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1. Inledning 
 

1.1 Vad är POSOM? 
 

POSOM står för ”Psykiskt Och Socialt OMhändertagande”. POSOM-gruppen aktiveras för att 

stödja den organisation som hanterar en händelse med att omhänderta ett större antal 

drabbade personer. Exempel på händelser kan vara;  

 Händelse i Karlshamns kommun med sådana följder att många människor drabbats 

direkt eller indirekt (olycka med många skadade, våldsbrott eller dödsfall i skola, 

brand i flerfamiljshus).  

 Händelse på annan plats i Sverige eller utomlands under samma omständigheter 

som ovan med många berörda från Karlshamn (naturkatastrof, trafikolycka under en 

skolresa, Estonia-förlisningen eller tsunamin i Sydostasien). 

 Olyckshändelse där Region Blekinge behöver stöd och där POSOM–verksamheten 

lämnar bistånd efter begäran (större lokal olycka).  

 Händelser där POSOM kan verka stödjande till andra aktörer inom psykosocialt 

omhändertagande.  

POSOM-gruppen ansvarar vid en händelse för att öppna ett stödcentra dit drabbade kan ta 

sig för att få hjälp och stöd. Stödet kan vara att ha någon att prata med, få en värmande fika, 

låna telefon för kontakt med anhöriga eller att lösa andra praktiska problem. Via stödcentret 

kan den drabbade också lotsas vidare till mer långsiktigt stöd hos Region Blekinge eller  

kontakter med andra stödorganisationer. 

 

 

1.2 Reglering i lag och lokala styrdokument 
 

1.2.1 Nationellt 

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

Planen för POSOM-gruppen utgår ifrån kommunens ansvar enligt lag (2006:544) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (LEH). Bestämmelserna syftar bland annat till att kommunen ska ha en god 

förmåga att hantera krissituationer i fred.  

Vidare fastställer lagen att kommunen har ett geografiskt områdesansvar inom vilket 

kommunen vid extraordinär händelse ska verka för att olika aktörer samverkar och uppnår 

samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Under händelsen ska de 

krishanteringsåtgärder som olika aktörer vidtar samt den information som ges till allmänheten  

samordnas.  

Socialtjänstlagen (2001:453)  2 kap. 1 §  
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Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 

 

1.2.2 Lokalt 

Karlshamns kommun uttalar i sin Säkerhetspolicy en målsättning att vara robust och ha god 

beredskap för att hantera kriser och extraordinära händelser, såväl i fredstid som vid höjd 

beredskap och krig.  

Styrning av Karlshamns kommuns arbete i samband med en samhällsstörning regleras i 

”Plan för hantering av extraordinär händelse”. Planen avser att beskriva kommunens 

organisation för ledning vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Till planen 

kopplas ytterligare dokument inom områden som exempelvis kriskommunikation och 

stabsrutiner. 

 
 

2 Organisation av POSOM i Karlshamns kommun  
 
POSOM-gruppen i Karlshamns kommun består av en styrgrupp och en resursgrupp.  
 
2.1 Styrgrupp 
 
Styrgruppen består av representanter från  

 Karlshamns kommun 

 Polismyndigheten 

 Räddningstjänsten i Västra Blekinge 

 Region Blekinge 

 Svenska kyrkan 

 Röda korset 

 Frivilliga resursgruppen (FRG) 
 
Styrgruppen träffas en gång per år och gruppens uppdrag är att utveckla rutinerna för 
POSOMs arbete samt att tillse att stödgruppen erbjuds utbildning och möjlighet att utveckla 
sitt arbete. Kommunens säkerhetschef är sammankallande till dessa möten. Kommunen 
representeras vid styrgruppsmötena av minst säkerhetschefen och POSOM-ledaren. 
 
2.2 Resursgrupp 
 
Resursgruppen består av cirka femton personer med olika kompetenser och med vana att 
möta personer i utsatta situationer. Gruppens arbete leds av funktionen POSOM-ledare. 

 Från socialförvaltningen kommer personer med kompetens inom samtalsstöd men 
också inom annat stöd kopplat till socialtjänstens verksamheter. Förvaltningen 
bemannar också funktionerna POSOM-ledare samt administratör för gruppen. 

 Från utbildningsförvaltningen kommer personer från de olika kompetenserna inom 

elevhälsan. 
 
POSOM-ledare utgörs normalt av verksamhetschef inom socialförvaltningen. Kan inte denne 
nås är förvaltningschefen för socialförvaltningen kontaktperson. 
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Kommunens säkerhetschef ansvarar för att arbetet med POSOM-gruppen bedrivs enligt 
nationella direktiv. Chefen för socialförvaltningen respektive chefen för 
utbildningsförvaltningen eller tjänsteperson som dessa utser ansvarar för att bemanna 
funktioner och stödgrupp enligt denna plan.  
 
