EXEMPEL
Exempel – Jönköping kommun
Krisstödsarbete genom Lokal ISF
Detta har hänt
En elev som är med om en allvarlig olycka, en trafikolycka
med dödlig utgång, en storbrand som tar människoliv. Vid
alla tillfällen sådana händelser upprättar Jönköpings
kommun sin krisstödsgrupp. Krisstödet, som har i uppgift att
på bästa sätt omhänderta de drabbade, kräver samordning
av olika aktörer inom kommunens område. Denna funktion
aktiveras över 40 gånger per år.
Det är kommunens TiB tillika brandingenjör i Beredskap
som är kontaktpunkt hos kommunen och den som
sammankallar aktörerna i krisstödsgruppen. Denne har stöd
av förberedda rutiner och upparbetade kontaktvägar. Hos
alla aktörer finns en förutbestämd funktion eller person som
är larmmottagare och har mandat att starta upp arbetet
internt.
Till det inledande mötet kallas Polisen, Regionens psykiatri,
Sjukhuskyrkan samt kommunens socialjour och
utbildningsförvaltning. Mötet genomförs på tjänstemanna
nivå. Vid mötet delas information om läget så att alla har
samma bild, deltagarna identifierar hjälpbehov och kommer
överrens om en gemensam inriktning samt vem som gör vad.
Beroende på händelsens omfattning och aktörernas behov
genomförs flera möten för att följa upp situationen.
Kommunen etablerar ibland ISF tillsammans med en
drabbad organisation, företag, skola, förening etc vid andra
typer av händelser.

Resultat och
erfarenheter
Erfarenheterna visar att
kommunens arbete med
samordning och inriktning ger
en bättre hantering och
snabbare insatser vilket är
mycket viktigt när människor
är drabbade av den här typen
av händelser. Eftersom
samma arbetssätt används
varje gång skapas en rutin
som även går att använda vid
andra typer av händelser.

Ytterligare erfarenheter visar
att vid de flesta lokala
samhällsstörningar kommer
flertalet av kommunens
verksamheter att bli berörda
och då kommer arbetet
behöva samordnas, Både
internt och externt. För den
typen av händelser finns nu
en god beredskap att upprätta
en ISF i olika nivåer. Kopplat
till ISFen etableras en
funktionsindelad stab som
stödfunktion.

