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Verksamhetsberättelse 2020 och Handlingsplan 2021 för
Krisstöd
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen förordar att det i varje kommun ska finnas en ledningsgrupp som
snabbt kan kallas samman och organisera ett psykiskt och socialt omhändertagande
vid större olycka och katastrof där ordinarie verksamheters resurser inte räcker till.
Krisstöd (före detta POSOM) har funnits i Alingsås sedan 1993. Den nuvarande
handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige 2007 och revideras senast 2015.
Ledningsgruppen för Krisstöd redovisar sitt arbete i en verksamhetsberättelse och
handlingsplan en gång/år.
Bakgrund
Organisation

Krisstöd ingår i kommunens säkerhetsorganisation. Vid en olycka där krisledningen
är aktiverad är Krisstöd direkt underställd kommunens krisledning. Gruppen
aktiveras genom kommunens tjänsteman i beredskap (TIB).
Ledningsgrupp

Krisstöd har en ledningsgrupp som samordnas av enhetschef på enhet
beroendestöd, socialförvaltningen. I ledningsgruppen ingår representanter från
kommunledningskontoret, räddningstjänsten, Polisen, barn- och
ungdomsförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen, vård- och
omsorgsförvaltningen, Primärvården, Svenska Kyrkan och muslimska föreningen.
Delar av ledningsgruppen har bytts ut under verksamhetsåret och behöver ersättas.
Resursgrupp

Resursgruppen består på pappret av ca 20 personer, men listan behöver ses över.
De flesta resurspersonerna arbetar inom kommunens olika förvaltningar, men även
andra organisationer finns representerade. Resursgruppen sammankallas och leds
av Krisstöds ledningsgrupp. Resursgruppens uppdrag är att i det akuta skedet
förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt.
Verksamhetsberättelse 2020
I samband med förra årsredovisningen togs beslut om namnbyte från POSOM till
Krisstöd.

Ledningsgruppen har på grund av rådande pandemi inte träffats regelbundet under
året då flertalet av gruppens medlemmar har behövt prioritera annat. Några
medlemmar har bytts ut och andra har tagit vid, och enbart ett ledningsgruppsmöte i
januari 2020 har genomförts.
Förra samordnaren för ledningsgruppen har lämnat sitt uppdrag och en ny
samordnare, Susanne Kurkela, enhetschef på socialförvaltningen har utsetts som
ersättare. Beredskapshandläggare Charlott Klug har tagit över rollen som
representant från kommunstyrelsen efter Krister Lankinen.
Det har under 2020 heller inte varit möjligt att genomföra några samlingar eller
kompetenshöjande insatser i form av temadagar/föreläsningar för resursgruppen
utifrån de extraordinära omständigheter som varit. Listan över resurspersonerna är i
princip uppdaterad och planer för aktiviteter för resurspersonerna finns inför hösten.
Krisstödet har under året som gått inte aktiverat lednings- eller resursgruppen.
Sammanfattningsvis kan 2020 sägas ha varit ett mellanår vad gäller krisstödets
arbete då hela samhället har befunnit sig i en pandemikris.
Handlingsplan Krisstöd 2021
Då flera medlemmar i ledningsgruppen bytts ut blir det av vikt att under 2021
tydliggöra krisstödets uppdrag och se över så att ledningsgruppen har rätt
förutsättningar, aktuella rutiner för att agera vid en eventuell krissituation. Ett första
uppsamlande möte med ledningsgruppen är planerat till april där bland annat årets
planering för krisstödet kommer att lyftas. Därtill planeras ytterligare två
ledningsgruppsmöten under hösten där fokus kommer att ligga på att uppdatera
rutiner och kontaktlistor, liksom möjligheten att delge varandra de egna
organisationernas krisberedskap i syfte att säkra upp krishanteringen.
Så snart som möjligt skall en revidering av handlingsplanen från 2015 utifrån
förändringar i kommunens säkerhetsorganisation med tjänsteman i beredskap,
namnbyte från POSOM till krisstöd, placering av ryggsäckarna som används vid
krisstödets aktivering med mera genomföras. Samordnaren kommer tillsammans
med beredskapshandläggare Charlott Klug att lämna ett utkast till ledningsgruppen
för beslut.
Den nya samordnaren skall i juni 2021 genomgå en tre-dagarsutbildning i ledning av
Krisstöd via MSB.
Nya västar och väskor med texten Krisstöd istället för POSOM har beställts och
levereras inom kort.
I samråd med räddningstjänsten har det beslutats att väskor ska förvaras på
Rådhuset istället för som tidigare på räddningstjänsten. Detta för att på ett enklare
sätt och mer centralt samla både ledningsgrupp och resurspersoner.
Räddningstjänsten kommer också att på sikt att lämna nuvarande lokaler varvid det
är lämpligt att redan nu byta förvaringsplats.
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Resurspersonerna kommer framledes att vid eventuell kris/skarpt läge samlas initialt
på Nygatan 11 där socialförvaltningens enhet för beroendestöd huserar.
Ledningsgruppen kommer att stationeras på Rådhuset.
Fler resurspersoner behöver rekryteras under året. Under hösten planeras också en
temadag för resurspersonerna där en förfrågan till Vetlanda som fått aktivera sin
krisorganisation ska skickas. Förhoppningsvis kan vi både få inspiration och dra
lärdom av deras erfarenheter.
Förslag till beslut
Att godkänna verksamhetsberättelse för Krisstöd 2020 och handlingsplan för 2021.

Susanne Kurkela
Enhetschef/Samordnare för Krisstöd
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