
Elever på Finnstaskolan: 
”Vi vet precis vad vi ska göra 
om brandlarmet går”

Redo för kris

Så jobbar kommunen 
med kris beredskap
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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN

Upplands-Bro

När en kris uppstår så hjälper kommunens 
 frivilliga resursgrupp, FRG, till där det behövs. 
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Du vet väl att du hittar massor av  
aktiviteter i kommunens evene-
mangskalender? Föreställningar, ut-
ställningar och vandringar i skog och 
mark. Bland annat. 
> upplands-bro.se/evenemang

Massor av 
kul att göra

V
i har den senaste tiden haft flera kriser 
och utmanande tillstånd, gängkrimina-
litet, elbrist och inte minst coronapan-
demin. För Upplands-Bro har dessa 
kriser utmanat oss alla och understrukit 

behovet av att vi tillsammans tar krafttag för ett säkert 
och tryggt samhälle.  

För att ha en förmåga att förebygga och hantera 
kriser krävs tydlighet, stabilitet och robusthet i ledar-
skapet. Upplands-Bro måste ha en krisberedskap så 
att vi kan möta den hotbild och de risker som vi står 
inför. Alliansen vill stärka Upplands-Bros krisbered-
skap så att vi klarar av att hantera kriser och otrygghet 
i fredstid. Genom god planering och goda samarbe-
ten ska krisberedskapen stärkas. Vi i Alliansen har 
dessutom beslutat om flertalet insatser för att komma 
tillrätta med gängkriminaliteten, bland annat med 
inrättandet av Trygghetscenter och bildandet av BID 
(Business Improvement District). 

Det krävs samarbete och goda relationer såväl 
med olika aktörer inom kommunen som med andra 
kommuner. Näringslivets roll är avgörande för att vi 
ska lyckas och här är BID:en ett viktigt inslag. 

Vi kan inte förlita oss på tur eller goda omständig-
heter, utan för att ha en väl fungerande krisberedskap 
krävs god planering och strukturer. Det osäkra läget 
i omvärlden kräver medvetna satsningar och tydliga 
vägval.

Såväl den svenska krisberedskapen och vårt total-
försvar och därmed civila försvar behöver utvecklas 
under kommande år. Vi ska fokusera på de resultat 
som ska uppnås. Arbetet med att utveckla styrning-
en och uppföljningen av vår krisberedskap ska fort-
sätta. Styrningen och uppföljningen för vår krisbered-
skap och i förlängningen vårt civila försvar behöver 
vara långsiktig och tydligt inriktad mot verksamhe-
tens resultat. 

Krisberedskap och civilt försvar består av ett stort 
antal verksamheter och en bred uppsättning aktörer 
i samhället, offentliga myndigheter, privata företag, 
frivilligorganisationer och invånare. Dessa måste in-
volveras inom ramen för strukturerna och också tas 
i beaktande vid formuleringen av resultat och effekt-
mål. Det på grund av den kompetens, de många lär-
domar och den viktiga kunskap om försörjningsked-
jor och leverantörskedjor som finns inom näringslivet 
och inom kommunerna.

 Fredrik Kjos (M) 
 kommunstyrelsens ordförande

Martin Normark (L)  
kommunalråd

Jan Stefanson (KD) 
kommunalråd

Mattias Peterson (C)  
kommunalråd 

Ett Upplands-
Bro med god 
beredskap

Kontaktcenter 
Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Besöksadress: 
Furuhällsplan 1, Kungsängen
Bro centrum 1, Bro 

upplands-bro.se/podd

Vid frågor om innehållet kontakta: 
kommun@upplands-bro.se. Februari 2022. 

I kommunpodden Bättre Tillsam-
mans, som har temat hållbarhet, 
fortsätter vi att berätta om hur 
kommunen jobbar och lyfta lokala 
profiler. Bättre Tillsammans hittar 
du på Acast och andra poddplatt-
formar. 

Podd:
Bättre  
Tillsammans  

På webbplatsen upplands-bro.se hittar du informa-
tion från kommunen. Det gör du även på Facebook 
där vi heter Upplands-Bro kommun och  
på Instagramkontot @vi_ar_upplandsbro. 
Kulturnyheter finns på > kultur.upplands-bro.se. 

