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Paragraf 77 Ärendenummer KS2022/267 

Svar på ledamotsinitiativ - Kommunal samordning av 
frivillig flyktinghjälp 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Förslaget om att kommunen undersöker möjligheten att inrätta en 
kommunal samordningscentral dit enskilda kan anmäla vad de kan stå till 
tjänst med (inkvartering, transporter, tolkstöd etc.) anses besvarat. 
 

2. Avslå förslaget om att en dylik central erhåller en särskild webplats och 
särskilda email- och telefonadresser avslås.  
 

3. Avslå förslaget om att en dylik central blir en permanent resurs som skall 
kunna biträda vid evakueringar från storstadsområdena, dvs ingår som en 
del i Totalförsvaret vid alla typer av kriser, till exempel naturkatastrofer.  

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 inkom 
Sverigedemokraterna med ett initiativ innehållandes yrkanden att: 

1. Kommunen undersöker möjligheten att inrätta en kommunal 
samordningscentral dit enskilda kan anmäla vad de kan stå till tjänst med 
(inkvartering, transporter, tolkstöd etc). 
 

2. En dylik central erhåller en särskild webplats och särskilda email- och 
telefonadresser. 
 

3. En dylik central blir en permanent resurs som skall kunna biträda vid 
evakueringar från storstadsområdena, dvs ingår som en del i 
Totalförsvaret vid alla typer av kriser, t ex naturkatastrofer 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Vid olika typer av kriser behövs olika typer av resurser. Kommunal krisberedskap 
och kontinuitetsplanering landar ofta i att det mesta går att lösa men att det är just 
personella resurser som är bristen. Det kan såväl handla om olika typer av 
kompetens men också om reda ”händer och fötter”.  
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I Sverige finns en struktur med så kallade Frivilliga Resursgrupper (FRG) där 
kommuner kan teckna avtal med frivilliga försvarsorganisationer om stöd i 
samband med krishändelser. I den strukturen spelar Civilförsvarsförbundet en 
central roll för att personer som är engagerade ska vara utbildade och övade. 
Tecknas ett avtal mellan kommun och FRG för att på förhand ta höjd för 
exempelvis ersättning till de som utför arbetet (följer ofta avtalet för 
räddningstjänstpersonal i beredskap). Försäkringsfrågan är också i det här 
sammanhanget viktig att på förhand klargöra, om något inträffar under insatsen. 

I dagsläget finns inte några formaliserade avtal med FRG i Enköpings kommun. 
Dialog finns med enskild förening som kan komma att vara aktuell att fördjupa. 
Utöver det finns det ett pågående projekt inom krissamverkan Uppsala län (C-sam) 
där möjligheten till länsövergripande FRG undersöks. En viktig anledning till det 
arbetet är att de aktörer som finns tillgängliga i enskilda kommuner ofta också kan 
vara aktuella att tillgå vid länsövergripande händelser. För att tillskapa en så aktuell 
bild som möjligt över vilka resurser som finns, hur de är tänkta att användas vid 
händelse och hur vi länsövergripande prioriterar vid olika händelser, så blir frågan 
snabbt komplex.  

Enköpings kommuns möjlighet att etablera ett arbete liknande det som föreslås i 
yrkandet är beroende av att det finns organiserade frivilliga i kommunen som är 
villiga att teckna ett FRG-avtal med kommunen. Sådana dialoger har förts vid flera 
tillfällen med bl.a. Civilförsvarsförbundet men har dessvärre strandat med 
anledning av att det inte funnits lokal organisation. Som grundinriktning bör inte 
kommunen konkurrera med föreningslivet i att engagera frivilliga utan bör istället 
genom föreningslivet hitta hållbara lösningar som kommer hela kommunen till 
gagn.  

