MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-12

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Bolmen, kommunhuset kl. 13:00-13:45

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande),
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)

Utses att justera

Malin Svan (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§22

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Malin Svan (S)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
2022-04-12

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

§22

Remiss Flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden till
kommunstyrelsen
(2022 BUN0046)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar bifall på remissen så att ansvaret för POSOM övertas av
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har under många år haft en POSOM-grupp som syftar till att vara ett stöd för
kommuninvånaren vid kriser, olyckor eller andra oväntade händelser. POSOM står för
psykiskt och socialt omhändertagande. Deltagare i gruppen har varit tjänstepersoner från
socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten och kommunens omsorgsverksamhet samt
representanter från Svenska kyrkan och polisen. Ansvaret för POSOM har sedan 2007 legat
hos barn-och ungdomsnämnden medan gruppen lika länge samordnats av kommunens
säkerhetssamordnare.
POSOM har således länge funnits till för att stödja våra kommuninvånare i kris, men under
2021 beslutade kommunens ledningsgrupp att även det interna krisstödet för kommunens
anställda ska samordnas med POSOM. Efter detta ingår samtliga kommunens kontor samt
bostadsstiftelsen Hyltebostäder i gruppen.
Eftersom gruppen nu är kommunövergripande ser kommunledningskontoret det som mer
lämpligt om Kommunstyrelsen övertar ansvaret över POSOM från barn-och
ungdomsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka tjänsteskrivelsen från
kommunledningskontoret och dess förslag till beslut på remiss till barn- och
ungdomsnämnden. Svar ska lämnas till kommunledningskontoret senast 2 maj 2022.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse remiss flytt av POSOM från barn- och ungdomsnämnden
 §41 KSAU Ansvar för POSOM
 Tjänsteskrivelse KLK - Ansvar för POSOM-gruppen
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar bifall på remissen så att ansvaret för POSOM övertas av
kommunstyrelsen.
Paragrafen är justerad
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