Hitta oss i  
sociala medier

Grannstödsbilen i Upplands-Bro kommun har  
funnits i tolv år. Vill du bli grannstödsförare? Du 
får en kort utbildning av polisen och en utbildning 
i första hjälpen för att kunna hjälpa till vid olyckor. 
Du kommer att vara verksam i brottsdrabbade 
områden i syfte att observera och rapportera 
utifrån information från bland annat den lokala 
polisen. > Anmäl ditt intresse, maila: kommun@
upplands-bro.se

Varje år arrangerar Upplands-Bro kommun en 
Trygghets- och krisberedskapsdag. Det sker på hös-
ten och syftet är att uppmärksamma krisberedskap. 
Förutom representanter för kommunens fritidsgår-
dar, kontaktcenter samt trygghets- och säkerhets-

avdelningen deltar även, Frivilliga Resursgruppen, 
FRG (läs mer om dem på sidan 7), Grannstödsbi-
len, bevakningsbolaget Rapid, Polisen och Brand-
kåren Attunda. Det brukar uppskattas av både stora 
och små.

Grannstödsbilen rullar  
för din lokala trygghet

Årligt evenemang: 

Trygghets- och krisberedskapsdagen

I tio år har KG Sjöblom och Tomas Arvén rattat 
Grannstödsbilen i Upplands-Bro kommun ihop.

Poliser, brandmän och 
representanter från kommunen 
deltog i Trygghets- och 
beredskapsdagen i höstas. 
Evenemanget hölls i både 
Kungsängen och Bro.
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När något hotar grundläggande funktioner i samhäl-
let, att strömmen går, vattnet stängs av, eller till och 
med att människors hälsa och frihet står på spel – då 
uppstår en kris. Kommunen måste, liksom andra delar 
av samhället, vara förberedd för att hantera oväntade 
situationer.

Kriser kommer ofta plötsligt och kräver snabba be-
slut. Kommuners krisberedskap är en mycket vik-
tig, ofta avgörande, nyckel när en kris uppstår. Man 
kan beskriva en kris som ett tillstånd i samhället 
där konsekvenserna av en händelse är så svåra och 
allvarliga att de vanliga resurserna och verksamhe-
terna inte räcker till för att hantera händelsen. 

För att klara av krisen krävs ofta särskilda insat-
ser och samarbete med andra aktörer, till exempel 
länsstyrelsen, frivilligorganisationer, företag eller 
regionen.  

Vanliga kriser
För kommuner, som Upplands-Bro, innebär en 
kris oftast elavbrott, vattenläckor eller stormar med 
starka vindar och regn eller snö, som påverkar sam-
hället. Det kan leda till avspärrade vägar, översväm-
ningar eller liknande. 
 I slutet av januari drabbade exempelvis stormen 
Malik stora delar av Sverige med stormvindar och 
nederbörd. I Upplands-Bro klarade vi oss förhål-
landevis väl, med endast elavbrott och nedfallna 
träd som konsekvens. Hade stormen ställt till värre 
problem hade det kunnat leda till en kris.   
 Så blev det till exempel i januari 2019. Många 
minns stormen Alfrida som slog till med full kraft. 
För Norrtälje kommun, som var värst utsatt i Sve-
rige, innebar det att tusentals hushåll blev utan el 
under flera dagar – vissa i flera veckor. Mobilnätet 
påverkades och därmed trygghetslarm för äldre. 
Stora skador uppstod på offentlig och privat egen-
dom. Det var en komplicerad situation, som man 
dock kunde dra viktiga lärdomar av. 
  – I Upplands-Bro förbereder vi oss för det ovän-
tade och har under de senaste åren förstärkt vår 
förmåga. Vi har förstärkt och utvecklats så att vi kan 
hantera hastigt uppkomna situationer som exem-
pelvis att plötsligt stå utan el, eller att en vattenläcka 
uppstår. Då är det viktigt att medarbetare och verk-

 
I Upplands-Bro förbereder vi oss  
för det oväntade och har under de 
senaste åren förstärkt vår förmåga.

P4 är Sveriges kris- och beredskapskanal och förser 
allmänheten med viktig information – både daglig 
trafikinformation men också livsnödvändig information 
vid större samhällsstörningar som orsakas av olyckor 
eller oväder.

 
– I vårt uppdrag ingår att vi ska kunna fortsätta 
vår verksamhet i både kris och krig, säger Mårten 
Randberg, chef  för Sveriges radios Trafikredaktion.

P4-kanalerna är en del av totalförsvaret och med 
sin robusta teknik når de ut med viktig information 
till invånarna, oavsett eventuella samhällsstörningar 
eller orostider.  

 VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten, 

varnar människor om att något har hänt som ome-
delbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. 
 Du kan få VMA i flera olika kanaler: 

> via radio och TV 
> från Krisinformation.se via webb, app och i  

       sociala medier 
> som notis i Sveriges Radios app SR Play 

 I vissa fall kan du bli varnad genom: 
> Talmeddelande till fast telefoni inom det drab-

bade området 
> Sms till din mobil om den används i det drab-

bade området 
Om du nås av ett VMA ska du följa de uppma-

ningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Ra-

dio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS 
Alarms informationsnummer) om du har frågor 
eller vill veta mer.

I vissa fall används utomhusvarningssystemet, 
ofta kallat Hesa Fredrik. I minst två 2 minuter ljuder 
en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekun-
ders tystnad. Om du hör signalen ska du gå inom-
hus, stänga dörrar, fönster och ventiler, lyssna på 
radio för information. Faran över signaleras med en 
30-40 sekunder lång signal. 

Sirenen testas klockan 15.00 första helgfria mån-
dag i mars, juni, september och december. Vid prov 
ges även information i radion. I Upplands-Bro finns 
tio sirener för VMA-signaler. 

P4 Stockholm – din kanal för viktig information 

samheter snabbt kan åtgärda det som vi ansvarar för 
och prioritera den verksamhet som måste fungera. 
Vårt goda samarbete med frivilliga, myndigheter 
och näringsliv är även en nyckel för god gemensam 
förmåga, säger Ida Texell som är kommundirektör i 
Upplands-Bro kommun. 

 Ibland används begreppet extraordinär händelse 
i stället för kris. Det finns en lag som reglerar sam-
hällets arbete med att förebygga och hantera kriser 
där begreppet extraordinär händelse används: La-
gen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544). 

 Alla kommuner ska enligt lagen ha en krisled-
ningsnämnd som aktiveras om större kriser upp-
står. 

I Upplands-Bro kommun utgörs krisledningen 
av ledamöterna i kommunstyrelsen. Det är dock väl 
värt att notera att krisledningsnämnden hittills ald-
rig har varit i aktiverat läge. 

Kris – vad 
menar vi 
egentligen?   
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Kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer 
har en skyldighet att ha en god krisberedskap. Men 
faktum är att om vi plötsligt står utan el, vatten och 
värme hemma, kanske utan internetuppkoppling, 
så förväntas vi klara oss själva ändå, åtminstone en 
vecka. 

Om en kris inträffar så kommer hjälpen från sam-
hället först att gå till dem som bäst behöver den, 
som äldre och sjuka. De flesta av oss måste alltså 
vara beredda på att kunna klara oss själva ett tag. 
Rekommendationen är en veckas beredskap med 
mat, vatten, värme och kommunikation. 
Det kallas att ha en hemberedskap. 

 
Krislådan – detta  
behöver du  
I en krislåda samlar du 
det som är viktigt för 
att du och din familj 
ska klara er utan stöd 
under krisen. Genom 
att ha en krislåda är 
du förberedd så din 
vardag fungerar även 
om samhällets vanliga 
tjänster inte fungerar.   
 Detta kan vara bra att 
ha i din krislåda: 

> Vatten. Dunkar eller 
hinkar med lock att förvara 
det i. Har du husdjur? Tänk på 
att ha vatten även till dem! 

> Mat som klarar förvaring i rums-
temperatur utan kylskåp och frys. 

> Kontanter.
> Sovsäck, filtar och varma kläder.
> Tändstickor.
> Stearin- och värmeljus.
> Värmekälla som inte drivs av el, till 

exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på 
att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonox-
idförgiftning eller skapa irritation i luftvägarna. 

Hur bygger vi en stark krisberedskap i civilsam-
hället, i en kommun?

–  Krisberedskap och säkerhet bottnar i varje män-
niskas förmåga och tolkning av riskmiljön. Säkerhet 
skapas genom kunskap, förståelse och dialog. Det 
byggs inte uppifrån, genom myndigheters riktlinjer, 
utan kräver att invånarna deltar och förstår. Här är 
kommunen och civilsamhället avgörande. Civilt för-
svar är allt det som myndigheter, kommuner och 
regioner samt enskilda personer, företag och det 
civila samhället gör för att förbereda Sverige för kris-
situationer. I fredstid handlar det om beredskapspla-
nering. Det civila försvaret bidrar till att stärka vår 
förmåga att förebygga och hantera svåra samhälls-
påfrestningar. 

