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ÄRENDEN 1. Upprop  
 2. Val av justerare 

Förslag: Gunnar Ånskog (L) 
 

 3. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 1 2020. Dnr 0062/20 

Bilaga 

Malin Tisell, Jessica 
Vedlund, Rebecka 
Jonsson 

4. Förändring av budget och uppdrag 2021. Dnr 0060/20 
 

Bilaga 

Tora Wilhelmsson 5. Krisplan. Dnr 0059/20 Bilaga 
Angelica Francisca 6. Remiss från GR rörande etablerandet av ett regionalt 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck med placering i Göteborgs stad. Dnr 0058/20 

Bilaga 

 7.  Beslut om att inte garantera verkställande av 
bosättningskommuns beslut om bistånd för enskild som 
tillfälligt vistas i kommunen. Dnr 0064/20 

Dukas 

Nils Hjort 8. Utnämnande av DSO. Dnr 0061/20 Bilaga 
 
 
 
Linda Nilsson 
Jessica Vedlund 

9. Information 
a) Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram 

till 2020-05-20. Dnr 009/19 
b) Temaområde – fokus kvalitetsarbete 
c) Ekonomisk uppföljning  
d) Presidiedialog 2020-04-17 
e) Uppföljning av personalförsörjning 
f) Förvaltningschefen informerar ( inklusive covid-19) 

 
    

 10. Övriga frågor.  

  
 
 
  Sandra Svensson  Nils Hjort 
  Ordförande   Sekreterare 
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Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2020 

Diarienummer: SN 0062/20 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
första kvartalet, till och med 2020-03-31 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och ett 
ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets 
rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Ett ärende som 
rapporterats är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, och gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden 
har bortfallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2019. 
 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 

mailto:kommun@ockero.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Jessica Vedlund, Rebecka Jonsson 

Ärende: Förslag på förändringar i budget och uppdrag samt taxor oc  
avgifter för 2021 

Diarienummer: 0060/20 

 

Förslag på förändringar i budget och uppdrag 
samt taxor och avgifter för vård och omsorg 
2021 
 
Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget och uppdrag 2021 
och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen. 

2. Socialnämnden godkänner taxor och avgifter för vård och omsorg enligt bilaga, 
samt överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändringar i 
budget och uppdrag för 2021. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen för 
vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige enligt årsplan för ledning och 
styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som krävs för att uppnå intentionerna i 
budgetdirektivet, inklusive förändrade satsningar till politiska mål och svar på särskilt 
riktade direktiv för verksamheterna. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i 
verksamheterna och kommer att bifogas ärendet.  
 
Ärendet innehåller också förslag på taxor och avgifter för vård och omsorg 2021. 
 
 
Beredning 
Samverkan sker i FSG 2020-05-26. 
 
Bilagor 

- Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling, bilaga 1 
- Risk- och konsekvensanalys, bilaga 2 
- Taxor och avgifter, bilaga 3 

 



 
 

 

 
Expediering av beslut 
Socialchef 
Förvaltningsekonom 
Enhetschef Förvaltningsstöd och utveckling  
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/Socialchef 
2020-05-14 
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1 INLEDNING 

Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för 
kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på 
förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Nämnd/förvaltning jobbar med 
plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar. 

Dokumentet består av fyra avsnitt: 

1. Beskrivning av nuvarande uppdrag 
2. Sammanfattning av nämndens/förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda 

inriktningar för kommande år 
3. Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna 
4. Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar 

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 

2.1 Syfte 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och 
utvecklar enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, 
samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat 
för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där 
barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation 
förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. 
Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, 
gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen 
livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande 
områden: 

2.2 Uppgift 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSSTÖD 

ÄLDREOMSORG 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

FÖRVALTNINGSSTÖD OCH UTVECKLING 

STATISTIKMÅTT 

Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 
14 dagar på beslut inom försörjningsstöd    40%  61% 58% 
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Mått  
Plan 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Jämf 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 
21+ 

   47 st  43 st 119 st 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år    112 st  123 st 97 st 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på 
plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter    11 min  

10,1 
min 

9,5 
min 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar    10 st  11 st  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -
 helhetssyn, andel (%)    80  75 84 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat 
och måltidsmiljö, andel %    55  51 55 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
 helhetssyn, andel (%)    95  95 97 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare      
939 78

2 
843 84

2 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare      
342 42

0 
375 62

3 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)      -1,4 1,9 

Nettokostnadsavvikelse LSS (%)      12,9 7,9 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare      
1 223 

581 
1 228 

200 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet 
kr/brukare      

411 40
5 

409 22
2 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invåndare      3 130 3 076 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg 
(%)      1,9 12,8 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare    816  828 760 

Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, 
andel %    25,6  19,7 10,5 

Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %    35  42 40 

Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal      181 160 

Antal hemtjänsttimmar (utförda)    84 189  86 416 77 879 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera efter 90 dagar (%)  70    71  

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av 
befolkningen    2,2  1,8 1,9 

Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i 
kommunen efter etableringsperiodens slut        

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.    2,2  2,1 2,4 
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2.3 Mål och satsningar 

Verksamhetsmässigt mål 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet 
"Heltidsresan" 
-Införa resurspool inom funktionshinder 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Genomföra heltidsresan 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 

Övergripande mål för mandatperioden 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka (Påbörjas 2022) 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 

Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 

Satsningar: 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
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- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

Kvalitén på maten ska öka 

Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, 
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Kommunens miljöpåverkan ska minska (2021 eller framåt) 

Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 

Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 
1,3% vilket innebär att den totala tilldelning blir 1,5%. 

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa 
utrymme för kommungemensam budget. 
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Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: 
ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation. 

Särskilda direktiv för Socialförvaltningen är: 

 Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner 

 Se över kostnader köpta platser kontinuerligt 

 Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter 

 Se över taxor och avgifter 

 Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 

 Utreda båttransporter för hemtjänst och hemsjukvård 

 
 

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL 

VERKSAMHETERNA 

Socialförvaltningen arbetar med att anpassa verksamheterna enligt intentionerna från 
budgetdirektivet och verksamheterna har under budgetprocessen sett över befintliga arbetssätt och 
organisationsstrukturer. Arbetet har lett till att socialförvaltningen kommer att genomföra flera 
förändringar som inte kräver politiska beslut för att ställa om och anpassa verksamheten enligt de 
ekonomiska förutsättningar som getts. Bland annat kommer Individ- och familjeomsorg samt 
funktionsstöd att arbeta för att minska konsulentstödda familjehem till förmån för interna familjehem, 
säkerställa en effektiv bemanning inom funktionsstöd, starta ett Skola-IFO team som ska arbeta med 
att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro samt minska antalet köpta platser. En 
förvaltningsövergripande insats kommer vara att se över resursutnyttjandet av alla lokaler inom 
socialförvaltningen. 
 
