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Geografiskt områdesansvar
Ansvaret innebär att kommunen ska verka
för att olika aktörer, bland annat de som
bedriver samhällsviktig verksamhet, inom
kommunens geografiska område får
möjlighet att samverka i syfte att uppnå
samordning av både förberedelser för och
hantering av extraordinära händelser.

Kommunöverenskommelsen
I Överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019–2022 som har
träffats mellan Sveriges kommuner och
landsting (SKL) och MSB preciseras
uppgifterna inom det geografiska
områdesansvaret ytterligare:

Vägledning för lokal inriktnings- och
samordningsfunktion – Lokal ISF
För att underlätta det aktörsgemensamma
arbetet i en lokal inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) har MSB tagit fram en
vägledning och stödmaterial för kommuner.
I faktabladet presenteras materialet och
utgångspunkterna som bygger på de
gemensamma grunderna för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar.

Kommunens geografiska områdesansvar
Vid en samhällsstörning ansvarar kommunen både för att
driva egen verksamhet, och för att alla de hanterande
aktörerna kan samordna sina insatser så effektivt som möjligt.
Detta är det geografiska områdesansvaret som sedan juni
2006 är en lagreglerad kommunal uppgift. Det geografiska
områdesansvaret finns samtidigt på lokal, regional och
nationell nivå och kan aldrig övertas mellan nivåerna.
Däremot får den regionala nivån stötta den lokala, på samma
sätt som den nationella nivån får stötta den regionala.
Lokal ISF
En ISF är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion
för att sluta överenskommelser om inriktning och
samordning. Arbetsformen underlättar för samverkan över
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- Kommunen ska ge aktörer som bedriver
samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område möjlighet
att samverka i syfte att uppnå samordning
av förberedelser inför extraordinära
händelser.
- Kommunen ska under en extraordinär
händelse kunna stå värd för en inriktningsoch samordningsfunktion (ISF) på lokal
nivå, i syfte att verka för samordning av
olika aktörers åtgärder.
- Kommunen ska ta initiativ till att en
samlad lägesbild tas fram i samband med
en extraordinär händelse.
- Kommunen ska verka för att information
till allmänheten vid en extraordinär
händelse samordnas.
- Kommunens förberedelser inför
extraordinära händelser ska ske i
samverkan med närliggande kommuner
och relevanta aktörer utanför det egna
geografiska området. En förutsättning för
att samverkan ska ske är att de externa
aktörerna vill och kan samverka med
kommunen.
- Berörda kommuner ska säkerställa att
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
kan sändas via anläggningar för
utomhusvarning genom att ljudsändare
underhålls.

organisationsgränserna och är i praktiken möten, fysiska eller
på distans, som genomförs för att komma överens om hur en
samhällsstörning ska hanteras. Avsikten är att åstadkomma
större effekt i hanteringen av en samhällsstörning.
I en ISF kan aktörerna tillsammans samordna sin hantering,
med stöd av kommunen. Att tillämpa arbetsformen ISF
underlättar samarbete eftersom den är gemensam för alla
aktörer

ISF-stöd
En ISF behöver ha en stödfunktion, ett så kallat ISF-stöd,
som samlar in och sammanställer lägesbilder, gör analyser, tar
fram förslag till överenskommelser och underlag, samt
förbereder ISF-mötena tillsammans med ordförande. ISFstödet 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.
Vägledning och broschyrer
Vägledningen innehåller en beskrivning av hur en ISF
etableras och hur ISF-möten genomförs, samt ett konkret
stöd för arbetet med att ta fram formerna för lokal ISF. Till
vägledningen finns även ett antal broschyrer riktade till olika
målgrupper:







10 steg på vägen till en lokal ISF
Lokal ISF, vad är det?
Att delta i en lokal ISF
Att arbeta i ett ISF-stöd
Att vara inriktnings- och samordningskontakt
Det lokala geografiska områdesansvaret under en
samhällsstörning

Stödpresentationer och exempel på tillämpning
Till vägledningen finns också fyra olika bildspel som går att
anpassa efter behov och en rad lärande exempel. Exemplen
visar översiktligt hur ISF har använts på lokal nivå. De är
hämtade från både lokal och regional nivå från Arboga,
Västerås, Haninge, Örebro, Jönköping och Uppsala,
samt från länsstyrelserna i Västernorrlands och i
Västerbottens län, och Samverkan Region Stockholm.
Beställa och ladda ner material
Allt material hittar du på www.msb.se/samverkanledning
Kontakt
För mer information kontakta: implementeraSOL@msb.se
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