 
Hur har kommunernas roll i kris förändrats över tid?

– Kommunernas förutsättningar har förtydligats 
och utvecklats. Jämfört med tidigare är rollen nu mer 
resultatorienterad och långsiktig. I Upplands-Bro  
fokuserar vi på bland annat utbildningar och övning-
ar. Under de senaste åren har viktiga lärdomar gjorts 
genom den pandemi som vi genomlever just nu. Det 
ska vi utveckla och dra nytta av i våra fortsatta förbe-
redelser. På så sätt kan också en förfärlig pandemi 
skapa värde i en osäker framtid.  

Hur samarbetar kommunen med andra aktörer?
–  Vi har ett tätt samarbete med andra kommuner, 

regionen och länsstyrelsen – bland annat. Alla behövs 
för vår samlade förmåga. Det ömsesidiga beroendet 
mellan olika aktörer ger ett visst mått av oförutsäg-
barhet. Därför är samverkan, planering och övning så 
viktigt.

Vilken typ av kriser förbereder vi oss inför?
– Det är lätt att tänka på krig och väpnade konflik-

ter – och moderna konflikter har också lokala dimen-
sioner. Men den typen av lokal påverkan är inte enbart 
en följd av internationella konflikter. Talar vi om sam-
hällsstörningar i IT-system, vatten- och elförsörjning 
med mera så är det saker som vi ska kunna hantera 
oavsett hur det globala säkerhetsläget ser ut. Proble-
men riskerar att bli lika stora för invånarna oavsett, 
och för oss är det inte en fråga om fredstid eller kon-
flikter utan om krisberedskap, oavsett orsak till stör-
ningen.

Vad behöver vi bli ännu bättre på?
–  Vi behöver bli ännu bättre på att beskriva vad 

risk och hot är. Vi behöver system och strukturer som 
gör att alla både vill och kan bidra med att ta ansvar. 
Ansvar uppstår inte av sig själv och vi måste därför 
träna på det. I skyddet av Sverige, liksom en kommun, 
behövs alla och det är bara genom allas insatser som 
skyddet kan bli effektivt och kraftfullt.

> Ficklampa med extra batterier, pannlampa  
eller fotogenlampa och bränsle, till exempel lamp-
olja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för 
att inte orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa 
irritation i luftvägarna. 

> Husapotek med det viktigaste för dig och din 
familj, viktiga mediciner.

> Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), sol-
celler eller tillgång till bilradio. 

> Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare 
(dynamo) till mobiltelefon. 

> Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till 
exempel våtservetter. 

> Campingkök och bränsle, exem-
pelvis T-röd för spritkök. Tänk 

på ökad brandrisk i samband 
med öppen låga. Använd 

inte spritkök under köks-
fläkten. 

> Papperslista med 
telefonnummer till 
exempelvis anhöriga, 
grannar, kommunen, 
räddningstjänsten, 
skolan, elleverantören 
och sjukvården. 

 
Tips från Myndigheten 

för samhällsskydd och 
beredskap
Under våren 2018 skicka-

des skriften ”Om krisen eller 
kriget kommer” ut till 4,8 miljo-

ner hushåll i Sverige. Informationen 
är tänkt att öka kunskapen och att göra 
invånarna bättre förberedda på följderna 
som allvarliga olyckor,  
extremt väder, it-attacker eller militära 
konflikter kan ge.

Skriften togs fram av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Har du 

inte kvar ditt exemplar kan du beställa ett nytt via 
www.msb.se. Skriften finns på flera olika språk. 

kommundirektör  
Ida Texell!

 

Det är bara genom allas insatser 
som skyddet kan bli effektivt och 
kraftfullt.

Enkät

Krisberedskap funderar man kanske 
inte över dagligen, men som du kan 
läsa här ovanför så förväntas vi ha en 
viss hemberedskap så att vi klarar oss 
med mat, vatten och värme. Vi gav oss 
ut och frågade några Upplands-Brobor 
om de är förberedda för kris.

Kriskoll på    
hemmaplan

Tom Vilenius, Kungsängen
– Nej, jag är inte förberedd, även om jag känner 

till att man ska ha vissa saker hemma. Mat finns 
men värme och vatten är det sämre med. Men det 
är ingenting jag tänker på faktiskt. 

Är du förberedd 
om krisen 
kommer?

Mat som klarar 
förvaring i 
rumstempe-
ratur är bra att 
ha i en krislåda.

