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Socialnämnden

Verksamhetsberättelse Posom 2019
Ärendebeskrivning
POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid större olycka eller katastrof.
Socialstyrelsen förordar att det i varje kommun ska finnas en
beredskapsgrupp/ledningsgrupp som snabbt kan kallas samman och organisera ett psykiskt
och socialt omhändertagande. Ledningsgruppen för POSOM redovisar sitt arbete i en
verksamhetsberättelse en gång/år.
POSOM ingår i kommunens krisorganisation. Vid en olycka där krisledningen är aktiverad är
POSOM underställd kommunens krisledning. Gruppen aktiveras via CSR (chefs- och
stabsresurs i beredskap hos Räddningstjänsten) eller kommunens krisledning. POSOM kan
också aktiveras på eget initiativ av POSOM-samordnaren.
Ledningsgrupp
POSOM har en ledningsgrupp som samordnas av enhetschef Tina Karlsson, Stöd- och
behandlingsenheten. I ledningsgruppen ingår Krister Lankinen för KLK, Susanne Kurkela för
Socialförvaltningen, Magnus Bredesen för Räddningstjänsten, Lotta Jofjord för Polisen, Julia
Mårtensson för Utbildningsförvaltningen, Annika Malmborg för Kultur- och
Utbildningsförvaltningen, Kristina Bornhall för Vård- och äldreförvaltningen, Rolf Wollert och
Kristina Egfors Härning för Svenska Kyrkan, Frida Perciwall-Mattsson för Primärvården samt
Jalel Ayeb för Muslimska föreningen.
Resursgrupp
Resursgruppen består av ca 50 personer. De flesta resurspersonerna arbetar inom
kommunens olika förvaltningar, men andra organisationer är också representerade.
Resursgruppen leds och sammankallas av POSOM´s ledningsgrupp.
Verksamhetsberättelse 2019
Ledningsgruppen har träffats några gånger under året. Några medlemmar har bytts ut under
året, men det finns flera som har varit med under en längre tid. Vid mötena framkommer
vikten av att ledningsgruppen behöver ses regelbundet och att man behöver påminnas om
de olika uppgifterna. Vid möten har listor, administration och andra oklarheter rätats ut, men
det är ett ständigt utvecklingsarbete. Vi har arbetat med några fiktiva situationer för att
diskutera om det är POSOM-uppdrag och vilka resurser som skulle krävas vid liknande
situationer. Tre personer i ledningsgruppen har medverkat i MSB´s utbildning för Posom,
denna utbildning har varit mycket givande och fler deltagare i ledningsgruppen har möjlighet
att gå utbildning kommande år. Utbildningen har bekostats av säkerhetsavdelningen på KLK.

POSOM har inte aktiverats under året men kontakter har tagits med samordnaren för att
avgöra om någon insats behöver inledas. Samordnaren har dock bedömt att det inte har varit
händelser där POSOM är aktuellt. Framförallt har det handlat om familjetragedier av olika

slag. God samverkan med andra samhällsfunktioner har dock genomförts i de aktuella
händelserna.
I februari genomförde vi en gemensam halvdag med POSOM´s ledningsgrupper i Lerum,
Herrljunga och Vårgårda. Vi hade dialog kring olika frågeställningar och det var ett mycket
givande erfarenhetsutbyte. Vi ser att vi vid större händelser kan behöva bistå varandra för att
ha en uthållighet på sikt. Vi kommer sannolikt att ordna fler erfarenhetsutbyten kommande
år.
Tyvärr har vi inte haft möjlighet att samla resurspersonerna under 2019. Ledningsgruppen
har dock planerat in en träff för dessa under våren 2020. Vi behöver göra en
rekryteringskampanj för att aktivera fler resurspersoner.
Ledningsgruppen har haft en träff med kommunikationsenheten för att bli trygga med
kommunikationsvägarna vid händelser där POSOM kan vara aktiverade.

Ledningsgruppen önskar byta namn på POSOM till ”Krisstöd vid särskilda händelser”.
Socialstyrelsen förordar att man använder namnet Krisstöd och det är ett tydligare namn för
vad insatsen är till för.
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