 

2.3 Vem kan aktivera POSOM-gruppen? 

 Kommundirektör  

 Chefen för socialförvaltningen 

 Chefen för utbildningsförvaltningen  

 Räddningsledare 

 Polisinsatschef 
 

 

3.  Organisation vid aktivering av POSOM-grupp 

3.1 Särskilt berörda verksamheter i Karlshamns kommunkoncern 

3.1.1 Kommunal krisledningsstab  

Delar av den kommunala krisledningsstaben bör aktiveras vid en händelse som innebär att 

POSOM-gruppen sätts in. Staben kan stödja POSOM-gruppens arbete med intern 

samordning, extern samverkan och kommunikation. 

 

3.1.2 Kommunledningsförvaltningen  

Fastighetenheten har inledningsvis uppdraget att snabbt tillhandahålla lämpliga lokaler där 

ett stödcentra kan upprättas. När stödcentret är öppnat behöver måltidsservice kunna 

tillhandahålla enklare förplägnad (kaffe/te/smörgås). 

 

3.2 Övriga berörda aktörer 

3.2.1 Polismyndigheten samt Räddningstjänsten i Västra Blekinge 

Polis och räddningstjänst bör i en händelse där POSOM aktiverats delta i arbetet genom att 

uppdatera de drabbade om fakta angående händelsen. Denna information kan ges direkt av 

egen personal eller via personalen på det upprättade stödcentret.  

 

3.2.2 Svenska kyrkan 

Har både lokaler och stödpersoner att erbjuda.  

 

3.2.3 Frivilliga resursgruppen (FRG) 
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FRG består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i 

samband med kriser eller andra extraordinära händelser. FRG kan hjälpa till med praktiska 

göromål på ett upprättat stödcenter.  

 

3.2.4 Grannkommuner 

Samtliga kommuner i vårt närområde har egna POSOM-grupper. Om behov av ett stort antal 

POSOM-medarbetare uppstår på kort tid finns alltid möjligheten att be grannkommunerna 

om biträde.  

 

3.2.5 Region Blekinge  

PKL, en förkortning för psykologisk/psykosocial katastrofledningsgrupp, är sjukvårdens 

motsvarighet till POSOM. De är endast verksamma innanför sjukhusets dörrar. Kommunens 

POSOM-grupp ska kunna informera drabbade personer om deras möjligheter att söka 

fortsatt stöd för bearbetning av en händelse hos Region Blekinge. 

 

3.2.6 Länsstyrelsen i Blekinge 

Länsstyrelsen blir engagerad dels som ett stöd till en drabbad kommun men också om flera 

kommuners arbete behöver samordnas. I Blekinge genomförs den största delen av detta 

arbete inom ”Krissamverkan Blekinge (KSAM). 

Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret på regional nivå och ska vid en 

krissituation kunna upprätta en ledningsfunktion för bl.a. samordning och information och 

verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. 

Länsstyrelsens uppdrag är också att vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, 

som exempelvis kommunerna, Region Blekinge och näringslivet.  

Länsstyrelsens ansvar omfattar även att ha en tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att 

initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera. 

TiB går att nå via SOS Alarm dygnet runt året om.  

 

 

4.  Kunskap och övning 

För att kunna utföra ett professionellt och strukturerat omhändertagande är det viktigt att 

medarbetarna i POSOM-gruppen har nödvändig kunskap om gruppens arbetssätt vid en 

händelse, men även kunskap om människors reaktioner i kris och andra ämnen som berör 

krishantering och krisstöd. För att kontinuerligt öka vår kunskap och dra lärdom av andras 

erfarenheter är målsättningen att minst en gång per år verka för ökad kunskap genom att 

exempelvis ordna föreläsningar i aktuellt ämne. Kommunens säkerhetschef ansvarar för 

planering och genomförande.  
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Övning ger färdighet. För att skapa förmågan att utföra ett professionellt och strukturerat 

omhändertagande ska POSOM-gruppen övas årligen. Detta kan ske genom larmövningar, 

startövningar, seminarieövningar eller motspelsövningar. Kommunens säkerhetschef 

ansvarar för planering och genomförande. 

 

5.  Revidering  

Detta dokument gäller tills vidare men ska revideras vid upptäckt behov. Säkerhetschefen 

med stöd av gruppens administratör ansvarar för att revidering sker. 