Följande uppdrag är formulerat i budgetdirektivet som särskilt berör 
socialförvaltningen: 
 
Båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård ska utredas 
Budgetdirektivet anger att vi ska utreda båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård för 
en enklare och snabbare transport av personal till de öar som inte är sammanhängande. 
Socialförvaltningen har idag befintliga tjänster som kan avsätta tid för att utreda möjligheterna att 
införa båttransporter. Utredningen kan påbörjas under 2020 och beräkningen är att en utredning kan 
vara klar till 2021 och där med ingå i 2022 års budgetprocess. 

Säkerställa effektiv verksamhet, analys och jämförelse med andra kommuner 
Redan idag arbetar socialförvaltningen kontinuerligt med jämförelser med andra kommuner inte 
minst inom GR. Det är ett arbete vi kommer fokusera ytterligare på under kommande år. För att de 
jämförelser vi gör ska bli än bättre kommer vi att prioritera de nyckeltal som särskilt sticker ut och 
djupanalysera dessa genom att inte bara jämföra utfall och redovisning utan även arbetssätten bakom 
resultatet. Verksamheter inom LSS och hemtjänst är de områden som det just nu arbetas med inom 
socialförvaltningen för att säkerställa effektiv verksamhet. 
 

Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt 
Varje månad träffas enhetschef för socialkontoret och etableringsenheten och förste socialsekreterare 
tillsammans med verksamhetschef IFO/FS, ekonom och administratör för att följa upp kostnaderna 
för köpta platser. En stor åtgärd för att skapa en budget i balans inför 2020 handlade om att minska 
köpta platser varpå ett intensivt arbete redan påbörjats. Arbetet kan också sammankopplas till flera 
andra satsningar som görs där bland annat hårdare biståndsbedömningar, fler hemtagningar till 
förmån för verksamhet i egen regi samt arbetet med skola-ifoteam som förväntas leda till minskade 
kostnader för köpt verksamhet. 
 

Taxor och avgifter 
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Socialförvaltningen har under senare delen av 2019 påbörjat ett arbete med att se över taxor och 
avgifter och arbetet kommer att fortsätta under 2020. En stor omvärldsbevakning kring avgifterna har 
gjorts under hösten 2019 och vi har redan nu identifierat några avgifter som vi bedömer att vi kan 
justera med start från 2021, medan andra kräver en djupare utredning varpå de eventuella 
justeringarna kommer först till 2022. Den första mindre analysen säger att flera av våra avgifter ligger 
i nivå med andra kommuner men också att vi har olika sätt att räkna ut avgifter/taxor på i några fall. 
Vi kommer därför även se över hur vi räknar ut avgifter och taxor för att säkerställa att avgifterna och 
taxorna är nivå med andra kommuner. 
 

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande 
Budgetdirektivet anger att vi ska kontinuerligt se över vår organisation för att skapa en 
kostnadseffektiv verksamhet. Vår organisation behöver i framtiden bli mer flexibel, anpassningsbar 
och lösningsorienterad. Det första steget för socialförvaltningen är att se över resursutnyttjandet av 
förvaltningens tjänster för att säkerställa att våra funktioner har tydliga uppdrag som går hand i hand 
med de områden vi behöver prioritera för att klara av att möta de utmaningar som kommer framöver. 
 

  

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 

5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 

För detaljerad risk- och konsekvensanalys se bifogat dokument. 

BESKRIVNING AV FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

1. Minska antalet beviljade dygn inom korttidsvistelse 
Normen för antalet dygn inom korttidsvistelse är 29 dygn/år. Om beviljade dygn skulle 
minska med ca 10% så motsvarar det 200 tkr. Behoven ska alltid bli tillgodosedda och skäliga 
alternativt goda (LSS) levnadsvillkor ska kunna uppfyllas även med den skärpta bedömningen. 
Bedömer därför inte att det är en risk för den enskilde. 
 

2. Läger som avlastning beviljas inte efter att individen gått ut gymnasiet 
I riktlinjerna för LSS, som beslutades av Socialnämnden april 2020, anges att Öckerö 
kommun i regel beviljar korttidsvistelse till barn och ungdomar tills det året de går ut 
gymnasiet och i särskilda fall ett år efter avslutade gymnasiestudier. Inför budget 2021 innebär 
det en kostnadsminskning med 1 080 tkr jämfört med om ungdomar blir beviljade 
korttidsvistelse i upp till två år efter avslutade gymnasiestudier, som var det som gällde innan 
de nya riktlinjerna. Beviljad ny nivå uppfyller fortsatt goda levnadsvillkor och avviker inte från 
många andra kommuners bedömningar. 
 

3. Minska köpt plats för daglig verksamhet och istället erbjuda plats i kommunens 
egen daglig verksamhet 
För att ta hem brukare till vår egen verksamhet innebär det oftast en högre belastning i den 
egna verksamheten. Detta kan få en ökad personalkostnad till följd. Beräkningen är gjord på 
att en plats flyttas hem och verksamheten anställer 0,75 åa. Färdtjänst är inte medräknad i 
detta exempel som kan innebära ytterligare besparing inom Samhällsbyggnad. Noggrannare 
beräkning behöver göras innan hemtagning sker. En konsekvens av en hemtagning kan 
innebära en mindre möjlighet att fullt ut anpassa dagliga verksamheten utifrån individuella 
intresseområden. Dock går det att ändå uppnå goda levnadsvillkor. 
 

4. Inget verksamhetsbidrag till Hela människan, Ria 
Öckerö kommun har tidigare år beviljat verksamhetsbidrag till Hela människan, Ria. Ria 
fungerar idag som en öppen verksamhet för människor som riskerar att bli ensamma utan Ria. 
Målgruppen uppfattas i huvudsak vara vuxna personer med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa. Risken finns att missbruket/ohälsan ökar utan Ria och annan vård måste till. 
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Målgruppen kan fångas upp på annat sätt, och stöd kan erbjudas på annat håll. Exempelvis 
genom aktivitetslägenhet, bostöd och Behandlingsenhet. Skälig levnadsnivå kan uppnås utan 
RIA. Tipsa målgruppen om andra frivilliga insatser i samhället, förslagsvis AA/NA där deras 
behov kan tillgodoses. 
 

5. Kommunalt bostadstillägg 
Kommunalt bostadstillägg kan sökas av personer som har beslut om bostad med särskild 
service enligt LSS. I nuvarande riktlinjer tas endast hänsyn till bidragstagarens inkomst och 
inte till om personen har en förmögenhet. I denna riktlinje föreslås att ett tak på egen 
förmögenhet införs som ett kriterium för att beviljas bidrag från kommunen. 
 

6. Ferietjänster 
Kommunen erbjuder skolungdomar mellan 16-17 år ferietjänster under sommarlovet. Dessa 
tjänster är inte lagstadgade för kommunen att utföra och om de skulle avskaffas så kan det på 
kort sikt innebära att ungdomarna mister  möjlighet till en egen inkomst under sommaren 
vilket kan påverka familjer med lägre inkomster negativt. På lång sikt kan det medföra att 
ungdomarna missar den introduktion till arbetslivet som en ferietjänst kan innebära, vilket i 
sin tur kan påverka framtida process in i arbetslivet. Kommunen har via dessa tjänster haft 
möjlighet att introducera ungdomar till framtida yrken vilket då kommer att försvinna. 
Kommunen måste då hitta andra sätt att visa upp de yrken som finns för att locka 
ungdomarna till sig. Inom kommunala verksamheter har dessa ferietjänster inneburit extra 
resurser under sommaren. Om dessa resurser uteblir kan vissa verksamheter inte genomföras 
i samma utsträckning. Det gäller t ex KoF aktivieter för yngre barn, strandstäd och städ av 
badplatser mm. 

