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Vad är en ISF?
Vid samhällsstörningar kommer de hanterande 
aktörerna behöva samordna sina insatser, prioritera 
behoven och hjälpas åt för att kunna agera så 
effektivt som möjligt. För att kunna åstadkomma 
detta används en lokal inriktnings- och samord-
ningsfunktion (ISF), som kommunen står värd för. 

En ISF är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att 
sluta överenskommelser om inriktning och samordning. I praktiken är 
alltså ISF möten, fysiska eller på distans, som berörda aktörer genom-
för för att komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras. 

När en samhällsstörning hanteras har olika aktörer olika roller ut-
ifrån respektive ansvarsområde. De har normalt sett inte mandat 
att bestämma över varandra. Därför behöver samverkan ske över 
organisationsgränserna och det behöver träffas överenskommel-
ser om inriktning och samordning. Detta görs på lokal nivå i en 
gemensam funktion som kommunen som geografiskt områdesan-
svarig står värd för, en lokal ISF.

Genom att aktörerna utgår från en samlad lägesbild blir det lättare 
för dem att prioritera åtgärder och resurser, vilket görs i överens-
kommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. Över-
enskommelser kan även gälla ansvarsfördelning eller inriktning på 
det fortsatta arbetet. Avsikten är att åstadkomma större effekt i 
hanteringen av en samhällsstörning.  
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En ISF behöver ha en stödfunktion, ett så kallat ISF-stöd, som 
samlar in och sammanställer lägesbilder, gör analyser, tar fram 
underlag och förbereder mötena tillsammans med ordförande. 
ISF-stödet kan bemannas och utformas på olika sätt utifrån händelsens 
omfattning. Det kan bestå av allt från en enskild person till många 
personer från olika aktörer.

Varför ISF? 
I Sverige finns ett geografiskt områdesansvar på tre nivåer, lokalt 
(kommunerna), regionalt (länsstyrelserna) och nationellt (regeringen).  
I ansvaret ingår en skyldighet att verka för samordning mellan 
aktörer under en samhällsstörning.

Ansvaret för de olika nivåerna regleras i olika författningar men 
grunden är att det dels finns ett behov av att någon verkar för 
inriktning och samordning och dels att det ska finnas utpekade 
aktörer som har det juridiska ansvaret för detta arbete. Vidare ska 
alla aktörer stödja och samverka med varandra, vilket brukar kallas 
den utökade ansvarsprincipen.

Det geografiska områdesansvaret finns samtidigt på lokal, regional 
och nationell nivå och kan aldrig övertas mellan nivåerna. Däremot 
får den regionala nivån vid behov gå in och stötta den lokala nivån 
på samma sätt som den nationella nivån får gå in och stötta den 
regionala nivån. 

Genom att använda ISF får aktörerna förutsättningar att tillsammans 
samordna sin hantering, med stöd av kommunen.

Att tillämpa arbetsformen ISF underlättar samarbete eftersom 
den är gemensam för alla aktörer.

När aktiveras en ISF? 
ISF används när flera aktörer berörs av en samhällsstörning och  
det identifieras behov av gemensam inriktning och samordning. 
Alla aktörer kan påkalla behovet av en ISF. Den initieras av kommu-
nens inriktnings- och samordningskontakt (ISK) och genomförs till-
sammans med externa aktörer som verkar inom kommunens gränser.



Fler broschyrer i samma serie:
- Att delta i en lokal ISF – MSB1380

- Att arbeta i ett ISF-stöd – MSB1382

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

- 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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