Riv  
ut och 
spara!



5  www.upplands-bro.se

Niraja Asmerom, Bro
– När pandemin började så förberedde vi oss 

extra. Nu har vi inte lika mycket mat hemma men 
visst skulle vi klara oss en vecka. Vi har grill och 
grillkol att laga maten på och vi har en vattendunk. 

Victor Johansson, Bro
– Frågan är felställd, ska beredskap ligga på in-

dividens ansvar? Jag tycker det vore mer rimligt att 
ha den beredskapen på samhällsnivå och informera 
tydligt så att folk vet till exempel: vart ska jag vända 
mig för att hämta vatten? 

 Frivilligutbildning.se
> Skanna QR-koden med 
din telefon för att komma 
direkt till frivilligutbildning.se

Om en allvarlig kris inträffar så kan kommunens 
trygghetspunkter aktiveras. En trygghetspunkt är en 
plats dit du kan vända dig för att få hjälp och infor-
mation. I Upplands-Bro finns sex trygghetspunkter, 
kolla vilken som finns närmast ditt hem. 

Vid trygghetspunkterna finns: Tak över huvudet. 
Värme. Vatten. Möjlighet att värma medhavd mat. 
Möjlighet att ladda telefon. Vila. Plats för övernatt-
ning. Möjlighet till personhygien. Aktuell informa-
tion om den pågående krisen. 

Trygghetspunkten –  
hit kan du vända dig

Råby

Bro

Kungsängen

Brunna

Ekeby

Håbo-Tibble

12

3

4

5

6

Kommunens trygghetspunkter
1. Kulturhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
2. Ekhammarskolan aula, Skolvägen 24, Kungsängen
3. Hagnäshallen, Hagnäsvägen 3, Kungsängen/Brunna
4. Brohuset, Bro centrum 1, Bro
5. Fotbollshallen i Bro, Ginlögs väg 1, Bro
6. Tibblegården, Håbo-Tibble

Om du vill engagera dig inom beredskapsom-
rådet finns flera organisationer att välja mellan, 
närmare bestämt 18 stycken frivilliga försvars-
organisationer. Många av dem känner du säkert 
igen namnet på, andra är mindre kända. Vissa 
är stora, med bred verksamhet, andra har riktat 
in sig på en specifik del av beredskapen.  
 De frivilliga försvarsorganisationerna är 
medlemsstyrda organisationer med ett särskilt 
viktigt uppdrag inom beredskapsområdet. De 
utbildar engagerade personer som vill bidra 
och hjälpa till i händelse av kris och samhälls-
störning. 
 Vill du engagera dig? På webbsidan frivillig-
utbildning.se hittar du direktlänkar till samtliga 
18 organisationer.

  Frivilliga försvarsorganisationer:

  > Sveriges Bilkårers Riksförbund

  > Frivilliga automobilkåren

  > Frivilliga flygkåren

  > Frivilliga motorcykelkåren

  > Försvarets personaltjänstförbund 

  > Frivilliga radioorganisationen

  > Flygvapenfrivilliga

  > Insatsingenjörerna

  > Svenska brukshundsklubben

  > Svenska Blå Stjärnan

  > Civilförsvarsförbundet

  > Svenska Fallskärmsförbundet

  > Riksförbundet Sveriges Lottakårer

  > Svenska Pistolskytteförbundet

  > Svenska Röda korset 

  > Försvarsutbildarna, Svenska försvarsutbildnings-    
     förbundet

  > Sjövärnskårernas riksförbund

  > Svenska Skyttesportsförbundet

Engagera dig  
– så gör du

I händelse av kris som påverkar oss lokalt in-
formerar Upplands-Bro kommun om läget 
på hemsidan, www.upplands-bro.se. Under en 
pågående kris, till exempel en vattenläcka, upp-
dateras informationen regelbundet, här anges 
hela tiden när nästa uppdatering kommer.   
Webbplatsen www.krisinformation.se förmed-
lar information från myndigheter och andra 
ansvariga i samband med en kris eller allvarlig 
händelse. All information som publiceras på 
sajten är bekräftad information. Krisinforma-
tion.se drivs av Myndigheten för Samhälls-
skydd och beredskap (MSB).  
 113 13 är ett nationellt informationsnummer 
som förmedlar information till allmänheten 
vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 
Allmänheten kan också lämna information om 
allvarliga olyckor och kriser via tjänsten. 

