef under övningen på 
Tånga Hed. g

Samverkan  
kräver övning
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Frivilliga resursgrupper från 17 

olika kommuner hjälpte till under de 

fiktiva övningarna på Tånga hed.

Camilla Walldán, reporter på SR Sjuhärad, intervjuar Patrik Litzel under övningens gång.

Jan Cedmark, Anette  
Christensen och Tobias  

Karlsson på Tånga Hed.

Liam och Alva Larsson ställde upp och var de två 

barn som hade försvunnit i och med branden. De fick 

hjälp av sin mamma Camilla Svensson.

Philip Widell, FRG ansvarig från Ulricehamn och Peter 

Branshøj, FRG Mark, var övningsledare och observerade 

och hjälpte till så att övningen blev lyckosam.

Text och foto: Jonas Jönsson

Niklas Larsson, Civilförsvarsförbundet Göteborg och 

Anette Christensen Civilförsvarsförbundet Alingsås  

var idékläckarna till att övningen blev av.

Lars Arnoldsson, Anette Christensen, Ove Ånhed och Jan Cedmark på 

en presskonferens under SAMÖ 15 på Tånga hed utanför Vårgårda.

Hemvärnet från Elfsborgsgruppen  lärde ut FRG hur deras kokvagn  fungerar och sedan bjöds det på mat.

FAKTA OM FRG

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie 
resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resurs-
gruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt.

Fakta: Civilförsvarsförbundet

Abdallah Dib, FRG Vårgårda, Peter  
Brevenborg, hemvärnet Elfsborgs- 

gruppen och Josef Weiss, FRG Alingsås.

FRG-ÖVNING
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Årets förbundsstämma  
hölls i Solna norr om 
Stockholm. De flesta av 
förbundsstyrelsens förslag 
gick igenom. En av de 
propositioner som antogs 
handlar om förebyggande 
arbete mot terrorism,  
radikalisering och vålds- 
bejakande extremism.  

Nästan 200 personer deltog under 
årets förbundsstämma i mitten på ok-
tober på Quality Hotel Friends i Solna. 
På plats fanns ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen, verksamhetsledare, 
kanslipersonal och andra observatörer. 
Kommunfullmäktiges ordförande Sven 
Kinnander hälsade välkommen till Solna 
och gjorde en historisk återblick över 
kommunen där förbundets beskyddare 
Kronprinsessan Victoria och hennes 
familj bor.

Förbundsordförande Sven Lindgren 
inledde med fokus på flyktingkrisen 
i världen, i Europa och i Sverige. ”Ett 
brandtal” för asylrätten, som inrikes-

minister Anders Ygeman strax därefter 
sammanfattade förbundsordförandens 
inledning.

Anders Ygeman talade i sin tur om 
vikten av det frivilliga arbetet i och med 
flyktingkrisen och behovet av ökad 
trygghet i samhället. Han sa bland 
annat att Civilförsvarsförbundet är ett 
konkret bevis på att en stark krishante-
ringsförmåga byggs underifrån genom 
kunskap och organisering. Han påtalade 
även att klimatförändringar, bränder 
och stormar är något som sker nu, inte 
bara i framtiden, vilket ökar behovet av 
Civilförsvarsförbundets arbete.

Ygeman nämnde även att regeringen 
ska förbättra formerna och förtydliga 
ansvarsområdena för frivilligheten i den 
försvarspolitiska inriktningspropositio-
nen, något som Civilförsvarsförbundet 
ser fram emot.

Påverkanstorg
Efter inledningen hölls i sedvanlig ord-
ning påverkanstorg där olika propositio-
ner och motioner diskuterades. I nästa 
steg gjordes eventuella reservationer 
och beslut togs under förhandlingarna i 
plenisalen.

Tre propositioner som antogs under 
stämman var ”Civilförsvarsförbundet 
och terrorismen”, ”Vårt samhälle behö-

ver ett civilt försvar” samt ”Livsmedels-
strategi och försörjningsberedskap för 
kris”. Det beslutades även om uttalande 
med rubriken ”Bättre med ökat stöd till 
frivilligorganisationerna än med obliga-
torisk medborgartjänst”.

