Frågor?
Kontakta FRG-ansvarig!

Huddinge civilförsvarsförening
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Kontaktperson: Yvonnè Antoft
Tfn 08-535 365 00
E-post: yvonne.antoft@huddinge.se
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Idé och syfte
En frivillig resursgrupp, FRG, är ett samarbete mellan kommunen
och frivilliga som grundar sig på ett avtal kommunen har sedan
2006 med Huddinge civilförsvarsförening.
Syftet med FRG är att på ett tryggt och säkert sätt ge kommunen
tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar.
Huddinge kommuns FRG leds av Huddinge civilförsvarsförening en helt frivillig resurs för kommunens krishantering i fred som inte
regleras i någon lag eller förordning.
Kommunen, som själva beslutat att inrätta FRG, är alltid beställare
och konceptet bygger på en samverkan mellan olika frivilliga och
kommunen. På så sätt får kommunen en enda ”inkörsport” till
frivilligorganisationerna. FRG ser också till att medlemmarna har
en utbildning som svarar upp mot kommunens behov där krisstöd,
krisinformation och förstärkning av barn- och äldreomsorgen är i
främsta fokus.
Civilförsvarsförbundet utvecklade en gång konceptet med
utbildningsplaner på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten
(KBM). Numera är det Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB)
som ansvarar.

Vem kan bli FRG-medlem?
FRG består av medlemmar främst från Huddinge civilförsvarsförening men även från t ex Frivilliga Radio Organisationen (FRO),
Väntjänst och Röda Korset.
FRG-medlemmarna får befattningsutbildning genom den
egna organisationen/föreningen och är därigenom kvalificerade
att medverka i FRG. Specialkompetenser tas tillvara på samma
gång som gruppen får en gemensam bas för att kunna arbeta med
de uppgifter kommunen vill ha hjälp och stöd med. Medverkan
sker bara med den som har skrivit på ett avtal och detta bygger
alltid på frivillighet.

Inom kommunens FRG utnyttjas givetvis också personliga kunskaper
och färdigheter, exempelvis språkkunskaper.
Även andra intresseföreningar inom kommunen kan knytas till FRG.
Om du inte tidigare är med i någon organisation är du välkommen i FRG
– men Du behöver då bli medlem i civilförsvarsföreningen för att få
grundutbildning.

FRG-ansvarig samordnare
Ansvarig FRG-samordnare i Huddinge kommun är Yvonnè Antoft.
Tillsammans med föreningens ordförande ingår hon i kommunens
Krishanteringsråd och även som representant för FRG i kommunens
nätverk för POSOM.
Föreningsstyrelsen är ledningsgrupp för FRG och på dess uppdrag, och i
samråd med kommunen, ansvarar hon för information, utbildning och
samordningen av FRG samt fungerar som ledare i FRGledningsgrupp vid
ett krisläge.

Vad krävs av en FRG-medlem?
Stor vikt har lagts vid att lokalanpassa alla delar i utbildningen i nära
samarbete med kommunen.
En FRG-medlem behöver kunna ta initiativ och improvisera efter
rådande läge och ska dessutom vara beredd att rycka in och
jobba med olika uppgifter som han/hon kan utföra!
God förmåga till kontakter och att ta och ge säker information är
väsentligt, liksom lokalkännedom, stresstålighet och god fysisk/ psykisk
förmåga.
Den gemensamma grundutbildning som Du genomgår innehåller bland
annat Kommunkunskap, Krishantering, Akut omhändertagande för att
rädda liv med HLR, använda hjärtstartare och kunna åtgärda
luftvägsstopp, Friluftssäkerhet, Barn- och Äldresäkerhet samt Brand- och
Elsäkerhet.

