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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Camilla Karlsson 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-05-18 

Riktlinje för organisation av arbetet med psykiskt 
och socialt omhändertagande vid allvarlig 
händelse (POSOM)  

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget om riktlinje för organisation för 
psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarlig händelse samt de 
utsträckta befogenheter vad gäller delegationsförfarande och/eller 
verkställighet i akut krissituation, i enlighet med bilaga Riktlinje för 
organisation av arbetet med psykiskt och socialt omhändertagande vid 
allvarlig händelse (POSOM). 

2. Socialnämnden beslutar att socialnämndens tidigare beslut den 7 februari 
2002, § 12, om organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid 
stora olyckor och katastrofer (POSOM) inom Täby ska upphöra att gälla. 

Sammanfattning 

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarlig händelse. 
Syftet och målsättningarna är att lindra lidande och minska risken för allvarliga 
psykiska, psykosomatiska och sociala konsekvenser efter en allvarlig händelse 
samt att underlätta för drabbade personer att återgå till ett normalt liv. Tidigare 
organisation för POSOM har setts över och är i behov av revidering. Den nya 
organisationen består av ledningsgrupp, stödgrupp, samverkansgrupp och 
POSOM-samordnare. Samordnare för POSOM är organisatoriskt placerad under 
trygg- och säkerhetsenheten men ligger under socialnämndens ansvarsområde. 
Vid akut krissituation har socialchef en utsträckt befogenhet i förhållande till vad 
som normalt gäller vid delegationsförfarande. 
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Ärendet 

Det finns inte någon specifik reglering eller någon uttalad skyldighet för 
kommunerna att bedriva krisstöd vid allvarlig händelse. Kommunerna kan dock 
bedriva krisstöd med utgångspunkt i 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
där det anges att kommunen har det yttersta ansvaret för att människorna som 
vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. 

Syftet och målsättningarna med psykologiska och sociala stödinsatser vid en 
allvarlig händelse är att lindra lidande och minska risken för allvarliga psykiska, 
psykosomatiska och sociala konsekvenser efter en allvarlig händelse och 
underlätta för drabbade personer att återgå till ett normalt liv. 

POSOM i Täby kommun 
Täby kommun bedriver krisstödsarbete genom en POSOM-organisation sedan 
1993 och den kan med kort varsel kallas in för att stötta drabbade.  

Det är socialnämnden som har ansvaret för hanteringen av POSOM enligt 
reglemente1. I socialtjänstlagen 2 kap. 1 § anges att kommunen har det yttersta 
ansvaret för att människorna som vistas där får det stöd och den hjälp de 
behöver. 

Socialnämnden godkände den 19 december 2001 den nuvarande organisationen 
för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer 
(POSOM)2. Kommunstyrelsen godkände den 7 februari 2002 anmälan från 
socialnämnden om organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid 
stora olyckor och katastrofer (POSOM)3.  

I samband med socialnämndens beslut om organisation för POSOM fattades även 
beslut om att hos barn- och grundskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Södra Roslagens Brandförsvarsförbund, polisen, 
Täby församling och Nordöstra sjukvårdsområdet hemställa att beslut fattas om 
deltagande i POSOM.  Samtliga parter inkom med ställningstagande om 
deltagande under år 2002.  

I nuvarande organisation ingår olika parter som polisen, kyrkan och regionen i 
POSOMs ledningsgrupp vilket kan skapa otydligheter och svårigheter i det 

 
1 Dnr KS 2020/71-00, beslut KF 2020-06-15, § 145 
2 Dnr SON 112/2001-79, beslut SON 2001-12-19, § 172 
3 Dnr KS 17/2002-79, beslut KS 2002-02-07, § 12 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-04-25 
Dnr SON 2022/153-71 

3(4) 

praktiska arbetet och i ansvarsfrågor. Behov finns att revidera kommunens 
organisation av arbetet. 

Förslag på ny organisation 
POSOM-organisationen i Täby kommun är uppdelad i tre grupper, 
ledningsgrupp, stödgrupp och samverkansgrupp, vars arbete anpassas efter 
behovet vid en allvarlig händelse. POSOM-samordnare är organisatoriskt 
placerad under trygg- och säkerhetsenheten men ligger under socialnämndens 
ansvarsområde. 

Förberedelse och planering av krisstöd vid allvarlig händelse kan vara inom 
områdena utbildning, övning, utvärdering och informationshantering. Täby 
kommuns POSOM-organisation samverkar vid behov med kommunens 
krisorganisation. Täby kommuns POSOM- arbete sker enligt Riktlinje för 
organisation av arbetet med psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarlig 
händelse (POSOM). (Se bilaga) 

Ekonomiska överväganden 

Den fasta kostnaden för POSOM-arbetet utgörs av en 40%-tjänst samt en mindre 
budget för utgifter kopplade till beredskapsarbetet omfattande sammanlagt 300 
tkr. Lokal bedöms kunna finnas genom kommunens i dagsläget redan inhyrda 
och finansierade lokaler.  

I händelse av aktivering av POSOM uppstår kostnader för personaltid. Den 
kostnaden bärs av den aktuella anställdes ordinarie verksamhet som därefter 
internfakturerar socialchef. Några övriga kostnader av betydelse (exempelvis 
transporter, utbildning eller material) bedöms inte uppstå utan inryms inom 
budgeten på 300 tkr.  

 

Claes Lagergren 

Socialchef 

Bilagor 

- Riktlinje för organisation av arbetet med psykiskt och socialt omhändertagande 
vid allvarlig händelse (POSOM) 
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Expedieras 

Kommunstyrelsens diarium 

Barn- och grundskolenämndens diarium 

Gymnasie- och näringslivsnämndens diarium 

Kultur- och fritidsnämndens diarium 

Stadsbyggnadsnämndens diarium 

Storstockholms brandförsvar, enhetschef Lena Asklund, 
lena.asklund@ssbf.brand.se 

Polisen Södra Roslagen, kommunpolis Jonas Nilsson, jonas-f.nilsson@polisen.se 

Svenska kyrkan, Täby församling, tabyforsamling@svenskakyrkan.se 

Stockholms läns sjukhusområde, registrator.slso@regionstockholm.se 
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