Civilförsvarsförbundet och 
terrorismen
Förbundsstämmans beslut om att anta 
propositionen om terrorism ligger rätt i 
tiden och innebär att förbundet nu även 
ska arbeta förebyggande mot terrorism 
och radikalisering. Det ska ske genom 
förbundets utbildningsverksamhet, men 
också genom riktade informationsin-
satser, exempelvis genom medverkan 
i demokratiprojekt, lokala aktiviteter 
för att minska utanförskap och främja 
integration samt erbjuda kommunerna 
assistans inom exempelvis asyl- och 
flyktingmottagandet.

Nya krafter till förbundsstyrelsen
Sven Lindgren omvaldes till förbunds-
ordförande. Förste vice förbundsord-
förande Leni Björklund och andre vice 
förbundsordförande Kenneth Anders-
son hade tackat nej till omval. Till deras 
efterträdare valdes Anna-Lena Sörenson 
och Ida Texéll. Anna-Lena Sörenson är 
61 år och bor i Linköping. Hon är lärare 

Förebyggande 
 arbete mot 
  terrordåd 

FÖRBUNDSSTÄMMAN
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Vårt samhälle är sårbart. 
Det säger Anna-Lena  
Sörenson som nyligen  
har valts till förste vice  
förbundsordförande i  
Civilförsvarsförbundet. Med 
många år som heltidspoliti-
ker i riksdagen har hon ett 
gott öga för opinionsbild-
ning och nätverkande. 

– Jag tror att frivillighetsrörelserna  
är väldigt betydelsefulla just nu, säger  
Anna-Lena Sörenson. Jag tror dess- 
utom att de kommer att få göra ännu fler 
insatser framöver med tanke på det som 
händer runt om oss och den tid vi lever 
i nu.

Anna-Lena Sörenson valdes på 
förbundsstämman i oktober till förste 
vice förbundsordförande i Civilförsvars-
förbundet. Det är ett uppdrag som gör 
henne stolt.

– Det känns väldigt hedrande att få 
ett sådant förtroende och jag hoppas att 
jag ska kunna förvalta det på allra bästa 
sätt, säger hon. 

Anna-Lena Sörenson är idag 61 år 
och kommer från Linköping. Hon är gift 
och har tre döttrar i 20–30-årsåldern, ett 
barnbarn och två på gång på i Australien 
där en av hennes döttrar bor. Hon är 
utbildad historie- och svenskalärare, men 
har arbetat heltid inom politiken sedan 
2002, först som Landstingsråd i Öster-

götland i åtta år och sedan som ordinarie 
ledamot i riksdagen sedan 2010. Hon är 
dessutom viceordförande i socialutskot-
tet och suppleant i försvarsutskottet. 
Och ett intresse för civilsamhället, det 
har hon alltid haft. 

– Jag har alltid haft ett intresse av civi-
la frågor. Vårt samhälle och vi människor 
är sårbara och jag vill verka för att skapa 
bättre förutsättningar i samhället och jag 
tror på att saker och ting går att föränd-
ra, säger Anna-Lena Sörenson.

Varför är du intresserad av  
krisberedskap?
– När jag har suttit i försvarsutskottet 
och utrikesutskottet har jag kommit 
nära dessa frågor och blivit medveten 
om hur sårbart vårt samhälle är. Vi 
människor behöver varandra, speciellt 
vid kriser, och ge det stöd som samhället 
alla gånger inte kan ge. Jag tror starkt på 
frivillighetsorganisationernas potential, 
säger Anna-Lena Sörenson. 

Vad är Civilförsvarsförbundets 
största utmaningar?
– Jag tror att det är rekryteringen av 
nya medlemmar och framförallt yngre 
medlemmar. Modernisering är också en 
stor utmaning. Det är viktigt att vi har 
ett gott ledarskap i alla föreningar och 
att vi ser över sättet att kommunicera 
på ett modernt sätt. Det är även viktigt 
att vi är lyhörda för medlemmarnas vilja 
och önskemål och samtidigt ser över vad 
samhället behöver. g

Text och foto: Cecilia Corfitsen

  Frivillighets- 
organisationernas  
      tid

men arbetar nu som riksdagsledamot. 
Hon vill bland annat stärka den  
enskildes förmåga vid krissituationer 
och stärka frivilligorganisationer.  
Ida Texéll är 35 år och bor i Sollen-
tuna. Hon är förbundsdirektör och 
räddningschef för Brandkåren  
Attunda och brinner för nätverkande 
och samverkan. 