  

EKONOMISK EFFEKT: 

Nr Uppgift Förändring 
Nuvarand
e budget 

Beräknad 
kostnad 

Förändrin
g 

1 LSS riktlinjer Minska antalet beviljade dygn inom korttidsvistelse 2635 2435 -200 

2 LSS riktlinjer Läger som avlastning beviljas inte efter att individen 
gått ut gymnasiet. 

1600 520 -1080 

3 LSS riktlinjer Minska köpt plats för daglig verksamhet och istället 
erbjuda plats i kommunens egen Daglig 
verksamhet. 

450 410 -40 

4 Verksamhets-bidrag 
till Hela människa 
RIA 

Inte bevilja något verksamhetsbidrag till Hela 
människan RIA för 2021 

300 0 -300 

5 Kommunalt 
bostadstillägg 

Införa en gräns för egen förmögenhet som ett 
kriterium för att vara berättigad till kommunalt 
bostadstillägg 

166 0 -166 

6 Ferietjänster Avskaffa kommunens ferietjänster 560 0 -560 

  Summa 5 711 3 365 -2 346 

5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL 

Följande satsningar avser 2021: 

Mål Förslag på satsningar 
Budget-

påverkan 

Andelen arbetad tid som utförs av 
tillsvidareanställda skall öka 

Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 
genom att genomföra projektet "Heltidsresan 
- Införa resurspool inom FS 

 

Frisknärvaron bland kommunens -Genomföra heltidsresan  
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medarbetare skall öka 

Andelen nyanlända som arbetar eller 
studerar efter etableringsperiodens slut 
skall uppgå till minst 60% 

-Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, 
genom samverkan med näringslivet och kommunal verksamhet 

 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska 
stärkas 

-Vuxenutbildning inom vård och omsorg  

Barn och elever får det stöd de behöver 
av kommunen för ett ökat välbefinnande 

- Etablera och utveckla samverkan mellan 
fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC 
är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst och mödra- 
och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år 
för att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn 
och familjer 

 

Möjligheten till valfrihet inom 
äldreomsorgen ska stärkas 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka- 
Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom 
äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta 
planeringen och uppföljningen av genomfört arbete 
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska 
lösningar för att öka trygghet, aktivitet och delaktighet bland de 
äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de 
boende 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt 
uppmärksamma senior- och trygghetsboende i prioriteringen av 
vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som 
inköp av mat och livsmedel samt städ 

 

Kvalitén på maten ska öka - Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre 
dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet 
”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan 
kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation- Erbjuda 
möjligheten att välja alternativ till helpension 

 

Delaktigheten för personer med 
funktionsnedsättning ska öka 

- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med 
arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, 
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi 
för såväl brukare, anhöriga som personal- Öka tillgängligheten till 
kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med 
funktionsnedsättningars behov 

 

Nyanlända ges möjlighet till en god 
integration 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, 
genom samverkan med näringslivet och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer- Öka nyanländas 
deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

 

Trafiksäkerheten i kommunen ska 
förbättras 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och 
ungdomar kring trafiksäkerhet 

 

Kommunens miljöpåverkan ska minska - Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, 
insamling och hushållsfett 

 

 Summa  
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5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN 

BESKRIVNING AV KONSEKVENSER TILL FÖLJD AV INVESTERINGSPLANEN 

Socialnämnden har fått en investeringsram på 500 tkr för 2021. För att hålla den tilldelade ramen 
behöver socialnämnden prioritera bort en ny brandbil på Björkö. Den befintliga bilen är från 1987 och 
reservdelar går inte att få tag på. Om fordonet skulle kräva en reparation är risken stor att den inte går 
att använda mer. Då är Björkö utan stor brandbil och Öckerö kommuns handlingsprogram enligt LSO, 
som kommunfullmäktige har fattat beslut om, kan inte följas där det står att Björkö skall kunna göra 
livräddning med räddningstjänstens stegar på upp till 3 våningar eller 11 meter. Istället för en insatstid 
på upp till 10 minuter kan det bli upp till 30 minuter innan en styrka från Öckerö är på plats. Om inte 
Räddningstjänsten storgöteborg kan skicka en styrka från Torslanda brandstation.( Men de kan vara 
upptagna med egna larm). Vid beställning av en ny brandbil tar det minst ett år innan den är på plats 
och reservbilar finns inte att tillgå under väntetiden. 

Ombyggnation av badrum inom funktionsstöd har fått prioriteras bort då ramen inte räcker till. 
Arbetsmiljöverket har påpekat storleken på badrummen och kan kräva vite eller stängning av 
arbetsplatsen om inte åtgärder vidtas vilket kan medföra att vi tvingas köpa platser av andra 
kommuner för att tillgodose behoven. Risk för mögel och ohälsa är stor då badrummen är äldre. 
Socialförvaltningen har tidigare gjort bedömning att ett badrum behöver renoveras varje år till en 
kostnad om 500 tkr. Enligt hyresavtalen på två gruppbostäder är det Öckerö kommun som är ansvarig 
för denna typ av renoveringar och inte hyresvärden. 

5.4 SAMMANFATTNING BUDGET 

BUDGETRAM 

Driftbudget (tkr) Ram  

Ram 2020 291306  

Tilldelning 8157  

Effektivisering -4370  

Målgruppsförändring 4053  

Tilldelning LSS Hult hyra 1400  

Tilldelning LSS Hult drift 5821  

Ram 2021 306367  

INVESTERINGSRAM 

Område Investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

 Löpande re-investeringar 500 1000 1000 1000 1000 

Summa  500 1000 1000 1000 1000 
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Åtgärdsplan med risk- och konsekvensanalys 

Socialnämnden 

2021 
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1 Risk- och konsekvensanalys 

Enligt kommunens Ekonomiska styrprinciper ska nämndernas verksamhet bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. I den årliga 
budgetprocessen tar politiken fram ett budgetdirektiv som innehåller förutsättningar och särskilda inriktningar vilka är underlag för beräkning av nämndernas 
ramar. Nämnd och förvaltning tar fram ett förslag på förändringar i budget och uppdrag som blir en följd av budgetdirektivet. Om förändringarna påverkar 
uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna. 

Påverkar förändringarna verksamheten åligger det arbetsgivaren, utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, att bedöma om 
ändringarna även medför risker för ohälsa eller olycksfall vilka kan behöva åtgärdas. 

På intranätet finns en mall som ska användas för riskbedömning. Ett underlag per åtgärd. Dessa ska sedan sammanställas i tabellen nedan och kompletteras 
med konsekvenser och insatser för riskminimering. Mallen tillsammans med anvisning finns på följande länk: 

https://onet.ockero.se/chefsstod/dittarbetsmiljoansvar/systematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomningvidforandringariverksamheten.4.2e2115cb16363778c6b
1a48e.html 

Risk- och konsekvensanalysen tillsammans med underlag ska bifogas dokumentet Förslag på förändring i budget och uppdrag som beslutas i nämnd. 

