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Läget 
Sverige har inte höjt beredskapen för civilsamhälle 
Höjd beredskap 
- Skärpt beredskap 
- Högsta beredskap 
Kommunen sysslar inte med utrikespolitik/ säkerhetspolitik 
 
Information 
- Kommunen förbereder nu för flyktingmottagande i samverkan med 

Medpro vårdcentral, Röda korset och Svenska kyrkan. 
- Privatpersoner och fastighetsägare kan nu anmäla till kommunen om ni har 

bostäder tillgängliga via hemsidan. 
https://www.amal.se/fakta-om-amal/omvarldslaget/ 
 
- Fastighetsägarna och Göran från Åkab har gått ut med information internt i 

sin organisation om möjligheten att rapportera in bostäder. 
 
Skyddsrum 
Skyddsrum kan och ska användas av civilbefolkningen, inte militären, i händelse 
av krig. 
När det inte är höjd beredskap får skyddsrum användas för annat under vissa 
förutsättningar. Det är vanligt att de används som cykel- och lägenhetsförråd. 
I händelse av höjd beredskap räknas de svenska skyddsrummen som allmän 
plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som 
helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte. 
I fredstid behöver du inte gå till något skyddsrum. De används bara i krig. Om 
det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i 
nödfall ett annat skyddande utrymme. 
I ett skyddsrum som har ställts i ordning ska det finnas vatten upptappat på 
kärl, värme, ventilation och toalett möjligheter. 

https://www.amal.se/fakta-om-amal/omvarldslaget/


Tyvärr är inte våra skyddsrum i Sverige handikappanpassade. Vid höjd 
beredskap hoppas vi och tror att människor visar medmänsklighet och empati 
och hjälper varandra. 
Informationen var skyddsrummen finns hittar ni hos myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). De har kartor över var skyddsrummen 
finns. 
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/ 
 
Skyddsrummen är avsedda för människor. Husdjur får inte tas med till 
skyddsrummet på grund av t.ex. allergirisken. 
 
Bra att ha med sig: 
- Ficklampa 
- Vatten (i flaska) 
- Mat som tål rumstemperatur 
- Hygienartiklar 
- Toalettpapper 
- Mediciner 
- Första hjälpen-väska 
- Varma kläder 
- Värdehandlingar (Id-kort/ körkort, kontanter, kontokort 
- Nycklar 
- Mobiltelefon + laddare eller powerbank 
 
Varningssystem 
Det finns två typer av varningssystem i Sverige 
- Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
- Utomhusvarningssystem populärt kallad ”Hesa Fredrik” 
Systemen kompletterar varandra. 
 
VMA är ett system för meddelande i radio och TV, för att varna människor om 
att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. 
VMA kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst 
område. Det här systemet har använts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt 
vanligare komplement till radio och TV. Systemet positionerar de 
mobiltelefoner som befinner sig i området och du behöver inte anmäla ditt 
nummer någonstans för att få meddelanden. 
 
”Hesa Fredrik”, finns för att varna allmänheten både under höjd beredskap och 
i fredstid. 

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/


Utomhusvarningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria 
måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då ljuder 
utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har 
utomhusvarningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om provet. 
Systemet kan hanteras av den lokala räddningstjänsten eller direkt av SOS 
alarm. 
 
Informationssäkerhet 
Förhållningssätt: 
- Sök information, du kan motverka propaganda genom att vara påläst. 
- Tro inte på rykten, använd flera trovärdiga källor för att se om 

informationen stämmer. 
- Sprid inte rykten, verkar informationen inte trovärdig -sprid den inte vidare. 
Stödfrågor: 
- Är det fakta eller åsikter? 
- Vad är syftet med informationen? 
- Vem är avsändaren? 
- Är källan trovärdig? 
- Finns informationen någon annanstans? 
- Är informationen gammal eller ny? 
- Varför finns den just nu? 
 
 
 
 
Vid pennan för sammanfattande anteckningar 
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