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PROTOKOLLSUTDRAG 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 51 

Förflyttning av verksamhetsansvar för psykiskt och socialt omhändertagande 
(POSOM) 
KSN-2016-0535 

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. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Socialnämnden 
Räddningsnämnden 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
Ingela Persson 
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PROTOKOLLSUTDRAG 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

Övriga deltagare: 

Bergius, 13:00 — 16:30 

Maria Gardfjell (MP), ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Bona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (n 
Rikard Sparby (M), (ej 53, jäv) 
Mohamad Hassan (L) 
Jonas Segersam (I(D) 
Simon Alm (SD) 

Plats och tid: 

Ledamöter: Ersättare: Gustaf Lantz (S), tjg 
Eva Christiernin (S), tjg 
Linda Eskilsson (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Carolina Bringborn Anadol (M), tjg § 53 
Anna Manen (L) 
Anne Lennartsson (C), tjg 

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Christoffer Nilsson, chef kik, 
Lena Grapp, stadsjurist, Yvonne Näslund, näringslivsdirektör, 
Teresa Palmquist, kommunikationsdirektör, Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör 
Ylva Opard, tf ekonomidirektör, Susanne Eriksson, politisk stabschef, 
Per Törnvall, Politiska sekreterare S, MP, V, L, C, KD, Pressekreterare, KS-direkt, 
sekreterare, Kristian Morell, enhetschef § 46, Kristina Mårtensson, projektledare § 48 

	

Ajournering: 	
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 13 — 13:15. 

	

Utses att justera: 
	Therez Olsson (M) 	 Paragrafer: 41 - 72 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Marlene Burwiek, ordförande 	 justerare 

sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Kommunstyrelsen 
2016-04-06 

Datum för anslags nedtagande: 
Sista dag för överklagande: 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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