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1 Inledning

POSOM är en resurs för psykiskt och socialt omhändertagande av 
människor vid allvarliga händelser som stora olyckor och katastrofer. Vid 
allvarliga händelser ska personer med lämplig kompetens kunna bistå med 
personligt samtalsstöd, krishanteringsstöd eller själavårdande stöd till 
drabbade människor.

POSOM ingår i kommunens krishanteringssystem som ytterst regleras av 
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

POSOM uppgifter är- håll i - håll om - håll ut. Det vill säga:

• Vara medmänskligt stöd till drabbade

• Ge känslomässig första hjälp

• Hjälpa till att lösa praktiska problem

• Ge skydd och stöd till drabbade 

1.1 Syfte
Syftet med styrdokumentet är att säkerställa att kommunen kan hantera 
större eller akuta insatser för psykiskt och social omhändertagande.

2 Förutsättningar för att POSOM ska aktiveras

En allvarlig händelse är en händelse som är så omfattande eller allvarlig att 
resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt.

Exempel på sådana allvarliga händelser är följande:

2.1 Flera människor är direkt drabbade och många är indirekt 
berörda
Vid allvarliga händelser med flera drabbade och där händelsen innebär att 
det finns många indirekt drabbade som inte tas om hand av sjukvården ska 
POSOM kunna ge stöd.

Händelser som innebär att direkt och indirekt drabbade tas om hand av 
sjukvården och som är av sådan karaktär att det sannolikt inte finns 
drabbade utanför den ”närmast berördas” krets är inte en POSOM insats

2.2 Barn eller ungdomar är inblandade
Händelser där barn eller ungdomar är inblandade ska alltid bedömas som 
allvarliga till dess att annat kan bedömas.

Kommunens skolor och förskolor ska ha särskilda krisplaner för att kunna 
hantera allvarliga händelser som är begränsade till den enskilda enheten. 
Om händelsen vid enskilda enheten är större än den enskilda enheten kan 
klara ska stöd ges från POSOM.
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2.3 Vid allvarliga händelser som kan få stor inverkan på 
lokalsamhället
POSOM kan aktiveras vid händelser av karaktären ”brott mot barn” och 
eller händelser där många människor behöver ett ställe att besöka för samtal, 
stöd och tröst.

Om tveksamhet finns om POSOM ska aktiveras eller inte – bör ett positivt 
beslut alltid först prövas.

3 Organisation

• POSOM är en del av Eda kommuns krisorganisation, se 
krisledningsplan för Eda kommun.

• POSOM aktiveras av Eda kommun enligt beslutade rutiner, se 
handlingsplan för POSOM

• POSOM består av en Ledningsgrupp och stödpersoner, se 
handlingsplan för POSOM. 

Det är normalt räddningstjänstens insatsledare (IL), tillika kommunens 
tjänsteperson i beredskap (TIB), som aktiverar POSOM:s ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen aktiverar sedan vid behov stödpersonerna. Beslut att 
avveckla en POSOM-aktivitet tas av ledningsgruppen eller dess ledare.

4 Ledningsgruppen

Ledningsgruppen styr, planerar och leder POSOM:s arbete.

Alla i ledningsgruppen har inom sitt verksamhetsområde ha mandat att fatta:

• beslut om och när personal ska kallas in, 

• om och när lokaler ska öppnas samt, 

• mandat att besluta om hur resurser kan disponeras.

Ledningsgruppen uppdrag:

• Ledningsgruppen utgörs av representanter från Vård och stöd, 
Bildning, Svenska kyrkan, Region Värmland, Polisen samt 
Räddningstjänsten.

• Ledningsgruppen ansvarar för att organisationen är bemannad 
med stödpersoner samt att de utbildas och övas för sitt uppdrag.

• Ledningsgruppen för POSOM har minst två möten om året där 
ämnen och frågor som berör POSOM behandlas.

• Ledningsgruppen ansvarar för att uppdaterade kontaktlistor och 
larmlistor finns.
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5 Stödpersoner

Stödpersoner arbetar tillsammans med representanter från ledningsgruppen 
vid skarpt läge och utgörs av personer inkallade av respektive verksamhet.

Stödpersonernas uppdrag är utförare av de uppdrag som ges av 
ledningsgruppen. Exempelvis: 

• bistår i att organisera stödcentra/uppsamlingsplatser

• bistår i arbetet med att samordna sociala resurser i form av 
temporärt boende, utspisning, transporter etc.

• möjliggöra kommunikation med anhöriga och vid behov tolk

• dokumentera eller,

• planera för uthållighet.

6 Information och dokumentation

POSOM-ledaren ansvarar för att händelsens omfattning och utveckling, 
extern information och rapporter, samverkan med andra myndigheter och 
POSOM-gruppens beslut, åtgärder och verksamhet fortlöpande 
dokumenteras.

POSOM-ledaren ansvarar för att samarbete med kommunikatörer i Eda 
kommun etableras och att kommunens externa och interna information sker 
via kommunikatörerna.

Ledningsgruppen ansvarar för att de personer som deltagit i arbetet kring en 
händelse ska få tillgång till avlastande samtal eller debriefing.

Ledningsansvaret överlämnas till kommunens centrala krisledningsgrupp då 
den har organiserats. Ledningsgruppen och kommunens centrala 
krisledningsgrupp avgör från fall till fall när detta ska ske.

7 Kostnader och finansiering

Respektive verksamhet som ställer personal till förfogande svarar för sin 
andel av kostnader för POSOM. Alla utgifter och kostnader ska 
dokumenteras. I princip står kommunen för de kostnader som uppstår 
förutom personal- och lokalkostnader.

Stödpersoner som inte har en anställning i någon av ovan nämnda 
verksamheter, ersätts motsvarande RIB-avtalet för deltidsbrandmän. 

8 Revidera styrdokument

Riktlinjen ska revideras en gång per mandatperiod. Sammankallande för 
POSOM ansvarar för att dokumentet revideras.
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