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Socialförvaltningens plan för krisberedskap 
 
Socialförvaltningens plan för krisberedskap är ett styr- och hjälpmedel för att starta upp 
ett ledningsarbete vid en samhällsstörning eller en extraordinär händelse som rör för-
valtningens verksamheter. Planen grundas i Socialstyrelsens riktlinjer för krisbered-
skap, Öckerö kommuns centrala krisledningsplan samt risk- och sårbarhetsanalys som 
genomfördes under 2019. I planen finns beskrivet hur förvaltningen ska hantera kriser 
av olika omfång samt vilka kritiska beroenden som kan påverka förvaltningens krisbe-
redskap. Som bilaga till planen finns bland annat förteckning över krisledningsgrup-
pens olika ansvarsområden.  
 
Beredning 
Bakgrunden till planen för krisberedskap är att det 2018 fanns ett önskemål från dåva-
rande säkerhetssamordnaren att skapa en krisberedskapsplan för social-förvaltningen 
för hantering av samhällsstörningar. Under samma period pågick arbetet med den cen-
trala planen för krisberedskap, som antogs i november 2018. Utredare Marie Andersson 
påbörjade arbetet med planen under 2018 i samarbete med säkerhetssamordnare. Un-
der 2020 har utredare Tora Wilhelmsson färdigställt planen och även samverkat den 
fackligt. Under arbetet har planen stämts av med säkerhetssamordnare samt med för-
valtningsledningen.  
 
Grunderna för kommunens krishantering regleras i Lag (2006:554) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap samt motsvarande förordning (2006:637). Lagens syfte är att kommuner och 
landsting ska minska sårbarheten i sina verksamheter och ha god förmåga att hantera 
krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också öka förmågan att 
hantera samhällsstörningar om de inträffar. Enligt ansvars-, likhets- och närhetsprinci-
pen ska störningen, så långt det är möjligt, hanteras av den förvaltning som drabbats. 
Upplägget på planen är inspirerat av den centrala krisledningsplanen samt liknande 
dokument från andra kommuner. Planen innehåller beskrivning av socialförvaltningens 
krisledningsgrupp med ansvarsområden samt regler för aktivering och upplösande av 
gruppen. Instruktioner för ordinarie verksamhet under kris finns också beskrivet. I pla-
nen presenteras även kritiska beroenden som kan påverka förvaltningens möjlighet att 
hantera en kris, vilka identifierades under en rad workshops med konsultfirman Lloyd 
under 2019. Varje enhetschef har ansvar för att följa de riktlinjer som finns i planen 
samt att skapa och uppdatera lokala rutiner för exempelvis strömavbrott.   
 
I planen finns även rutin för uppföljning och revidering som ska ske i maj varje år eller 
efter att en kris eller samhällsstörning har skett. Bilagt planen finns kontaktlista för 
samtliga chefer, evakueringsplan, chefsjour, reservkraftsförteckning samt handlings-
planer vid mindre kriser inom en eller flera enhetschefers område.  
 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenser som planen för krisberedskap innebär hanteras inom 
befintlig budgetram. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-13 
Bilaga 2: Socialförvaltningens plan för krisberedskap – Handlingsplan vid samhälls-
störningar och extraordinära händelser 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar socialförvaltningens plan för krisberedskap. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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Remissvar – Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för ut-
satta för hedersrelaterat våld och förtryck 
 
 
Öckerö kommun har ombetts att fatta beslut senast den 30 maj om kommunens sam-
verkan med Göteborgs Stad kring det planerade stödcentrumet för utsatta för hedersre-
laterat våld och förtryck, i enlighet med förslag daterat 2020-02-21, se bilaga 1.  
 
En regional samverkan i frågan ses som värdefullt ur flera perspektiv. Genom att stöd-
centrumet samlar resurser och kompetens kan stödet till utsatta och till yrkesverk-
samma som möter utsatta bli mer resurseffektivt och ändamålsenligt, än om varje en-
skild kommun utvecklar motsvarande stödfunktion. GR gör bedömningen att det finns 
förutsättningar för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck i enlighet med presenterat förslag. Efter dialog med strategiska chefs-
nätverk på tjänstemannanivå kan det konstateras att hedersrelaterat våld och förtryck 
är en fråga som redan berör eller kommer att beröra flertalet av GR-kommunerna. Det 
finns därför ett mervärde av att samverka i ett regionalt stödcentrum för att utveckla 
stödet till utsatta och till yrkesverksamma som möter målgruppen, men också för att 
använda kommunernas resurser på ett effektivt sätt. 
 
Sammanfattningsvis bör det planerade stödcentrumet ha i uppdrag att: 
• Ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och för-
tryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att ingå i samverkan. 
• Vägledning och stöd till yrkesverksamma som möter personer utsatta för hedersrela-
terat våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att ingå i 
samverkan. 
 
Göteborgs Stad kommer agera arbetsgivare och står för driften av stödcentrumet. 
Avtal kommer tas fram som reglerar finansiering, syfte, mål, uppdrag, samverkan, 
avtalslängd, in- och utträde genom samarbete mellan stadsledningskontoret och 
samverkande parter. Nuvarande tidsplan är att beslut om deltagande sker under våren 
2020, avtal skrivs under höst 2020, uppstart av stödcentrumet sker 2021. 
 
Socialförvaltningen ser ett mervärde av att samverka i ett regionalt stödcentrum för att 
utveckla stödet dels till utsatta och dels till yrkesverksamma som möter målgruppen, 
vilket skulle ge såväl kvalitets- som effektivitetsvinster. Socialförvaltningen ställer sig 
därför positiv till att Öckerö kommun ingår i samverkan kring det regionala stödcent-
rumet, under förutsättning att kostnaden inte ökar väsentligt från den idag beräknade 
kostnaden på 15 tkr per år. Beroende på vad den exakta kostnaden justeras till inför 
avtalstecknande, kan Öckerö kommun komma att fatta ett nytt beslut.  

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-14 
Bilaga 2: U Förbundsstyrelsen GR: Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för ut-
satta för hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs Stad 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att 
så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till att Öckerö kommun ingår i samverkan kring ett 
regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, under förutsätt-
ning att kostnaden inte ökar väsentligt från den idag beräknade kostnaden på 15 tkr per 
år.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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