Åtgärd Lista de åtgärder som är underlag för bedömning. 

Risk Identifiera och beskriv risker som kan uppstå utifrån föreslagna åtgärder. Beakta jämställdhetsperspektivet, andra 
diskrimineringsgrunder, barnperspektiv och koncernperspektiv när så är tillämpligt. 

Konsekvens om risk inträffar Fyll i vad som kan gå fel. Vilka konsekvenser kan det leda till för den man är till för eller för medarbetare? 

Typ av konsekvens Ange om konsekvensen berör Brukare (B) eller Medarbetare (M). 

Riskvärde Ange riskvärde enligt följande kategorier: Låg (L), Medel (M) eller Hög (H) 

Riskminimering Insatser som begränsar sannolikheten att risken inträffar. 

  

2 Sammanfattning driftsbudget 

Fyll i de åtgärder som föreslås till följd av anpassning till tilldelad ram enligt budgetdirektivet. 

Alla belopp anges i tkr. 

Åtgärdsförslag 
Beräknad 

effekt 
Beräknad 

helårseffekt Risk Konsekvens om risk inträffar 
Typ av 

konsekvens Riskvärde Riskminimering 

https://onet.ockero.se/chefsstod/dittarbetsmiljoansvar/systematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomningvidforandringariverksamheten.4.2e2115cb16363778c6b1a48e.html
https://onet.ockero.se/chefsstod/dittarbetsmiljoansvar/systematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomningvidforandringariverksamheten.4.2e2115cb16363778c6b1a48e.html
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(B/M) 

Minska antalet 
beviljade dygn inom 
korttidsvistelse 

200 200 Behoven ska alltid bli tillgodosedda, 
och skäliga alternativt goda (LSS) 
levnadsvillkor ska kunna uppfyllas 
även med den skärpta 
bedömningen. 

Bedömer inte att det är en risk för 
den enskilde. 

B L  

Fortsatt översyn 
beslut köpt 
lägerverksamhet 
inom funktionsstöd 

1080 1600 Beviljad ny nivå uppfyller fortsatt 
goda levnadsvillkor och avviker inte 
från många andrakommuners 
bedömningar. 

Bedömer inte att det är en risk för 
den enskilde. 

B L  

Omvandlaköpt 
daglig verksamhet 
till egen regi 

40 40 *Individen förlorar invanda miljöer. 
*Mindre möjlighet att fullt ut anpassa 
utifrån individuella intresseområden. 

Sämre kvalitet. B *L 
*M 

*Ta fram rutin för 
välplanerade 
hemtagningar.Utgå från 
genomförd 
processkartläggning flytt till 
gruppbostad. *Individuella 
behov tillgodoses så att 
goda levnadsvillkor (LSS) 
uppnås. 

Inget 
verksamhetsbidrag 
till Hela människan, 
RIA 

300 300 Ria fungerar  idag som en öppen 
verksamhet för människor som 
riskerar att bli ensamma utan Ria. 
Målgruppen uppfattas i huvudsak 
vara vuxna personer medmissbruk 
och/eller psykisk ohälsa. Risken 
finns att missbruket/ohälsan 
ökarutan Ria och annan vård måste 
till. 

Missbruket/ohälsan ökar. B L *Målgruppen kan fångas upp 
på annat sätt, och stöd kan 
erbjudas på annat håll. 
Exempelvisgenom 
aktivitetslägenhet, bostöd 
och Behandlingsenhet. 
*Skäliglevnadsnivå kan 
uppnås utan RIA. *Tipsa om 
andra frivilliga insatser i 
samhället, förslagsvis 
AA/NA 

Kommunalt 
bostadstillägg (KBT) 

166 166 Möjligheten att ansöka om 
kommunalt bostadstillägg om 
individen har egna tillgångar som 
överstiger 3 basbelopp försvinner, 
och individen beräknas kunna 
tillgodo se sig med egna medel. 

Bedömer att det inte är risk för den 
enskilde. 

B L KBT infördes för att 
säkerställa att enskilda 
individer har tillräckliga 
medel för sina personliga 
behov med stöd av LSS-
lagen. De individer som inte 
har egna tillgångar kommer 
att kunna bli beviljade KBT. 

Avskaffa 560 560 *Möjlighetentill feriearbete inom 
kommunala verksamheter försvinner 

Mindre resurser kan leda till att B *M 
*M 

*Ingenåtgärd på kort sikt. 
*Pålite längre sikt kan 
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ferietjänsterna för 60-70 ungdomar iåldern 16-17 år. 
*Pålång sikt kan en negativ 
konsekvens vara att ungdomar 
missar den introduktiontill arbetslivet 
som en ferietjänst innebär, vilket kan 
påverka framtidaprocess in i 
arbetslivet. *Ungdomarmister 
möjligheten till en egen inkomst 
under sommaren, vilket kan påverka 
ungdomari familjer med lägre 
inkomster negativt. 
*Kommunalaverksamheter mister 
möjligheten att introducera 
ungdomar till möjliga framtidayrken. 
* Extraresurser under sommaren 
inom kommunala verksamheter 
upphör. * Ca 25% av en helårstjänst 
hos arbetsmarknadsenhetenfrigörs 
till andra uppdrag. 

verksamheterna upphör. *M 
*L 

förändringen skapa behov 
av mer insatser 
frånarbetsmarknadsenheten 
och ekonomiskt bistånd, om 
den leder till att fler 
ungavuxna står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
*Verksamheternabehöver 
hitta andra sätt att locka 
ungdomar till att prova de 
kommunala yrkena. 
*Ingenåtgärd från 
arbetsmarknadsenhetens 
sida. *Kan se att vissa 
verksamheter kan få behov 
av att hitta nya lösningar för 
att kunna 
bedrivasommarverksamhet. 
Exempelvis KoF aktiviteter 
för yngre barn, strandstäd 
ochstäd av badplatser m.m. 
Alternativt att dessa 
verksamheter inte kan 
genomförasi samma 
utsträckning. *Påkort sikt 
kan resursen fördelas till 
andra områden inom 
arbetsmarknadsenhetendär 
stort behov av mer insatser 
finns. På längre sikt kan 
förändringen å andrasidan 
ge merjobb till enheten, så 
ungdomar får svårare att 
närma sigarbetsmarknaden. 

Summa 2 346 2 866      

3 Sammanfattning investeringsbudget 

Fyll i de investeringar som var planlagda att genomföras aktuellt budgetår men som fått senareläggas till följd av omprioritering för att inte överstiga den 
tilldelade ramen enligt budgetdirektivet. Riskbedöm och konsekvensbeskriv vad senareläggningen medför. 
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Alla belopp anges i tkr. 

