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Kontakta POSOM

Vill du veta mer om POSOM?
Kontakta POSOM-samordnare via Kommun-
samordningscentralen (KSC), telefon:  
010-219 30 00.



Vad är POSOM? 

Syftet med POSOM i Varbergs kommun är 
att ge psykiskt och socialt omhändertagande 
vid allvarligare olyckor, kriser eller katastrofer. 
I POSOM ingår representanter från Social-
förvaltningen, Räddningstjänsten, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Polisen och Kyrkan i 
Varberg.  

Inom POSOM finns ett antal stödpersoner, som 
kan kallas in för att delta i det psykosociala om-
händertagandet. De människor som kallas in till 
krisarbetet är speciellt utvalda och vana vid att 
arbeta med psykosociala frågor.

När kallas POSOM in?
POSOM ska fungera som stöd till indirekt drab-
bad (inte skadad) allmänhet vid allvarliga hän-
delser inom Varbergs kommun eller vid allvarliga 
händelser på annan ort/land där Varbergsbor är 
inblandade. 

POSOM är att betrakta som ett nätverk som ska 
användas för att förstärka samhällets ordinarie 
resurser när dessa är otillräckliga eller otillgäng-
liga. Det krävs en bedömning om POSOM ska  
aktiveras i varje enskilt fall. Vid mindre om-
fattande olyckor är det ofta tillräckligt med stöd 
från det sociala nätverket och ordinarie verksam-
heter.

Följande händelser är exempel på allvarliga hän-
delser när POSOM kan aktiveras:

• Större olyckor med flyg, färja, tåg båt och buss 
med flertalet inblandade. 

• Större brand i publika lokaler, skolor, särskilda 

boenden etc. 

• Utsläpp/nedfall av radioaktiva ämnen. 

• Naturkatastrofer  

• Utbrott av allvarlig smitta.

• Skottlossning med flera vittnen.

Vem tar beslut om POSOM ska kallas in?
Beslut om POSOM ska aktiveras kan tas av: 

• Räddningsledare i samband med kommunal 
räddningstjänst.

• Polisen: lokal Polisområdeschef, s.t.f. lokal 
Polisområdeschef, vakthavande befäl och yttre 
befäl.

• Kommundirektör 

• Räddningschef 

• Förvaltningschef för Socialförvaltningen.

• Samordnare POSOM

• Kommunens tjänsteman i beredskap (TIB)

Kommunen
I Varbergs kommun har kommunstyrelsen det  
yttersta ansvaret, i såväl fred som krig, för att 
alla som vistas i kommunen får stöd.  
Socialförvaltningen samt Barn- och utbildnings-

förvaltningen är huvudsakligen de förvaltningar 
som kan bli involverade i omsorgsarbetet vid 
större olyckor.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten Väst är ett kommunalför-
bund som i POSOM-arbetet stödjer kommunen 
med bland annat samordning av POSOM.  
Kommunens tjänsteman i beredskap, som är 
en av de som kan fatta beslut om POSOM, till-
handhålls av räddningstjänsten. Räddnings- 
tjänstens personal vid en räddningsinsats kan 
även bli delaktiga i POSOM-arbetet för att delge 
drabbade hur de har arbetet under händelsen. 

Polisen
Polisens huvuduppgift vid olyckor och katastrofer 
är ordning, säkerhet och brottsutredning, vilket 
kan omfatta allt från avspärrningar, vittnesförhör 
till identifierings- och registreringsarbete. Det är 
vanligt att anhöriga och andra kontaktar Polisen 
för att få eller lämna information.

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan kan ha en viktig roll såväl i det 
akuta skedet som i uppföljningsarbetet. Kyrkan 
fyller ofta ett behov av trygghet och kontinuitet i 
en kaotisk situation. Kyrkans närvaro kan under-
lätta sorgearbetet för de drabbade. 

Sjukvården
Vid allvarliga större händelser samarbetar  
POSOM med psykologisk och psykiatrisk 
katastrofledning  (förkortas PKL) som är Region 
Hallands resurs. PKL ansvarar för drabbade och 
närstående som inkommer till sjukvården.


