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Förflyttning av verksamhetsansvar för psykiskt och socialt 
omhändertagande (POSOM) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen och socialnämnden föreslås besluta 
 
att  ansvaret för POSOM-verksamheten överflyttas till socialnämnden från och med den 1 
juni 2016. 
 
Ärendet 
POSOM-verksamhetens uppgift är att komplettera kommunens beredskapsfunktioner vid kris, 
olyckor och andra oväntade händelser.  
 
Verksamheten består av ett antal frivilliga stödpersoner som vid behov blir uppringda för att 
ge psykosocialt stöd till drabbade och anhöriga för att förebygga psykisk ohälsa som kan 
uppstå i samband med traumatisk upplevelse. De personer som kan ingå i verksamheten ska, i 
sitt ordinarie arbete, ha grundläggande färdigheter i att stötta individer i kris. 
 
Det kommunala uppdraget består i att utbilda ingående stödpersoner kring kommunens egna 
rutiner samt hantera de administrativa uppgifterna kopplat till funktionen samt att ringa de 
ingående personerna i verksamheten.  
 
Då den gemensamma räddningsnämnden bildades 2012 övertog kommunstyrelsen ansvaret 
för verksamheten då beredskapsansvaret förflyttades från räddningsnämnden till 
kommunstyrelsen. Den operativa hanteringen av POSOM har dock fortsatt att hanteras av 
räddningsnämnden. 
 
Föredragning 
Dagens ordning är ej optimal ur såväl kompetens- som organisatoriskt hänseende. Att 
kommunstyrelsen har ansvaret samtidigt som verksamheten hanteras av brandförsvaret är inte 
riktigt. Nuvarande ansvarsplacering ger dock ej förutsättningar för en välfungerande POSOM-
verksamhet då kommunledningskontoret skulle behöva bygga kompetens för att hantera 
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liknande frågor. För att underlätta utveckling av verksamheten föreslås den organisatoriskt 
placeras inom verksamhet med närliggande kompetensområde. 
 
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (ej ekonomiskt bistånd). 
Detta inkluderar bland annat att ge stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar. Det 
inkluderar även att ge stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik.  
  
Inom nämndens socialförvaltning finns Uppsala kommuns socialjoursverksamhet 
(socialjouren) som handlägger akuta socialtjänstärenden utanför kontorstid samt ge råd och 
stöd till enskilda per telefon. 
  
Den enskilde kan direkt vända sig direkt till socialjouren vid behov men aktualisering kan 
också ske via anmälan från andra myndigheter såsom polis, sjukvård med flera. Vid 
handläggning av myndighetsutövning ansvarar socialjouren för att göra bedömningar samt i 
förekommande fall förbereda underlag för beslut. Socialjouren verkställer de 
myndighetsbeslut som tas utanför kontorstid. 
  
Socialjouren bistår samtliga sociala nämnder i Uppsala kommun. Utöver detta är socialjouren 
enligt avtal en länsjour och bistår Enköpings, Håbos, Knivstas, Tierps, Älvkarlebys och 
Östhammars kommuners handläggning av akuta socialtjänstärenden utanför kontorstid samt 
ge råd och stöd till enskilda per telefon. 
  
Socialjouren har idag ett ansvar för att stötta individer i kris. Det finns därför såväl 
organisatoriska som kompetensmässiga förutsättning för att placera ansvaret i anslutning till 
socialjouren för att underlätta en utveckling av kommunens POSOM-verksamhet. 
 
Det finns också möjligheter för såväl socialjour som POSOM att hitta gemensamma rutiner 
samt att samutnyttja kontaktytor och kompetens.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialjouren hanterar såväl utbildning som administrativa rutiner för liknande verksamhet. 
Därför kan ekonomiska konsekvenser uppskattas som ringa.  
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