Investering 
Beräknad 

kostnad Risk Konsekvens om risk inträffar 

Typ av 
konsekvens 

(B/M) Riskvärde Riskminimering 

Brandbil Björkö 3 600 Nuvarande brandbil går sönder 
och kan inte repareras. Det tar 
ca 1 år att få en ny brandbil 
levererad. 

Öckerö kommuns handlingsplan enligt LSO, som är ett 
politiskt styrdokument, anger att livräddning upp till 11 
meter ska kunna utföras på Björkö och utan stor bil tar 
det upp till 30 minuter innan räddningstjänsten är på plats 
med den stora bilen som är stationerad på Öckerö. 

B H Räddningstjänsten 
Storgöteborg kan hinna före 
om de är tillgängliga då 
Öckerö kommun har avtal 
med Storgöteborg om 
samverkan. 

Ombyggnation 
badrum FS 

500 Små badrum kan ge 
arbetsskador för personalen. 
Badrummen är äldre och 
riskerar få mögel. 

Arbetsmiljöverket kan ge vite eller stänga gruppbostäder 
som inte uppfyller kravet på storlek på badrum. Då 
badrummen är äldre finns risk för mögel som kan orsaka 
ohälsa för medarbetare och boende. I hyresavtalet med 
två gruppbostäder står det att Öckerö kommun är 
ansvarig för denna typen av renoveringar och inte 
hyresvärden. 

M H  

       

Summa 4 100      

 



BILAGA 3 

Avgifter inom vård och omsorg för Öckerö kommun för år 2021 

Avgiftsnivåerna som används för att beräkna vissa av avgifterna för äldreomsorg och funktionshinder 
baseras på maxtaxan som utgår från prisbasbeloppet som för år 2020 är 47 300 kronor, vilket 
fastställs av regeringen. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt 
kommunal hälso- och sjukvård får uppgå högst till ett belopp motsvarande det så kallade 
högkostnadsskyddet, vilket för år 2020 innebär att maxtaxan är 2 125 kronor per månad. 
 

Avgifter  Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Särskilt boende      

Vård & Omsorg Maxtaxa/mån Maxtaxa/mån Maxtaxa/mån Maxtaxa/mån Maxtaxa/mån 

Matkostnad 3 360 kr/mån 
(112 kr/dag) 

3 420 kr/mån 
(114 kr/dag) 

3 480 kr/mån 
(116 kr/dag) 

3 540 kr/mån 
(118 kr/dag) 

3 600 kr/mån 
(120 kr/dag 

Ordinärt boende      

Hemtjänst nivå 1 40 % av 
maxtaxan/mån 
 
1 ggr /vecka 

40 % av 
maxtaxan/mån 
 
1 ggr /vecka 

40 % av 
maxtaxan/mån 
 
1 ggr /vecka 

40 % av 
maxtaxan/mån 
 
1 ggr /vecka 

40 % av 
maxtaxan/mån 
 
1 ggr /vecka 

Hemtjänst nivå 2 60 % av 
maxtaxan/mån 
 
2 ggr / vecka 

60 % av 
maxtaxan/mån 
 
2 ggr / vecka 

60 % av 
maxtaxan/mån 
 
2 ggr / vecka 

60 % av 
maxtaxan/mån 
 
2 ggr / vecka 

60 % av 
maxtaxan/mån 
 
2 ggr / vecka 

Hemtjänst nivå 3 100 % av 
maxtaxan/mån 
 
> 2 ggr / vecka 

100 % av 
maxtaxan/mån 
 
> 2 ggr / vecka 

100 % av 
maxtaxan/mån 
 
> 2 ggr / vecka 

100 % av 
maxtaxan/mån 
 
> 2 ggr / vecka 

100 % av 
maxtaxan/mån 
 
> 2 ggr / vecka 

Ledsagning enligt 
SoL. % av 
bruttoinkomsten 
dividerat med 
fyra/tillfälle. 

7,50 % 

 

7,50 % 

 

7,50 % 

 

7,50 % 

 

7,50 % 

 

Trygghetslarm 10 % av 
maxtaxan/mån 
 
2,5 % av 
maxtaxan/mån 
för larm 2   

10 % av 
maxtaxan/mån 
 
2,5 % av 
maxtaxan/mån 
för larm 2   

10 % av 
maxtaxan/mån 
 
2,5 % av 
maxtaxan/mån 
för larm 2   

10 % av 
maxtaxan/mån 
 
2,5 % av 
maxtaxan/mån 
för larm 2   

10 % av 
maxtaxan/mån 
 
2,5 % av 
maxtaxan/mån 
för larm 2   

Matportion 68 kr 70 kr 72 kr 74 kr 76 kr 

Utkörningsavgift, 
för de som inte 
har hemtjänst 

11 kr/tillfälle 11 kr/ tillfälle 11 kr/ tillfälle 11 kr/ tillfälle 11 kr/ tillfälle 

Hemsjukvård 485 kr 494 kr 503 kr 512 kr 521 kr 

Lunch i 
dagverksamhet 
för personer med 
demenssjukdom 

 

42 kr/st 43 kr/st 44 kr/st 45 kr/st 46 kr/st 

 



BILAGA 3 

Avgifter  Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Korttidsboende/växelvård enligt SoL/Hospice samt inom IFO/FS 

Boende 163 kr/dygn 166 kr/dygn 169 kr/dygn 172 kr/dygn 175 kr/dygn 

Vård & Omsorg 100 % av 
maxtaxa/mån 

100 % av 
maxtaxa/mån 

100 % av 
maxtaxa/mån 

100 % av 
maxtaxa/mån 

100 % av 
maxtaxa/mån 

Matavgift 112 kr/dygn 114 kr/dygn 116 kr/dygn 118 kr/dygn 120 kr/dygn 

 

Avgifter  Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Egenavgift för vuxna vid beslut enligt SoL eller LVM 

Vid vård och 
behandling av 
missbruk på 
behandlingshem, 
LVM-hem (HVB) 
eller familjehem 

Egenavgiften 
följer 
regeringens 
fastställda 
avgift vid 
sjukhusvård 

Egenavgiften 
följer 
regeringens 
fastställda 
avgift vid 
sjukhusvård 

Egenavgiften 
följer 
regeringens 
fastställda 
avgift vid 
sjukhusvård 

Egenavgiften 
följer 
regeringens 
fastställda 
avgift vid 
sjukhusvård 

Egenavgiften 
följer 
regeringens 
fastställda 
avgift vid 
sjukhusvård 

Vid andra stöd och 
hjälp insatser än 
vård och 
behandling. Det 
totala belopp som 
anges är en matdel 
(112 kr för år 
2020) som följer av 
avgiften för mat vid 
kommunens 
särskilda boenden. 
Avgiften 65 kr är 
för boende och 
utgår från SoL 
(50% av en 
tolftedel av pris-
basbel / 30 dygn) 

Följer plan mat 
särskilt boende 
samt 
prisbasbelopp 

Följer plan mat 
särskilt boende 
samt 
prisbasbelopp 

Följer plan mat 
särskilt boende 
samt 
prisbasbelopp 

Följer plan mat 
särskilt boende 
samt 
prisbasbelopp 

Följer plan mat 
särskilt boende 
samt 
prisbasbelopp 
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Avgifter  Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Avgifter för måltider i samband med insatser enligt LSS  

Lunch i daglig 
verksamhet 

0,09 % av pris- 
basbeloppet 

0,09 % av pris- 
basbeloppet 

0,09 % av pris- 
basbeloppet 

0,09 % av pris- 
basbeloppet 

0,09 % av pris- 
basbeloppet 

Avgift för 
matkostnad vid 
korttidsvistelse 
enligt LSS för 
vuxna  

61 kr/ dygn 62 kr/ dygn 63 kr/ dygn 64 kr/ dygn 65 kr/ dygn 

Avgifter för måltider vid insatser för barn och unga enligt LSS 

Avgift för mat vid 
korttidstillsyn för 
skolungdom över 
12 år enligt LSS 

Vht 51427 

Frukost 12 
kr/st 

Mellanmål 12 
kr/st 

Lunch 24 kr/st. 

