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Ett av myndighetens uppdrag är att samordna trossamfundens roll i krisbered-
skapsfrågor och verka för konstruktiv samverkan mellan det offentliga och tros-
samfund. Men hur går det till i praktiken – och vad leder det till? Följ med till 
Boden när SST, kommunen och trossamfunden krisövar till sammans.

V ad kan trossamfunden bistå med i krisberedskapen? Frågan ställs av 
Disa Kristinsdottir, säkerhetssamordnare med inriktning på krisberedskap och ci-
vilt försvar i Bodens kommun och avslutar en övning som kommunen och trossam-
funden i kommunen precis genomför tillsammans.

Svaren från deltagarna kommer snabbt: ”Vi har erfarenhet av att möta människor i sorg”, ”Vi 
kan ritualisera sorg”, ”Vi har nycklar till lokaler som kan användas, som vid tågolyckan i mars ” 
”Vi kan inge trygghet och lugn”, ”Vi kan mobilisera frivilliga”, ”Vi står för andliga värden”, ”Hos 
oss finns språkkunskaper”, ”Vi har kontaktlistor och kan nå många människor”.

det är den 5 december 2018 och krisövningen är ett led i den samverkan som påbörjats 
mellan Bodens kommun och trossamfunden. Det har sedan flera år tillbaka funnits funderingar 
från båda håll på vad en nära kontakt mellan dem skulle kunna tillföra och samtal fördes mel-
lan kommunledningen, Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund. Det blev 
grunden till trossamfundsrådet som så småningom bildades under ledning av kommunen. I 
trossamfundsrådet ingår Svenska kyrkan, Johanneskyrkan, Pingstkyrkan, Nya Korskyrkan, den 
muslimska föreningen El Hoda och det Buddhistiska templet i Boden, representanter för kom-
munen, kommunens säkerhetschef och kommunpolis.

Nu har aktörerna regelbundna möten där lägesbilder och information delas. Polisen har exem-
pelvis informerat om hur man arbetar inför valet 2018 och kommunen om arbetet med att skapa 
lokala mötesplatser. Från trossamfundens sida kan det handla om att informera om aktiviteter 
på språkcaféer, att förmedla oro från medlemmar till kommun och polis – eller att berätta att ett 

Snabba kontaktvägar 
bygger tillit i Boden
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Kommunfakta: Boden 2017
Folkmängd: 28 000 personer
Folkökning 2007-2017:  343 personer
Förvärvsarbetande: 11 452 personer
Medianinkomst 20-64 år: 304 000 kr
Kommunens yta: 1 143 km2

Källa: Statistiska Centralbyrån
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hundratal buddhistmunkar väntas komma till Boden för ett möte. 
Oavsett stora som små nyheter eller problem så finns det möjlig-
het att dela dem mellan trossamfund, kommun och myndigheter.

trossamfunden har också rustats för att bättre kunna 
hantera kriser av olika slag. Det har skett genom utbildning i sys-
tematiskt brandskyddsarbete och i säkerhet och demokrati i det 
offentliga rummet.  Kommunens säkerhetschef Tommy Lindvall 
säger om samarbetet: ”Om vi har bra kännedom och kunskap om 
varandra i vardagen så har vi bättre möjlighet att hantera kom-
mande kriser eller störningar i samhället. Vi stärker robustheten i 
krisberedskapen i Bodens kommun.”

Åter till dagens krisövning: Disa inleder med en genomgång av 
det svenska krisberedskapssystemet såväl på lokal, som regional 
och nationell nivå samt av de principer som styr krisberedskapen 
i Sverige. Därefter börjar en scenarioövning där syftet är att väcka 
tankar kring krisberedskap och att belysa förbättringspotentialer. 
I övningen drabbar olika typer av kriser trossamfunden. Mellan 
varje steg i övningen resonerar deltagarna sinsemellan, vrider och 
vänder på åtgärder, konsekvenser och möjligheter.  Varför har det 
hänt? Är fler drabbade? Har det bara hänt i Boden eller på fler platser? Områdes- och dialogpolis 
Kent Isaksson säger att trossamfunden kan ha kunskap om händelser i Sverige och världen som 
får konsekvenser i Boden, och som Polismyndigheten inte nödvändigtvis känner till. Flera av 
deltagarna delar med sig av tidigare erfarenheter. Taoufik Benaboellah från El Hoda berättar om 
när föreningens förra lokal totalförstördes i en brand.

med på övningen är också yusuf cesmeli från den muslimska riksorganisationen 
IKUS, som El-Hoda är medlem i. Vid olika typer av kriser eller samhällsstörningar kan även re-
gionala och nationella nivåer hos trossamfunden bli drabbade, men samtidigt de kan också finnas 
som hjälp, stöd och resurs åt den lokala nivån. ”Det är nyttigt att vara med på övningen, vi riksor-

”Snabba och tydliga kontaktvägar 
mellan föreningar, kommun och myn-
digheterna är ett sätt att bygga tillit”

”Trossamfundsrådet represen-
terar olika kulturer, religioner, 
tro och språk. I rådet delar 
man med sig av sina kunska-
per och erfarenheter. Kunskap 
om andra stärker den sociala 
hållbarheten och är en viktig 
del i tillitsbyggandet och 
därför är det relevant ur ett 
folkhälsoperspektiv.” 
Det säger Ann Sundberg som 
är folkhälsostrateg i Boden.



41
årsbok 2019 • myndigheten för stöd till trossamfund

ganisationer behöver också fundera på hur vi kan bli bättre” säger Yusuf. ”Från den här övningen 
tar jag bland annat med mig vikten av uppdaterade inventeringar av stöd- och hjälpresurser. ” 

Myndigheten för stöd till trossamfund avslutar en givande dag i Boden. SST samlar på goda 
modeller på samverkan mellan det offentliga och trossamfund och dagens övning i Boden var ett 
exempel på hur en fördjupad samverkan med regelbundna möten, övning och reflektion kan leda 
till en större robusthet i krisberedskap och ett bättre samhällsbygge. 

Trossamfundsrådet kommer under året att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan 
kommun, polis och samfunden.

Tanja Viklund, Handläggare för krisberedskap,
Myndigheten för stöd till trossamfund

Två vana krishanterare från Johanneskyrkan. Hans Hansson har upplevt så väl oljekrisen 1955 då Johan-
neskyrkan endast fick ha en bil, som explosionen av en handgrant 1949 i Boden med döda och skadade som 
följd. Allan Näsvall arbetade som pastor i Norrköping 1994 då Estonia förliste. Med på båten var 56 pensionä-
rer från Norrköping som alla omkom och Allan fick arbeta med krisstöd till anhöriga.