Ledamöterna Rolf Nilsson och 
Mikael Rieslund samt ersättarna 
Tomas Berg och Lotta Finstorp efter-
träddes av Britt Sturestam, tidigare 
bland annat grafiker, Mats Brantsberg, 
säkerhetschef i Örebro kommun samt 
Jan Björkman, studieombudsman och 
tidigare riksdagsledamot. Stämman 
beslutade att styrelsen ska bestå av åtta 
ledamöter och inga ersättare. Ny i val-
beredningen blev Agneta Lipkin, som 
tidigare suttit i förbundsstyrelsen. 

Kungliga medaljörer
Under helgen delades det även ut 
kungliga medaljer till förtjänstfulla 
personer för deras goda insatser.  
Totalt delades 14 medaljer ut i silver 
och guld. g

Text: Cecilia Corfitsen
Text och foto: Anders J Andersson

FÖRBUNDSSTÄMMAN
Förhandlingar vid förbundsstämman. 
Robert von Post, Civilförsvarsförbundet 
Stockholm, gör ett inlägg i en fråga. Vid 
podiet Georgios Kontorinis, andre vice 
stämmoordförande, Agneta Lipkin, förste 
vice stämmoordförande, Bo Frändén, 
stämmoordförande samt Yvonne  
Norrgård, stämmosekreterare.
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  Varje människa är 
unik och en resurs 
    – inte ett problem

Varje människa är unik.  
Inte ens enäggstvillingar har likadana 
fingeravtryck. Ingen rår för om man är 
man eller kvinna, svart eller vit, var man 
är född, vilka föräldrar man har eller 
vilken kultur och andra förutsättning-
ar man växt upp under. Man ska inte 
bedöma människor efter vad de är, utan 
enbart deras handlingar. 

Att vara människa innebär att man 
har ett människovärde! Både internatio-
nell rätt, våra egna lagar och vår moral 
kräver att detta människovärde ska 
respekteras. Låt oss tänka efter hur fast 
detta faktum är förankrat: i världen, i 
vårt eget land, i vår egen kommun och 
inte minst – i våra hjärtan. 

Att man inte kan hjälpa vad man är 
född till, eller var man är född borde – 
rent logiskt – innebära att man heller 
inte kan ställas till ansvar för detta. 

Men hur ser det ut? Ständigt ankla-
gas människor för sådant hon eller han 
inte rår för. Vad kan en svart eller vit 
göra åt sin hudfärg?  

Att anklaga, att hota eller ta avstånd 
från någon för något denne inte rår för 
är ju inte bara respektlöst utan direkt 
ogenomtänkt, oetiskt och ger uttryck för 
bristande empati, medkänsla. 

Detta är rasism, ologiskt, orätt och 
något som kränker människovärdet. 

Nu befinner sig världen i krig.  
60 miljoner människor, det största anta-
let sedan andra världskriget, är på flykt. 

En miljon söker sig till Europa. Europa 
har 730 miljoner invånare. Det finns de 
som hävdar att Europa inte klarar av att 
ta emot en miljon av de som flytt för 
sina liv. I Libanon finns inga flykting-
läger. Barnen går i skolan och de vuxna 
integreras. Visst finns där problem, men 
varje människa ses som en resurs – inte 
ett problem. 

Ungern vägrar idag ta emot flykting-
ar – om de inte är kristna. 1956, när 
Sovjetunionen ockuperade Ungern, var 
det många ungrare som sökte fristad 
som flyktingar, flera av dem kom till 
Sverige. Det verkar Ungerns ledare 
Viktor Orbán ha glömt. Han borde likt 
Danmarks statsminister Lars Løkke 
Rasmusen fundera på varför flyktingarna 
inte vill bo i deras länder. Under andra 
världskriget skickades 72 000 finska 
barn till Sverige för att räddas undan de 
tre krigen Finland var inblandad i. Det 
verkar Finland ha glömt.