Frukost 13 
kr/st 

Mellanmål 13 
kr/st 

Lunch 25 kr/st. 

Frukost 13 
kr/st 

Mellanmål 13 
kr/st 

Lunch 25 kr/st. 

Frukost 14 
kr/st 

Mellanmål 
14kr/st 

Lunch 26 kr/st. 

Frukost 14 
kr/st 

Mellanmål 
14kr/st 

Lunch 26 kr/st. 

Avgift för 
matkostnad vid 
korttidsvistelse 
enligt LSS för 
barn 0-18 år  

Vht 51425 och 
51070 

59 kr/dygn 59 kr/dygn 60 kr/dygn 60 kr/dygn 61 kr/dygn 

Egenavgift vid placering av barn och unga 

0-18 år placering 
utanför hemmet. 
Följer 
maxbelopp för 
underhålls-
stöd(3,3 %) 
enligt 
Socialförsäkrings
balken  

Följer 
maxbelopp för 
under-hållsstöd  
(3,3 %) 

Följer 
maxbelopp för 
underhållsstöd  
(3,3 %) 

Följer 
maxbelopp för 
under-hållsstöd  
(3,3 %) 

 

Följer 
maxbelopp för 
under-hållsstöd  
(3,3 %) 

Följer 
maxbelopp för 
under-hållsstöd  
(3,3 

Familjerådgivning 

 

Första gång 
gratis sedan 
120 
kr/gång/fam, 
100 kr för en 
person 

200 kr per 
samtal för par. 
150 kr per 
samtal för 
enskild. Det finns 
möjlighet att 
ansöka om 
avgiftsbefrielse. 
vid under normen 
för ekonomisk 
grundtrygghet. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
  



BILAGA 3 

Avgifter  Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Avgifter Hedens By 

Uthyrning av bakstugan för 
bakning per heldag 

485 kr 495 kr 505 kr 515 kr 525 kr 

Uthyrning av bakstugan per 
halvdag 

295 kr 300 kr 305 kr 310 kr 315 kr 

Uthyrning bakstugan & 
konferensrum per heldag 

1 170 kr 1 190 kr 1 210 kr 1 230 kr 1 250 kr 

Uthyrning bakstugan & 
konferensrum per timme 

245 kr 250 kr 255 kr 260 kr 265 kr 

Städning av lokal som 
lämnats smutsig per tillfälle 

350 kr 355 kr 360 kr 365 kr 370 kr 

Bastubad per termin 350 kr 355 kr 360 kr 365 kr 370 kr 

Bastubad per tillfälle 55 kr 60 kr 60 kr 65 kr 65 kr 

Bad avgift vuxen per tillfälle 70 kr 75 kr 75 kr 80 kr 80 kr 

Bad avgift barn (från tre år) 
per tillfälle 

65 kr 70 kr 70 kr 75 kr 75 kr 

Bassäng förening eller 
kommunal verksamhet per 
termin 

7 585 kr 7 740 kr 7 900 kr 8 070kr 8 250 kr 

Bassäng övriga (ej föreningar 
och kommunala förvaltningar) 
per termin 

9 510 kr 9 690 kr 9 870 kr 10 050 kr 10 230 kr 

Bassäng privatperson i grupp 
utan ledare per termin och per 
person 

795 kr 810 kr 825 kr 840 kr 855 kr 

Bassäng förening eller 
kommunal verksamhet per 
timme 

515 kr 525 kr 535 kr 545 kr 555 kr 

Bassäng övriga (ej föreningar 
och kommunala förvaltningar) 
per timme 

640 kr 650 kr 660 kr 670 kr 680 kr 

Bassäng privat per timme 640 kr 650 kr 660 kr 670 kr 680 kr 
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Socialförvaltningens plan för krisberedskap  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar socialförvaltningens plan för krisberedskap. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Socialförvaltningens plan för krisberedskap är ett styr- och hjälpmedel för att starta 
upp ett ledningsarbete vid en samhällsstörning eller en extraordinär händelse som 
rör förvaltningens verksamheter. Planen grundas i Socialstyrelsens riktlinjer för 
krisberedskap, 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 krisberedskap. Som bilaga till planen finns bland annat 
förteckning över krisledningsgruppens olika ansvarsområden.  
 
Beredning 
Bakgrunden till planen för krisberedskap är att det 2018 fanns ett önskemål från 
dåvarande säkerhetssamordnaren att skapa en krisberedskapsplan för social-
förvaltningen för hantering av samhällsstörningar. Under samma period pågick 
arbetet med den centrala planen för krisberedskap, som antogs i november 2018. 
Utredare Marie Andersson påbörjade arbetet med planen under 2018 i samarbete 
med säkerhetssamordnare. Under 2020 har utredare Tora Wilhelmsson färdigställt 
planen och även samverkat den fackligt. Under arbetet har planen stämts av med 
säkerhetssamordnare samt med förvaltningsledningen.  
 
Grunderna för kommunens krishantering regleras i Lag (2006:554) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 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 närhetsprincipen 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 social-
förvaltningens krisledningsgrupp med ansvarsområden samt regler för aktivering 
och upplösande av gruppen. Instruktioner för ordinarie verksamhet under kris finns 
också beskrivet. I planen 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 handlingsplaner vid mindre kriser inom en eller flera enhetschefers område.  
 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenser som planen för krisberedskap innebär hanteras inom 
befintlig budgetram.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte ha någon inverkan på jämställdhet och andra diskriminerings-
grunder.  
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha någon inverkan på barns rättigheter. I planen finns 
beskrivet att vissa grupper i samhället kan vara av extra behov av stöd vid en kris 
eller samhällsstörning. Bland dessa grupper finns barn, enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer för krisberedskap.  
 
Beslutsbehörighet 
Av 6 kap 3 § kommunallagen framgår att nämnden beslutar i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 
Antagande av plan för krisberedskap är del av den löpande förvaltningen, och 
socialnämnden har därför behörighet att besluta i ärendet. 
 
Bedömning 
Utefter beredningen bedöms krisplanen redo att antas. Arbetet med att hålla planen 
uppdaterad ligger på verksamhet förvaltningsstöd och utveckling.  
 
