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Reglemente  

för  

POSOM 

Antaget av fullmäktige 2008-12-17, § 115 

 

Inledning 

Syfte och funktion 

POSOM är en resurs för ”psykiskt och socialt omhändertagande” av 

människor vid olyckor och katastrofer när de ordinarie resurserna inte 

räcker till eller inte kan nås. 

POSOM är främst en resurs vid fredstida katastrofer, men skall ha 

motsvarande uppgifter i händelse av beredskaps- eller krigstillstånd. 

POSOM kan verka  

 självständigt och i direkt samverkan med räddningstjänst och polis i 

en situation där kommunens krisledning inte är inkallad  

eller  

 underställd kommunens säkerhetschef när denne i samband med en 

mindre omfattande kris- eller katastrofsituation utövar den krisledning 

som annars skulle ha utövats av krisledningen. 

eller 

 underställd kommunens krisledning när denna i samband med en 

extraordinär händelse är inkallad och verkar. 

Inkallande 

POSOM kan inkallas direkt av räddningsledare, polisinsatschef eller 

kommunens säkerhetschef när inträffad händelse inte är av den 

omfattningen att kommunens krisledning inkallats. I dessa fall verkar 

POSOM direkt under sin ledningsgrupp. 

När krisledningen är inkallad skall insats av POSOM begäras hos denna. I 

dessa fall verkar POSOM, genom sin ledningsgrupp, under denna. 

Organisation 

POSOM består av 

 Ledningsgrupp 

Gruppens uppgift är att styra, leda och planera. 

 Insatsgrupp  
Gruppens uppgifter är fysiskt, socialt och ekonomiskt 

omhändertagande samt akut psykiskt stöd och personligt samtalsstöd. 
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Huvudmannaskap 

Socialnämnden är huvudman för POSOM.  

Nämnden ska teckna de överenskommelser med andra huvudmän som 

behövs för att möjliggöra nyttjandet av deras personal. 

Ledningsgruppen 

Organisation 

Ledningsgruppen utgörs av: 

 chef och ställföreträdande chef  

 samt en representant, företrädelsevis i chefsställning från vardera 

o polisen 

o räddningstjänst  

o primärvård 

o öppen psykiatrisk vård  

o för/grundskole- och gymnasieverksamhet i kommunen 

o vård- och omsorgsverksamhet i kommunen  

o Svenska kyrkan (representerar kyrkor/samfund och religiösa 

organisationer) 

En representant från frivilligorganisationen i kommunen kan kallas in vid 

stora personalbehov. 

Lokal 

När POSOM är inkallad för insats skall ledningsgruppen i första hand ha sin 

uppehålls- och ledningsplats i socialkontorets lokaler i Turebergshuset. 

Insatsgrupp 

Organisation 

Insatsgruppen består av 15-25 fasta medlemmar från nedanstående 

verksamheter.  

 Socialt bistånd i olika former 

 Samtalsstöd och psykiskt stöd 

 Själavårdande samtalsstöd 

 Barnomsorg 

 Skola 

 Vård/omsorg 

 Administration 

I gruppen skall ingå 2 personer från socialtjänsten som vid behov av insats 

skall fungera som chef och ställföreträdande chef för en insatsgrupp.  
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När POSOM skall göra en insats sammansätts en insatsgrupp av lämplig 

personal ur den fasta insatsgruppen. Om det inträffar två eller flera 

händelser samtidigt som inte har något samband med varandra, sammansätts 

en insatsgrupp för vardera händelsen.  

Behövs det i ett givet läge mer än en insatsgrupp bestämmer 

ledningsgruppen vilka personer som tilldelas uppgifterna som chef 

respektive stf chef för övriga insatsgrupper som behövs för insats. 

Vid stora personalbehov kan insatsgruppen förstärkas med annan personal 

med rätt kompetens från ovanstående verksamheter. 

Vid stora händelser kan insatsgruppen kompletteras med personal från 

kommunens frivilligorganisation. En frivillighandläggare kallas till 

ledningsgruppen och i samråd med dem kallas lämpliga personer in.  

Insatsgruppen är underställd ledningsgruppen. 

Uppgifter 

Insatsgruppen ska bistå katastrofdrabbade ifråga om de nödvändiga och 

akuta sociala behoven.  

Andra behov och problem lämnas till ledningsgruppen för att tillgodoses 

genom hänskjutande till eller samverkan med ansvarig huvudman. 

Befogenheter 

I de lägen som insatsgruppen kan komma att arbeta, krävs möjligheter till att 

självständigt fatta snabba och långtgående beslut med tillämpande av 

väsentligt förenklade administrativa rutiner. Se gällande delegationsordning 

för POSOM. 

Vid en extraordinär händelse kommer krisledningsnämnden att fatta de 

snabba och nämndöverskridande beslut som kan behövas. 

Särskilda personstödjande insatser 

Enskilda medlemmar i insatsgruppen skall, på begäran av polisen, biträda 

dem vid besök hos anhöriga för att lämna dödsbud eller bud om allvarlig 

skada. 

I anslutning till allvarliga och omfattande olyckor, kriser och katastrofer 

skall personal med lämplig kompetens inom insatsgruppen kunna bistå med 

personligt samtalsstöd, psykiskt stöd eller själavårdande stöd till drabbade 

människor vid en olycksplats eller i anslutning till en sådan.  

Behövs insatsgruppens insatser för bearbetning av insatspersonals 

upplevelser efter svåra insatser skall berörd personals chef förmedla kontakt 

med ledningsgruppen. 

Delegeringar 

Varje nämnd ska besluta om delegeringar för sin personal som ingår i 

POSOM, t ex utbetalning av bistånd och användning av kommunägda 

lokaler. 
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Avslutande av insatser 

POSOM är en akut resurs som ska användas då de ordinarie resurserna inte 

räcker till eller kan nås t ex under nätter eller vid en stor olycka. 

Räddningsledaren, polisinsatschefen, kommunens krisledning eller 

ledningsgruppen avgör när de anser att insatsen är avslutad. Då övergår all 

hantering av drabbade till den ordinarie verksamheten. 

Ledningsgruppen ska se till att insatsen utvärderas och följs upp.  

Debriefing 

Den personal som varit insatt i arbetet kring en händelse ska få tillgång till 

avlastande samtal eller debriefing. 

Utbildning och övning 

Kommunens personal inom POSOM skall ges möjlighet till lämpliga 

utbildningar för uppgiften. 

Kostnader och finansiering 

Respektive arbetsgivare inom kommunen som ställer personer till 

förfogande svarar för sin andel av kommunens kostnader för POSOM. 

Ersättningar och försäkringar för frivillig personal regleras i 

överenskommelse med de frivilliga försvarsorganisationerna. 

Samverkan med andra kommuner 

Vid sådana händelser som inte är extraordinära enligt lagen (2002:833) om 

extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, ska 

kommunen verka för att samverka med andra kommuner. 

Tillämpningsanvisningar 

Kommunstyrelsen skall utfärda tillämpningsanvisningar till detta 

reglemente. 