Så får du 
information 
i kris

 www.upplands-bro.se

Riv  
ut och 
spara!
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Det måste fungera väl, vi övar ju för
skarpt läge.

På Finnstaskolan i Bro har elever och personal brand-
övningar varje termin. Då utryms hela skolan och fort 
ska det gå. Mellanstadieeleverna Leah, Josef och Lowe 
vet precis vad man ska tänka på.

Lowe, Josef och Leah går i fyran, femman och sexan 
på Finnstaskolan och har varit med om brandöv-
ningar flera gånger. 

– Man får aldrig veta något i förväg så jag blir 
alltid livrädd när brandlarmet startar. Men sen gör 
vi alla som vi vet att man ska. Vi tar skorna i handen 
och går ut direkt, säger Lowe, som går i fyran. 

Storasyster Leah, i sexan, bekräftar och fyller i. 
– Alla samlas på grusplanen bakom skolan. Vi 

ställer oss på led varje klass för sig. Fröken räcker 
upp handen när hela klassen är samlad för att visa 
att alla är där, säger hon. 

– Det är vaktmästaren som till slut säger att 
övningen är slut, vi väntar på grusplanen tills han 
säger till, berättar Josef.

Biträdande rektor Soma Arenander som är med 
lyssnar stolt. Eleverna har uppenbarligen stenkoll.

Sedan några år tillbaka övar skolor på både ut-
rymning, som vid brandövningar, och inrymning, i 

fall man snabbt behöver samla alla elever inomhus.
– Efter varje övning så görs en utvärdering som 

all personal får i sina fack. Där står vad som gick bra 
och om vi behöver bli bättre på något. Det måste 
fungera väl, vi övar ju för skarpt läge, säger Soma 
Arenander. 

Inom kommunens organisation finns lång erfarenhet 
av att möta och hantera de situationer som kan uppstå 
i samband med en kris. En av kommunens viktigaste 
uppgifter är att bidra till att du som invånare känner 
dig säker i din vardag.   
 
– Om en kris uppstår så finns en tydlig struktur för 
hur arbetet ska styras och ledas. Att värna liv och 
hälsa går givetvis först. Det är mycket viktigt att de 
personer som behöver hjälp och stöd i den vanliga 
vardagen också får det i kris. Det gäller exempelvis 
de äldre som bor på våra äldreboenden, säger Mats 
Kjellberg, säkerhetschef i kommunen. 

Han fortsätter: 
– När det gäller andra verksamheter är principen 

Så jobbar kommunen vid kris  
att den som ansvarar för en verksamhet till vardags, 
till exempel förskolan, även har ansvaret under en 
kris. Det kallas ansvarsprincipen och är en nationellt 
fastslagen princip, säger han. 

 Mia Wallner som är säkerhetssamordnare an-
svarar bland annat för organisationen Tjänsteman i 
beredskap (se faktaruta). 

 – För kommunens del är samverkan med både 
interna som externa parter oerhört viktig för att 
kunna hjälpa och stötta invånare under en kris. Vi 
har en nära och bra samverkan med såväl polis och 
räddningstjänst som frivilligorganisationer. Till-
sammans har vi alla invånare i fokus och gör vårt 
yttersta för att mildra de konsekvenser som kriser 
kan medföra. 

Övningar 
> Övningar sker i många 
kommunala verksamheter 
och kan göras på olika sätt. 
Förutom brandövningar på 
skolor, förskolor, inom vård 
och omsorg så förbereds 
personal inför olika 
scenarier. Det kan vara 
omsorgspersonal som 
utbildas om bränder hos 
Räddningstjänsten. Det 
finns rutiner vid vattenläck-
or och strömavbrott och 
kommunen har ibland 
övningar i form av fiktiva 
scenarier så att alla 
berörda vet vad de ska 
göra om behovet uppstår. 
> Upplands-Bro deltar 
även i regionala övningar 
tillsammans med olika 
myndigheter och även 
stora nationella totalför-
svarsövningar. Övning ger 
ju som bekant färdighet.

Tjänsteman i beredskap 
> För att snabbt kunna hantera uppkomna krissituatio-
ner har Upplands-Bro kommun alltid funktionen 
Tjänsteman i beredskap aktiverad. Det innebär att en 
av kommunens medarbetare har jour under kvällar, 
nätter och helger för att snabbt kunna agera och 
koordinera verksamhet om en incident inträffar.