Expediering av beslut 
Verksamhetschef ÄO 
Verksamhetschef IFO/FS 
Verksamhetschef förvaltningsstöd och utveckling 
Verksamhetschef räddningstjänst 
Enhetschefer inom socialförvaltningen 
Säkerhetssamordnare 
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1 INLEDNING 
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 närhetsprin-
cipen ska störningen, så långt det är möjligt, hanteras av den förvaltning som drabbats. 

1.1 SYFTE OCH MÅL  
Syftet med Socialförvaltningens plan för krisberedskap är att vara ett styr- och 
hjälpmedel för att starta upp ett ledningsarbete vid en samhällsstörning eller en extra-
ordinär händelse. Efter det akuta skedet ska förvaltningen kunna skapa och bibehålla 
strukturerad och ändamålsenlig aktivitet och säkerställa likformig hantering av verk-
samhetsfrågor. Krisberedskapsplanen ska tydliggöra ansvarsområden, roller samt 
uppgifter för de som ingår i krisledningsorganisationen. Utifrån kommunens målsätt-
ning att Öckerö ska vara en trygg plats att bo och vistas i ska kommunen ha förmåga 
att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner även under krissituationer. Varje 
förvaltning ansvarar för och ska driva sitt eget krisberedskapsarbete på enhetsnivå. Det 
övergripande målet är att Socialförvaltningens plan för krisberedskap ska ge Socialför-
valtningen rätt förutsättningar för att hantera samhällsstörningar, öka förmågan att 
upprätthålla samhällsviktiga verksamheter inom Socialförvaltningen och värna om det 
som är skyddsvärt. 

1.2 FASTSTÄLLANDE, REVIDERING OCH FÖRANKRING  
Socialförvaltningens plan för krisberedskap fastställs av Socialnämnden, är giltig från 
och med datum för fastställande och tills dess en ny plan fastställs samt är förenlig med 
kommunens centrala krisledningsplan.  
 
Planen ska revideras vid följande tillfällen:  

• När det sker förändring i organisationen, exempelvis gällande funktioner, man-
dat, uppgifter med mera. 

• Vid händelser eller övningar som belyser brister eller förbättringsmöjligheter. 
• När ny mandatperiod inleds.  
• Årligen i maj, se vidare under avsnitt 5.2.4 Utvärdering och revidering.  

  
Socialchef, verksamhets- och enhetschefer ansvarar för att Socialförvaltningens 
krisberedskapsplan är känd i respektive verksamheter. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KRISBEREDSKAP 

2.1 BEGREPPEN EXTRAORDINÄR HÄNDELSE OCH SAMHÄLLSSTÖRNINGAR 
I lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap definieras en extraordinär händelse som 
en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhäng-
ande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av kommunen. I regel behövs beslut, insatser, ledning, samverkan och infor-
mation utöver vad som normalt krävs i kommunens verksamhet. Vilka åtgärder som i 
praktiken sätts in avgörs mot bakgrund av den extraordinära händelsens orsak, storlek 
och utbredning. 
 
En extraordinär händelse kännetecknas av att den: 

- Avviker från vad som kan betraktas som normalt 
- Uppstår hastigt, mer eller mindre oväntat och utan förvarning 
- Hotar grundläggande värden och viktiga samhällsfunktioner 
- Kräver snabba beslut och nödvändiggör koordinerad insats av flera instanser 
- Inledningsvis ger begränsad information och utlöser stor aktivitet bland mass-

medierna 
 
Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska 
skyddas i samhället. Begreppet inkluderar händelser som inte behöver anses vara ex-
traordinära händelser men som trots allt kräver samordnade insatser av kommunen 
eller andra aktörer. Samhällsstörningar är också det begrepp som alla myndigheter ska 
använda och förhålla sig till i de fall en händelse berör flera aktörer. 
 
Exempel på samhällsstörningar som det bör finnas god beredskap för och som berör 
Socialförvaltningen är: 

- Långvariga störningar i elförsörjningen 
- Trafikproblem, störningar i framkomligheten på vägnätet 
- Problem med telekommunikationer 
- Störningar i vattenförsörjningen 
- Pandemi eller annan allvarlig smitta 
- Evakuering, exempelvis äldreboende 
- Hot och våld 
- Massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige 

 
Vid svåra samhällsstörningar kommer troligtvis de flesta av kommunens förvaltningar 
och bolag att engageras i större eller mindre utsträckning. Detta ställer särskilda krav 
på anpassning av kommunens centrala ledningsfunktion, se Central krisledningsplan 
för Öckerö kommun. Därutöver måste kommunens förvaltningar och bolag ha en egen 
planering för hanteringen av den verksamhet man ansvarar för. 
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2.2 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Information är en viktig del av kommunens ledningsverksamhet vid samhällsstörning, 
extraordinär händelse eller höjd beredskap. Information kan ske i ett antal media t ex 
hemsida, intranät, pressmeddelanden, presskonferenser, sociala medier samt via Vik-
tigt Meddelande till Allmänheten (VMA) i form av information på radio och TV. Infor-
mationen ska vara rak, tydlig, snabb och korrekt. 
 
Anställda inom Socialförvaltningen hänvisas till samma kanaler som allmänheten om 
den egna verksamheten inte är påverkad. Då en verksamhet kan beröras eller är påver-
kad kommer information publiceras på intranätet. Det kan även skickas allmänna och 
riktade epostmeddelanden som ger snabb och tydlig information till mottagaren. 
 
All information i samband med en samhällsstörning eller en extraordinär händelse ska 
samordnas inom kommunens centrala krisledningsstab där Kommunikationsfunk-
tionen ingår. I den centrala krisledningsplanen finns förtydligat vad som ingår i kris-
kommunikation.  

2.3 VÄGLEDANDE PRINCIPER  
Det svenska krishanteringssystemet bygger på tre vägledande principer: 
 

- Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under nor-
mala förhållanden har motsvarande ansvar i en krissituation. 

- Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska vara densamma i fred, under kris och vid krig. Föränd-
ringarna i organisationen ska inte vara större än vad som krävs för att hantera 
krisen. 

- Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem 
som är närmast berörda och ansvariga. 

 
Det innebär att respektive förvaltning och kommunalt bolag har ansvaret för sina verk-
samhetsområden vid samhällsstörningar om inte krisledningsnämnden beslutar att 
överta ansvaret. 

2.4 STYRANDE DOKUMENT FÖR KRISBEREDSKAP 

2.4.1 KOMMUNENS CENTRALA DOKUMENT  

- Program för krisberedskap 2015-2018 (KF 2015-09-10, § 88/15, Dnr 110/15 ) 
- Central krisledningsplan för Öckerö kommun (KF 2018-11-22 § 93/18, Dnr 177/18) 

2.4.2 SOCIALSTYRELSENS ANVISNINGAR OCH RIKTLINJER 

Socialstyrelsen har i sin rapport "Krisberedskap inom Socialförvaltningens område – 
vägledning för planering" lämnat anvisningar för hur Socialförvaltningens krisbered-
skapsfrågor bör hanteras. 
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3 KOMMUNENS CENTRALA KRISLEDNINGSORGANISATION  
Kommunen arbetar om möjligt likt den ordinarie organisationen även vid samhälls-
störningar, men vid behov aktiveras den centrala krisledningsstaben och vid särskilda 
fall krisledningsnämnden för att underlätta, leda och samordna arbetet. Kommunen 
kan vidare aktivera andra stödfunktioner, exempelvis POSOM (psykiskt och socialt 
omhändertagande), Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Polis.  
 
