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10 steg på vägen  
till en lokal ISF
En inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, är en tillfälligt 
sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta överens-
kommelser om inriktning och samordning. För att en kommun 
i sitt lokala geografiska områdesansvar effektivt ska kunna stå 
värd för och verka i en ISF vid en händelse krävs att funktionen 
är anpassad, implementerad, prövad och övad. Det här 
arbetet behöver utföras i god tid innan en händelse för att 
fungera på bästa sätt. Det finns några steg som är viktiga att 
tänka på när kommunen ska arbeta fram formerna för lokal 
ISF. Här delar vi in dessa steg i fyra block.
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1. Förankra arbetsformen 

• Ger mandat och tyngd

• Ger utrymme för att arbeta med frågan

• Sker framför allt genom en medveten prioritering  
från kommunledningens sida

2. Tydliggör hur kommunen ska arbeta

• Tydliggör förhållandet mellan kommunens egen  
systematik för krishantering och den aktörsgemen- 
samma hanteringen

En viktig aspekt är att kommunen har flera uppdrag i en 
samhällsstörning.

• Verka för inriktning och samordning mellan olika aktörer 
i sitt geografiska område

• Driva egen verksamhet

• Ha förmåga att delta i regional ISF

Kom överens med länsstyrelsen om hur relationen mellan 
lokal och regional ISF ska fungera. Stäm också av med 
andra berörda kommuner.
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3. Kartlägg med vilka samverkan bör ske 

• Kartlägg de mest troliga samverkande aktörerna, 
risk- och sårbarhetsanalysen kan vara ett stöd i det

• Upparbeta kontakter om dessa inte redan finns

• Sammanställ i en samverkansmatris

4. Arbeta in ISF i kommunens planverk 

• Arbeta in de aktörsgemensamma formerna i kommunens 
planverk

• Ta fram mallar och rutiner för det aktörsgemensamma  
arbetet, gärna tillsammans med andra samverkande 
aktörer

• Undersök om det redan finns framtagna mallar och rutiner 
regionalt eller nationellt och om dessa fungerar med den 
lokala planen

• Ta höjd för att det kommer att behövas förvaltning av de 
aktörsgemensamma formerna
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5. Utbilda nyckelpersoner 

• Utbilda nyckelpersoner i egen organisation; ordförande  
för en ISF, inriktnings- och samordningskontakt, ISK och 
deltagare i stödet till ISF, ISF-stöd

• Även andra aktörer kan behöva utbildas

6. Informera externt 

• Ta fram en kort information om vad ISF är i just  
er kommun

• Målgrupp: externa aktörer som inte tidigare deltagit  
i samverkan

• Underlättar för dem att snabbare kunna sätta sig in  
i arbetet

7. Träna och öva 

• Träna på enskilda steg i processen; till exempel att begära 
in aktörsspecifika lägesbilder, ta fram en samlad lägesbild, 
formulera förslag till överenskommelse, komma överens 
om en aktörsgemensam inriktning

• Testa rutiner och mallar

• Gör detta både som enskild aktör och tillsammans  
med andra

• Öva ISF parallellt med kommunens krishanterings- 
organisation

• Utgå från kommunens utbildnings- och övningsplan
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8. Våga prova 

• Våga prova nya rutiner och jobba med ständig förbättring

• Starta hellre ISF en gång för mycket än en gång för lite

9. För en löpande dialog med länsstyrelsen  

• Säkerställ att ISK i kommunen och dess motsvarighet 
på regional nivå har löpande kontakt detta för att sam-
ordning, bedömning och åtgärder ska hamna på rätt nivå

• Gör att dubbelarbete och att frågor faller mellan stolarna 
undviks

10. Lär av varandra och av andra

• Inspireras och lär av andra genom att ta del av hur de gör

• Ta del av de exempel som finns på msb.se/samverkan-
ledning

• Säkerställ kontinuerligt lärande genom att delta i regionala 
och nationella fora

• Säkerställ gemensamt lärande genom enkla rutiner för 
erfarenhetsåterföring

• Utvärdera hanteringen av inträffade samhällsstörningar

http://msb.se/samverkanledning 
http://msb.se/samverkanledning 


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

- Att vara inriktnings- och samordnings- 
  kontakt, ISK – MSB1381

- 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

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
651 81 Karlstad   Tel 0771-240 240   www.msb.se
Illustrationer: Martin Ek, Advant   Produktion: Advant
Publ.nr MSB1383 - maj 2019

http://msb.se
http://msb.se
http://msb.se/samverkanledning
mailto:implementerasol%40msb.se?subject=