POSOM
> POSOM är en beredskapsgrupp som med kort varsel 
kan kallas in för att stötta drabbade vid en större olycka 
eller annan typ av akut händelse. POSOM står för 
”psykiskt och socialt omhändertagande” och dess 
främsta roll är att förebygga psykisk ohälsa. Det sker 
genom att ge stöd till personer som direkt eller indirekt 
har drabbats vid en olycka.  

Övning ger färdighet!

Biträdande rektor Soma 
Arenander

Leah, Lowe och Josef 
har varit med vid flera 
brandövningar på skolan 
och vet precis vad de ska 
göra om larmet går.
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När coronapandemin gjorde entré för två år sedan fick 
FRG, kommunens Frivilliga resursgrupp, en nyckelroll 
i krishanteringen den första tiden. När något exceptio-
nellt inträffar lämnar de sina vanliga jobb, hjälper till 
där det behövs och organiserar frivilliga krafter så att 
alla jobbar mot samma mål. 

 
– Viljan att hjälpa till när något ovanligt händer 
finns i samhället, vi människor fungerar så. Men det 
krävs att någon organiserar och leder arbetet. Där 
kommer FRG in, säger Dan Carlsson, FRG-ansvarig.  

 Vi träffar honom och fyra av hans FRG-kollegor i 
gruppens lokal i Bro. Den stora plåtbyggnaden med 
högt i tak är full med nödutrustning: filtar, ficklam-
por, gummistövlar och spadar. Färdigpackade kris-
lådor, cantiner, första hjälpen-kit och sladdvindor.  

 Dessutom två valpar, ja inte hundvalpar alltså, så 
kallas de terrängbilar som FRG använder för att vid 
behov frakta folk och material. Intill valparna står 
en kokvagn. 

 – Skulle det behövas så kan vi på tre timmar ser-
vera varm ärtsoppa i Bro centrum. 5 000 portioner 
per dygn, säger Dan Carlsson.  
 Alla fem har varit engagerade i FRG i flera år, och 
har varit med om både små och stora kriser. Första 
tiden med coronapandemin har de färskt i minnet.  

När äldreboenden, hemtjänst och andra verk-
samheter fick brist på skyddsutrustning tog FRG:s 
Mathias Johansson, tillsammans med kommunens 
medicinskt ansvariga sjuksköterska, fram en mo-
dell för hur man bäst tillverkar skyddsrockar av 
sopsäckar. Sedan satt frivilliga, unga och gamla, 
från när och fjärran, och tillverkade rockar som 
på löpande band, vissa dagar blev det runt 400 
skyddsrockar. När behovet var som störst tog FRG 
hjälp av ungdomar i lokala idrottslag. 

– En och en halv månad höll vi på, det blev över 
10 000 skyddsrockar som vi förvarade här och körde 
ut till kommunens olika verksamheter dagligen. När 
man kunde börja köpa in ordinarie utrustning igen 
så transporterade vi den, berättar Mathias Johansson.   

Många Upplands-Brobor ville hjälpa till
Det var många i riskgrupperna, främst äldre, som 
behövde hjälp med handling av mat och andra 
ärenden. Och det var många Upplands-Brobor som 
ville hjälpa till. FRG organiserade de frivilliga som 
anmälde sig och kopplade ihop dem med personer 
som behövde få något uträttat. 

Att vara med i FRG är givande på många sätt, det 
är gruppen överens om.  

– Det känns bra att kunna bidra till samhällsnyt-

Från vänster: Dan Carlsson, 
FRG-ansvarig, Mehdi Tajhizi, 

medlem, Peter Asmund, 
FRG-ansvarig och före detta 
ambulanssköterska, Mathias 

Johansson, FRG-ansvarig 
och Synöve Borlaug Dufva, 

gruppledare.  

Kommunens frivilliga  
hjältar är alltid redo 

tan, och i bästa fall rädda liv. Men FRG är också en 
fin gemenskap. Utbildningar som vi går i krisbered-
skap och ledarskap ger personlig utveckling, säger 
Mehdi Tajhizi.  

År 2015, då många kom till Sverige på flykt från 
kriget i Syrien och från Afghanistan, är ett minne 
de alla bär med sig. En period inhystes nyanlända 
familjer på Björknäs camping. Som på många andra 
håll i landet skänkte Upplands-Brobor kläder, hus-
geråd, mat och annat. FRG skötte logistiken.  

– Att möta människor som lämnat allt för att 
överleva var otroligt starkt. Många av oss som enga-
gerade oss har fortfarande kontakt med familjerna 
som kom, säger Dan Carlsson.  

