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Exempel: Örebro kommun -  
Att använda lokal ISF i en samhällsstörning 

 

Detta har hänt 

Oroligheterna inleddes på kvällen den 19 maj 2012 när 

ungdomar satte bilar i brand och mer än 100 bilar 

brandskadades i Husby utanför Stockholm. När Polisen kom 

till platsen möttes de av stenkastning vilket skadade tre 

poliser. Vid klockan 05.30 morgonen därpå var det åter lugnt 

på platsen. Men händelsen fick följdverkningar. 

Den 24 maj blossade oroligheter upp i flera andra delar av 

Sverige, som till exempel i Vivalla i Örebro. En viktig del av 

kommunens samordning under oroligheterna var att hålla 

ISF-möten med inblandade aktörer. 

ISF samlas 

Sent på kvällen 24 maj uppmärksammade kommunens TiB 

händelseutvecklingen lokalt i Örebro. I samråd med 

kommunstyrelsens ordförande, Polisen och det lokala 

fastighetsbolaget beslutas att kalla till ett möte på lördag 

förmiddag. Syftet är att skapa en samlad lägesbild, klarlägga 

kontaktvägar och samverkan samt diskutera åtgärder på kort 

och lång sikt. 

Närvarande på ISF-mötet morgonen 25 maj är 

kommunstyrelsens ordförande, räddningstjänsten, 

Länsstyrelsen, Polisen, kommunen med säkerhetschef, TIB, 

representanter för hållbar utveckling, socialtjänsten, 

kommunikation, föreningsfrågorna, rektorn på Vivallaskolan 

och två kommunala fastighetsbolag. Civilsamhället 

identifierades tidigt som en central resurs i situationen. En 

person från kommunen deltog därför på mötena enbart med 

rollen att sköta dialogen med civilsamhället. 

Fokus under mötet var att dela lägesbilder och vidtagna 

åtgärder samt kontaktuppgifter. Den gemensamma 

inriktningen landade i ”Samla alla goda krafter. Inte trissa 

varandra. Hela samhället.” 

Klockan 18 samma dag genomförs ytterligare ett ISF-möte. 

Under det mötet delas information om vidtagna åtgärder och 

inriktning för respektive aktör under natten. Aktörerna enas 

om vem som är kontaktpunkt för vilken fråga och ännu mera 

konkret utbyts nycklar till bommar för att underlätta 

insatser. 

Slutligen hölls ett uppföljande möte på söndagen där fokus 

var informationsdelning om genomförda uppgifter och 

samordning av de personella resurserna inför vidare arbete i 

händelsen. 

Resultat och 

erfarenheter 

Genom Örebros breda anslag i 

samverkan skapades 

förutsättningar för att en stor 

del av samhällets samlade 

resurser skulle komma till bästa 

möjliga nytta i händelsen. De 

deltagande aktörerna kunde på 

ett effektivt sätt utgå från den 

samlade lägesbilden och 

anpassa sina aktiviteter och 

rikta sina resurser dit det som 

bäst behövdes. Genom ett 

förtydligande av kontaktvägar, 

roller och ansvar skapades bra 

förutsättningar för effektiv 

samverkan i händelsen. 

 

Händelsen utgjorde även en bra 

utgångspunkt för vidare dialog 

mellan kommun och 

länsstyrelse för att arbeta fram 

gränssnitt mellan respektive 

geografiska områdesansvar och 

därmed vilka frågor som bör 

hanteras i vilken ISF beroende 

på händelse. 