Är en människa som söker en fristad  
i Sverige ett problem eller en resurs? 

Av de syrier som söker sig hit är en 
tredjedel högutbildade – studenter, 
högskole- och forskarutbildade. Vem har 
bekostat deras utbildning? De kan be-
höva 2–3 års vidareutbildning i Sverige, 
utbildning i svenska, samhällskunskap 
och fortbildning anpassad till svensk ar-
betsmarknad. Det land de kommer ifrån 
har betalat 15, kanske 20 års utbildning. 
Ren vinst för Sverige! Många ensam-
kommande barn som placerats i den 

svenska skolan är så studiemotiverade att 
de triggar de svenska eleverna att plugga 
mera!

Jag är stolt över att bo i ett land dit 
andra vill flytta. 

Så gott som alla kommer vi från 
kommuner som vill växa, det finns nu 
ett sätt för alla kommuner i Sverige att 
göra det. Samtidigt får vi inte blunda för 
att invandringen påverkar det svenska 
samhället både negativt och positivt. 
Frågan är hur vi bäst tacklar situationen, 
så att inte det negativa överväger, så att 
vi inte själva, genom vårt eget agerande, 
bidrar till att öka problemen. 

Det vi inte vet kan kännas som ett 
hot samtidigt som vi med litet nyfiken-
het kan vända ett möte med människor 
från andra kulturer till något spännande 
och positivt. Det viktigaste är nog, att vi 
i grunden har ett eget gott självförtroen-
de och möter nya människor, trygga i vår 
egen kultur och religion. Men samtidigt 
öppnar oss för andra erfarenheter! Skilj 
på första intrycket och personen bakom. 
Människor är inte goda eller onda. Vi är 
alla en blandning av både och.

Tillsammans kan vi i Sverige och i 
Civilförsvarsförbundet medverka till att 
bryta mot en väg som annars kan leda 
in i både utanförskap och kriminalitet. 
Och då medverkar vi också till att det 
svenska samhället blir både säkrare och 
tryggare. g

Sven Lindgren 
Förbundsordförande, Civilförsvarsförbundet

Alla människor är unika, 
inte ens enäggstvillingar 

har samma fingeravtryck. 
Sven Lindgren inledde 

förbundsstämman med 
ett brandtal om att se 

varje människa som en  
möjlighet och inte ett 

problem. Svens inledning 
publiceras här i en något 

nedkortad version.

Sven Lindgren förärar Leni Björklund 
kunglig medalj för förtjänstfulla  

insatser i Civilförsvarsförbundet.
Foto: Anders J Andersson

FÖRBUNDSSTÄMMAN
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Som nyvald andre vice 
förbundsordförande i Civil-
försvarsförbundet har Ida 
Texéll mycket att ge. Nu vill 
hon skapa bättre förutsätt-
ningar för förbundet genom 
bättre samverkan och nät-
verkande.   

– Jag ser fram emot att stärka Civil-
försvarsförbundet och arbeta med att 
samverka ännu mer med olika aktörer 
för att förbättra krisberedskapen i 
Sverige. Vi måste nå fler människor och 
förtydliga vår roll inom förbundet, säger 
Ida Texéll.

Förbundsdirektör och räddningschef 
för Brandkåren Attunda och nu även 
andre vice förbundsordförande i Civil-
försvarsförbundet. Ida Texéll,  

35 år, bor i Sollentuna med man och två 
små barn. Hon kommer från Skåne där 
hon utbildade sig till brandingenjör, ett 
yrke där få kvinnor når höga positioner. 
Men Ida Texéll har arbetat hårt och 
siktat högt. Och krisberedskap har alltid 
intresserat henne.

– I en tillfällig kris är det ofta stökigt. 
Det handlar ofta om att arbeta under 
snabba tidsramar, att strukturera, sortera 
och fördela resurser. Det är något som 
passar mig väldigt bra, säger Ida Texéll.