Han fortsätter: 
– Vi vet aldrig var vi kan behövas nästa gång. Men 

när kommunen ringer så finns vi här, redo att hjälpa 
till.   

 
Det känns bra att kunna bidra till 
samhällsnyttan, och i bästa fall  
rädda liv.  

Frivilliga resursgruppen i Upplands-Bro 
> Antal medlemmar: 45 
> Medlemmarna utbildas i krisberedskap, hjärt- och lungräddning med mera.  
> När det finns behov aktiveras FRG av kommunens säkerhetschef. De medlem-
mar som deltar i en krissituation räknas då som kommunanställda, det vill säga 
de är försäkrade och får en liten ersättning för arbetet. Om ens arbetsgivare 
godkänner kan man som medlem i FRG avtala om att tillfälligt få lämna sitt jobb 
när FRG kallas in. 
> Vill du engagera dig? Maila dan.carlsson@upplands-bro.se.   

Föreläsning om civil beredskap 
> I vår håller FRG Upplands-Bro en föreläsning om 
civil beredskap och om hur FRG arbetar.  Välkommen!  
> När: Söndag 24 april klockan 13-15 
> Var: Information om plats kommer att finnas i 
kommunens evenemangskalender. Håll utkik: www.
upplands-bro.se/evenemang  
> Hur: Kostnadsfritt. Anmäl dig till dan.carlsson@
upplands-bro.se.

Se film om FRG!
> Skanna QR-koden med 
din telefon för att se en film 

om FRG 
Upplands 
-Bro och 
Järfälla. 
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Malin Grentzelius
> Bor: Bro
> Gör: Jobbar som fältassistent i Upplands-Bro 
kommun
> Engagemang: Ordförande för Försvarsorgani-
sationens samarbetskommitté Stockholms län. 
Medlem i Upplands-Bro civilförsvarsförbund, 
utbildare i bland annat civil krisberedskap, 
hjärt- och lungräddning. Frivillig i Brandvärnet 
och i Frivilliga resursgruppen, FRG.

Många som engagerar sig i beredskap 
och civilt försvar har en särskild upple-
velse i bagaget. Det kan vara att vattnet 

eller elen oväntat har försvunnit i några timmar, 
då väcks frågan ”vad gör jag nu?”. 

För min del var det förlusten av min pappa. 
Han dog plötsligt, och alldeles för tidigt, i en 
hjärnblödning. Det var jag som hittade honom 
och vid det laget var det för sent, men jag tänkte 
ofta ”om jag hade kommit tidigare, hade jag då 
kunnat hjälpa honom?”.

Något år senare såg jag en annons i en tidning 
om att FRG (Frivilliga resursgruppen, läs mer på 
sidan 7) erbjöd kurser i hjärt- och lungräddning 

samt första hjälpen. Jag kände direkt, det är klart 
att jag vill lära mig det här!

Efter det gick jag med i Civilförsvarsförbundet, 
jag satt i FRG:s styrelse och engagerade mig som 
instruktör – det är jag fortfarande. Jag vill ju lära 
ut de här viktiga sakerna!

Sedan dess har jag gått flera utbildningar i be-
redskap. Att ha den kunskapen ger mig en känsla 
av trygghet. Jag vet att jag kan agera och göra 
skillnad om det uppstår en krissituation.

Det har också gett mig ett analytiskt tankesätt, 
jag skannar alltid av min omgivning; jag kollar var 
livbojarna hänger på stranden, vad nödutgångar-
na finns i lokaler, om det finns brandsläckare och 

hjärtstartare när jag bor på hotell. De här kunska-
perna kommer även till användning i mitt jobb 
som fältassistent i kommunen. Jag har till exem-
pel tagit med ungdomar till Räddningstjänsten 
för att lära sig grundläggande brandkunskap. 

Undersökningar visar att allmänhetens kun-
skap om beredskap är låg. Sedan förra året ingår 
dock krisberedskap i ämnet samhällskunskap 
i skolan – det är bra! Jag tror att det kan få stor 
betydelse.  Jag hoppas på samma effekt som när 
barnen fick börja lära sig om källsortering i för-
skolan och skolan, att de tar med kunskapen hem 
och lär sina vuxna. Vi behöver alla förstå att vi har 
ett eget ansvar, och att vi måste hjälpa varandra.”

Det känns bra att 
kunna göra skillnad 
i en krissituation