Med ovan svar anses yrkandet om inrättandet av samordningscentral besvarat. 
Övriga yrkanden avslås utifrån det ovan angivna svaret.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-28 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 74 
Ledamotsinitiativ, Sverigedemokraterna, 2022-03-18 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Marcus Wennerström 
0171-62 61 18 
marcus.wennerstrom@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ledamotsinitiativ - Kommunal samordning av frivillig 
flyktinghjälp 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Att förslaget om att kommunen undersöker möjligheten att inrätta en kommunal 
samordningscentral dit enskilda kan anmäla vad de kan stå till tjänst med 
(inkvartering, transporter, tolkstöd etc) anses besvarat 

Att avslå förslaget om att en dylik central erhåller en särskild webplats och 
särskilda email- och telefonadresser avslås 

Att avslå förslaget om att en dylik central blir en permanent resurs som skall kunna 
biträda vid evakueringar från storstadsområdena, dvs ingår som en del i 
Totalförsvaret vid alla typer av kriser, t ex naturkatastrofer 

Ärendet 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 22/3 inkom Sverigedemokraterna med ett 
initiativ innehållandes yrkanden att: 

• Att kommunen undersöker möjligheten att inrätta en kommunal 
samordningscentral dit enskilda kan anmäla vad de kan stå till tjänst med 
(inkvartering, transporter, tolkstöd etc) 

• Att en dylik central erhåller en särskild webplats och särskilda email- och 
telefonadresser 

• Att en dylik central blir en permanent resurs som skall kunna biträda vid 
evakueringar från storstadsområdena, dvs ingår som en del i 
Totalförsvaret vid alla typer av kriser, t ex naturkatastrofer 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts vid kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Vid olika typer av kriser behövs olika typer av resurser. Kommunal krisberedskap 
och kontinuitetsplanering landar ofta i att det mesta går att lösa men att det är just 



  2 (3) 

  

 

  

 

 

personella resurser som är bristen. Det kan såväl handla om olika typer av 
kompetens men också om reda ”händer och fötter”.  

I Sverige finns en struktur med så kallade Frivilliga Resursgrupper (FRG) där 
kommuner kan teckna avtal med frivilliga försvarsorganisationer om stöd i 
samband med krishändelser. I den strukturen spelar Civilförsvarsförbundet en 
central roll för att personer som är engagerade ska vara utbildade och övade. 
Tecknas ett avtal mellan kommun och FRG för att på förhand ta höjd för 
exempelvis ersättning till de som utför arbetet (följer ofta avtalet för 
räddningstjänstpersonal i beredskap). Försäkringsfrågan är också i det här 
sammanhanget viktig att på förhand klargöra, om något inträffar under insatsen. 

I dagsläget finns inte några formaliserade avtal med FRG i Enköpings kommun. 
Dialog finns med enskild förening som kan komma att vara aktuell att fördjupa. 
Utöver det finns det ett pågående projekt inom krissamverkan Uppsala län (C-sam) 
där möjligheten till länsövergripande FRG undersöks. En viktig anledning till det 
arbetet är att de aktörer som finns tillgängliga i enskilda kommuner ofta också kan 
vara aktuella att tillgå vid länsövergripande händelser. För att tillskapa en så aktuell 
bild som möjligt över vilka resurser som finns, hur de är tänkta att användas vid 
händelse och hur vi länsövergripande prioriterar vid olika händelser, så blir frågan 
snabbt komplex.  

Enköpings kommuns möjlighet att etablera ett arbete liknande det som föreslås i 
yrkandet är beroende av att det finns organiserade frivilliga i kommunen som är 
villiga att teckna ett FRG-avtal med kommunen. Sådana dialoger har förts vid flera 
tillfällen med bl.a. Civilförsvarsförbundet men har dessvärre strandat med 
anledning av att det inte funnits lokal organisation. Som grundinriktning bör inte 
kommunen konkurrera med föreningslivet i att engagera frivilliga utan bör istället 
genom föreningslivet hitta hållbara lösningar som kommer hela kommunen till 
gagn.  