Civilförsvarsförbundet mötte hon 
första gången redan 2003 genom Lunds 
brandförsvar. Idag vill hon utveckla Ci-
vilförsvarsförbundets verksamheter och 
se över förbundets roll för framtiden.

– Jag brinner för att göra skillnad, 
ifrågasätta och skapa förändring. Det är 
det som driver mig. Jag har så mycket en-
ergi. Jag vill arbeta för att människor ska 
ha det bra, för att samhället blir hållbart 
och jämställt. Jag gillar inte hierarkier, 

utanförskap och polarisering. Det är 
något jag vill motverka, säger hon.

Du verkar vara en riktig  
krutkvinna, hur gör du för  
att hinna med allt?
– Jag är mycket disciplinerad och struk-
turerad. Det har jag alltid varit. Sedan är 
jag bra på att delegera och har haft turen 
att jag har bra människor omkring mig. 
Jag väljer att leva i nuet och att göra det 
bästa av varje dag, säger Ida Texell.

Vilka utmaningar står  
Civilförsvarsförbundet inför?
– Jag tror att vi måste förhålla oss till den 
tid vi nu lever i. Det finns nya hot som vi 
tidigare inte har känt igen och vi måste 
anpassa oss till det. Vi måste arbeta mer 
med nätverk och samverkan och försöka 
få in fler yngre i organisationen. g

Text och foto: Cecilia Corfitsen

Ida Texéll 
  siktar högt

Mottagare av kunglig medalj för förtjänstfull gärning, från vänster: Marianne Johansson från Västra Ämtervik (guld), Per-Erik Mattsson från Karlstad (guld), Gunborg 
Johansson från Norrköping (guld), Nils-Bertil Finn från Sösdala (guld), Bo Hansson från Svedala (guld), Gunni Palmlöf från Skanör (guld), Kent-Ove Strömstedt från 
Falun (guld), Jonas Jesperson från Göteborg (silver), Kjell-Arne Johlin från Örkelljunga (silver), Pär Krönström från Kisa (silver), Ulla Arvidsson från Olofström (silver), 
Jan Andersson från Asarum (silver), Christina Andersson från Fristad (silver) samt Marie Edqvist från Borås (silver) som ej närvarade under stämman.
Foto: Anders J Andersson

Medaljörer

FÖRBUNDSSTÄMMAN
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200 kronor
(Vid beställning av 20 stycken)

Artikelnummer 1091-20

Tom ask i plåt att fylla med nödvändigheter för  
alla tillfällen, inte bara vid nödsituationer.

Format: 105 x 80 x 25 mm

14 kronor
Artikelnummer 2232

Kärnan-pussel med motiv från senaste versionen 
av Hitta Vilse-planschen. 50 bitar. Lämpligt för 
barn från 4 år och uppåt.  

42 x 37 cm.

149 kronor
Artikelnummer 7111

198 kronor (2-pack)
Artikelnummer 7111-2

Magnesiumelddon med ett magnesiumblock som 
man skrapar små spån av, vilket fungerar som tändma-
terial. För att bygga upp en eld krävs torrt material som 

fnöske, gräs eller papper. Storlek: 55 x 30 x 30 mm
65 kronor  Artikelnummer 2209-2

Civilförsvarsförbundets  
märkesnål med stiftlås i gyllen- 

gul färg. Storlek 12 x 12 mm.

15 kronor  
Artikelnummer 1090

Du kan också stödja Civilförsvarsförbundets verksamhet genom att köpa  
märkesnålen för 115 kronor. Då går 85 kronor till verksamheten. Märkes- 
nålen levereras i en liten ask med gåvobevis som tack.      Artikelnummer 1089

Keps med Civilförsvars-
förbundets logga.

55 kronor   Artikelnummer 8456

Reservation för felskrivning av priser och beskrivningar.

Radio som fungerar även under elavbrott. Drivs då med vev-dynamo, 
solceller eller batteri (3 x AAA). Kan användas för att nödladda 

mobiltelefon. Cirka tio minuters vevtid ger upp till en minuts taltid. 
Funktioner: FM/AM-radio, 

ficklampa, varselfunktion  
samt sirén. 

369 kronor
Artikelnummer 700323


