Frivilliga resursgrupperna – FRG
Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En
stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir
förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I
sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill
hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig
att vara med i FRG – en frivillig resursgrupp.

Vad gör FRG?
De frivilliga resursgruppernas uppgift
är att finnas till hands för kommunen
när de ordinarie resurserna behöver
förstärkas i utsatta lägen, som vid
exemplen ovan, eller vid andra behov.
En frivillig resursgrupp kallas in på
begäran av kommunledningen när
något extraordinärt hänt för att till
exempel hjälpa till med evakueringar, information,
administration och andra praktiska uppgifter. Även
medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för
en FRG-medlem.

Exempel på skarpa insatser för FRG?
Oljeläcka Söderhamn, 2012
Skogsbrand Gotland, 2012
Vattenproblem Skellefteå, 2011
Kriscentrum för norrmän, 2011

Pandemivaccinering Kungsör, 2010
Eftersök Falun, 2010
Eftersök Orsa, 2010
Vattenproblem Falun, 2010
Snökaos Skåne, 2010
Brand Bodträskfors, 2006
Stormen Gudrun, 2005

Hur utbildas FRG?
Grundutbildningen är på 36 timmar
och sker lokalt på kvällar och helger. Grundutbildningen innehåller:
− Vår sårbarhet och våra möjligheter (grundkurs om
samhällets krisberedskap)
− Kommunkunskap
− Den frivilliga resursgruppen
− Information vid kriser
− Att möta människor i kris
− Första hjälpen
− Hjärt-lungräddning
− Praktisk brandsläckning
− 30-minutersmetoden (Om att organisera spontanfrivilliga i
en kris- eller katastrofsituation)
___________________________________________________

Har du frågor kring FRG eller vill anmäla ditt intresse?
Kontakta beredskaps- säkerhetsansvarig i
Surahammars kommun, Malin Dreifaldt.
malin.dreifaldt@surahammar.se eller 0220-390 32

Krisledningsorganisation
Vid en större händelse i kommunen, en så kallad extraordinär
händelse, kommer kommundens arbete att styras av en
krisledningsnämnd. Nämnden består av ett antal kommunala
politiker.
Nämnden får stöd av en beredningsgrupp/stab. Stödet kan
bestå av t.ex. underlag för beslut.
Surahammars kommun har även ett lokalt krishanteringsråd.
Rådet träffas regelbundet för att diskutera igenom risker och
åtgärder som är aktuella för kommunen. I rådet ingår bl.a.
räddningstjänsten, polisen, länsstyrelsen,
frivilligorganisationer, energibolag och kyrkan.
Informationsgruppens uppgift är att informera allmänheten,
media och den egna organisationen om händelsen.
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