Med ovan svar anses yrkandet om inrättandet av samordningscentral besvarat. 
Övriga yrkanden avslås utifrån det ovan angivna svaret.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär i detta skede inte några kostnader för kommunen.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Förslag till beslut har inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser för 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-28 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 74 
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Ledamotsinitiativ, Sverigedemokraterna, 2022-03-18 
 
 
 
Hannu Högberg 
t.f. Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Marcus Wennerström 
Trygghets- och säkerhetschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Sverigedemokraterna, för kännedom 



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-22  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 74 Ärendenummer KS2022/267 

Ledamotsinitiativ - Kommunal samordning av frivillig 
flyktinghjälp 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar ledamotsinitiativet för beredning till 
kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Anders Lindén (SD) och Lars Wistedt (SD) har inkommit med följande 
ledamotsinitiativ:  

Vi har under den senaste tiden inte kunna undgå att beröras av kriget i Ukraina och 
det urskillningslösa våldet mot civila, vilket resulterat i den kraftigaste 
flyktingströmmen i Europa sedan Andra Världskriget. Många enköpingsbor vill 
hjälpa till, både genom bidrag i form av kläder och mat, men även genom att 
tillhandahålla husrum för familjer som tvingats lämna sitt hemland. Förutom dylikt 
rent materiellt stöd så kan det även behövas hjälp med tolkning, barntillsyn, 
hantering av medförda husdjur veterinärkontakter samt kontakt med svensk 
kommunal administration. 

Det kan komma att handla om hundratusentals inom Sverige och sannolikt några 
tusental för Enköpings kommuns del. 

Vi kan även, om det vill sig riktigt illa och Sverige blir indraget i den pågående 
konflikten, få bevittna omfattande evakueringar från våra egna storstäder till den 
närliggande landsbygden, varvid vi kan få komma att ta emot evakuerade familjer 
från storstadsområdena. 

Idag finns det ingen plan för att samordna de frivilliga resurser som finns, vilket 
snarast bör ske. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

· Att kommunen undersöker möjligheten att inrätta en kommunal 
samordningscentral dit enskilda kan anmäla vad de kan stå till tjänst med 
(inkvartering, transporter, tolkstöd med mera.. 

· Att en dylik central erhåller en särskild webbplats och särskilda email- och 
telefonadresser. 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-22  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

· Att en dylik central blir en permanent resurs som skall kunna biträda vid 
evakueringar från storstadsområdena, dvs ingår som en del i 
Totalförsvaret vid alla typer av kriser, till exempel naturkatastrofer 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, Anders Lindén (SD) och Lars Wistedt (SD), 2022-03-14 

__________ 



 
 

 

 Ledamotsinitiativ Kommunal samordning av 
frivillig flyktinghjälp

Vi har under den senaste tiden inte kunna undgå att beröras av kriget i Ukraina och det 
urskillningslösa våldet mot civila, vilket resulterat i den kraftigaste flyktingströmmen i Europa 
sedan Andra Världskriget. Många enköpingsbor vill hjälpa till, både genom bidrag i form av kläder 
och mat, men även genom att tillhandahålla husrum för familjer som tvingats lämna sitt hemland. 
Förutom dylikt rent materiellt stöd så kan det även behövas hjälp med tolkning, barntillsyn, 
hantering av medförda husdjur7 veterinärkontakter samt kontakt med svensk kommunal 
administration. 

Det kan komma att handla om hundratusentals inom Sverige och sannolikt några tusental för 
Enköpings kommuns del.

Vi kan även, om det vill sig riktigt illa och Sverige blir indraget i den pågående konflikten, få 
bevittna omfattande evakueringar från våra egna storstäder till den närliggande landsbygden, 
varvid vi kan få komma att ta emot evakuerade familjer från storstadsområdena.

Idag finns det ingen plan för att samordna de frivilliga resurser som finns, vilket snarast bör ske.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

• Att kommunen undersöker möjligheten att inrätta en kommunal samordningscentral dit 
enskilda kan anmäla vad de kan stå till tjänst med (inkvartering, transporter, tolkstöd etc)

• Att en dylik central erhåller en särskild webplats och särskilda email- och telefonadresser
• Att en dylik central blir en permanent resurs som skall kunna biträda vid evakueringar 

från storstadsområdena, dvs ingår som en del i Totalförsvaret vid alla typer av kriser, t ex 
naturkatastrofer 

Enköping 2022-03-14

Anders Lindén                      Lars Wistedt
Gruppledare   (SD)               Ersättare        (SD)
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