SAMVERKAN OCH LEDNING, VÄGLEDNING FÖR LOKAL ISF

Att vara inriktningsoch samordningskontakt, ISK

Att vara inriktnings- och
samordningskontakt, ISK
Aktörer som kan komma att involveras vid samhällsstörningar ska
sträva efter att vara nåbara. Varje aktör behöver en kontaktpunkt,
ISK, för att underlätta kommunikationen med andra aktörer. Det
kan vara via en funktion som t.ex. tjänsteperson i beredskap (TiB),
kommunikatör i beredskap (KiB), vakthavande ingenjör, räddningschef i beredskap (RCB) eller någon annan beredskapsfunktion som
fungerar som primär inriktnings- och samordningskontakt, ISK.
ISK behöver ha klara mandat, riktlinjer, kontaktvägar internt och
förmåga att göra en initial bedömning. Aktörer kan samarbeta
kring en ISK.
ISK är till för att underlätta kontakt mellan aktörer vid samhällsstörningar och för att initiera en inriktnings- och samordningsfunktion, ISF.
Inriktnings- och samordningskontakt (ISK)
• Nåbar
• Klara mandat
• Kontaktvägar
• Förmåga till initial bedömning
• Förmåga att kunna initiera ISF
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Hur respektive aktör kontaktas behöver vara tydligt och välkänt för
övriga aktörer. ISK ska t.ex. kunna:
• Se till att rätt mottagare nås i den egna organisationen.
• Etablera kontakt med andra aktörer för det aktörsgemensamma
arbetet.
• Kunna hantera tillgängliga samband och kommunikationssystem t.ex. telefon, Rakel och WIS.
• Medverka till en initial bedömning av händelsen och vilka
aktörer som berörs.
• Påkalla behov av att initiera en inriktnings- och samordningsfunktion i samband med en samhällsstörning. Alla aktörer
ska kunna påkalla behovet och kommunens ISK ska kunna
initiera arbetet.
• Dokumentera inkommen information, egna åtgärder och beslut.

Ett exempel på ett händelseförlopp kan vara:
1. Ett larm eller information om en inträffad eller befarad samhällsstörning kommer in till kommunens ISK.
2. Kommunens ISK gör, med fördel i kontakt med andra aktörer,
en initial bedömning om behov av samverkan med anledning
av händelsen.
3. Finns behov av gemensam inriktning och samordning aktiverar
kommunen ISF-stödet och bjuder in till en ISF.
4. ISF-stödet sammanställer en samlad lägesbild och förbereder
ett förslag till överenskommelse om inriktning och samordning.
5. ISF sammanträder och träffar överenskommelse om inriktning
och samordning.
6. ISF-stödet följer uppvidtagna åtgärder, nya bedömningar görs
och vid behov nya lägesbilder och förslag på uppdaterade
överenskommelser.
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Fler broschyrer i samma serie:
- Lokal ISF, vad är det? – MSB1379
- Att delta i en lokal ISF – MSB1380
- Att arbeta i ett ISF-stöd – MSB1382
- 10 steg på vägen till en lokal ISF – MSB1383
- Det lokala geografiska områdesansvaret
under en samhällsstörning – MSB1384
Läs mer om lokal ISF på msb.se/samverkanledning
Där finns en utförlig vägledning till lokal ISF. Där kan
du också ladda hem material som syftar till att träna
olika moment inom ramen för ett arbete i lokal ISF.
På sidan finns även diskussionsunderlag och bildspel
riktat till olika målgrupper som kan underlätta för dig
som ska arbeta med att införa en lokal ISF.
För mer info kontakta: implementerasol@msb.se
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