I den centrala krisledningsstaben ingår kommundirektör, förvaltnings/bolags-
chef, stabschef samt stabsfunktioner.  Inom ramen för stabsfunktionerna ingår kom-
munikationsfunktionen, analys- och samverkansfunktionen, dokumentationsfunk-
tionen, personal- och ekonomifunktionen, samt stödfunktionen. Den centrala krisled-
ningsstaben aktiveras i det fall en samhällsstörning, eller hot om samhällsstörning, är 
kommunövergripande och/eller inte kan hanteras inom den drabbade förvaltningen, 
eller om samhällsstörningen samtidigt drabbar flera förvaltningar. Den centrala kris-
ledningsstaben kommer vid behov stödja förvaltningarna och bolag gällande bland an-
nat kommunikation, analys och resursfördelning. 
 
Kommunens krisledningsnämnd består av representanter från kommunstyrelsens 
presidium samt ordförandena i respektive nämnd för sociala, barn- och utbildning 
samt bygg och miljö. Ordförande i krisledningsnämnden är kommunstyrelsens ordför-
ande. Krisledningsnämnden agerar enligt eget reglemente och sammankallas genom 
ordförandes beslut vid händelser som klassas som extraordinära. 

3.1 STÖD INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN TILL CENTRAL KRISLEDNING 

Socialförvaltningen ska bidra till den centrala krisledningsstaben genom att framföra 
sin samlade lägesbild innehållande händelsen, konsekvenser, åtgärder och resurser 
samt involverade aktörer. På så sätt kan kommunens totala insats bedömas och plan-
eras med beaktan av förutsättningar och behov i respektive verksamhet.  

Följande uppgifter ska kunna hanteras av Socialförvaltningen och förmedlas i Social-
förvaltningens krisberedskapsplan: 

• Analysera vilka skyddsvärden som är hotade på kort och lång sikt inom Social-
förvaltningen. 

• Identifiera hjälp- och åtgärdsbehov inom Socialförvaltningen.  
• Föreslå lösningar för den centrala krisledningsstaben genom förvaltningschef. 
• Omsätta beslut från krisledningsstaben i Socialförvaltningen.  
• Följa upp och kontrollera så att beslut följs, samt att de varit effektiva inom an-

svarsområdet.  

3.1.1 POSOM 

Kommunen är skyldig att ha en beredskap för olyckor och kriser, och har även det ytt-
ersta ansvaret för att enskilda individer får det stöd och hjälp som de behöver enligt 2 
kap. 1 § Socialtjänstlagen.  
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Öckerö kommun ska ha en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) 
som stöd till enskilda individer vid svåra olyckor eller kriser när samhällets ordinarie 
resurser inte räcker till. I många fall ges stöd bäst av anhöriga, skolpersonal, arbets-
kamrater och vårdinrättningar. Kommunens POSOM-grupp kan dock i ett första skede 
göra en akut stödjande insats. POSOM ska fungera som stöd till drabbad (inte skadad) 
allmänhet vid allvarliga händelser inom kommunen eller vid allvarliga händelser på 
annan ort/land där Öckeröbor är inblandade. POSOM arbetar utifrån ett proaktivt för-
hållningssätt och utgör ett komplement till ordinarie resurser och sociala nätverk. 
 
POSOM-gruppens huvuduppgifter är att: 
 

- Omhänderta och registrera drabbade personer som ej är fysiskt skadade. 
- Skaffa sig samlad kunskap om personer som är i behov av stöd i olika former. 
- Sprida information till enskilda och grupper om hjälp och stöd som kan ges. 
- Ge stöd och rådgivning till enskilda och familjer samt möjlighet till krisbear-

betning. 
- Bedriva uppsökande verksamhet för att nå dem som inte själva kan söka hjälp. 

 
POSOM-gruppen har en särskild ledningsgrupp med representanter för socialtjänst, 
skola, kyrka, räddningstjänst och primärvård. Ett antal tjänstemän från socialförvalt-
ningen, barn- och utbildningsförvaltningen, primärvården och kyrka ingår som stöd-
personer i POSOM och kan vid behov med kort varsel frikopplas från ordinarie arbets-
uppgifter. 
 
Beslut om att POSOM ska träda i funktion fattas av socialchef samt tjänsteman i bered-
skap (TIB). Riktlinjer och checklistor för POSOM-gruppen finns samlade i särskild 
pärm som finns hos alla som ingår i gruppen. Riktlinjerna finns även på Önet.  

4 ORDINARIE VERKSAMHET UNDER KRISFÖRHÅLLANDEN 
Socialförvaltningen ska under samhällsstörningar bedrivas enligt normala rutiner 
samt på en sådan nivå att grundläggande service kan erbjudas. Brukare ska så långt 
som möjligt ges samma insatser som under normala förhållanden. Ambitionsnivån när 
det gäller insatserna får anpassas till de förhållanden som råder. Förberedelserna bör 
bygga på prioriteringar och en planering som begränsas till att tillgodose grundlägg-
ande behov hos den del av befolkningen som behöver Socialförvaltningens insatser. 
 
I det akuta skedet under en samhällsstörning måste snabba insatser, utifrån den aktu-
ella situationen, prioriteras, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Det är inte möjligt att i ett krisberedskapsdokument förutse och planera för alla 
tänkbara krisscenarier. Alltför detaljerade anvisningar kan dessutom verka hämmande 
på handlingsförmågan vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse och förhin-
dra den flexibilitet som är nödvändig.  
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4.1 ANSVAR OCH LEDNING 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att de människor som vistas i kom-
munen får det stöd och den hjälp de behöver. Detta ansvar gäller även under samhälls-
störningar eller extraordinära händelser. Den normala kommunala ledningen och or-
ganisationen bör arbeta så likt ordinarie verksamhet även under en samhällsstörning 
eller extraordinär händelse. 
 
Ledningen av Socialförvaltningen fullgörs av socialnämnden. Krisledningsnämnden 
får dock, vid extraordinär händelse, fatta beslut om att överta hela eller delar av verk-
samhetsområden från övriga nämnder i kommunen, i den utsträckning som är nöd-
vändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning.  
 
Enhetschef eller motsvarande beslutar om avsteg från rutinerna i sin verksamhet, vid 
behov i samråd med verksamhetschef. Vid mer omfattande kriser kan socialförvalt-
ningens krisledningsgrupp utfärda direktiv om hur gemensamma problem ska hanter-
as. Samverkan sker också med kommunens centrala krisledning. 

4.1.1 PERSONALFRÅGOR OCH OMSORG  

Medarbetare som normalt leder och verkar i den dagliga, operativa driften ska fortsätta 
med detta även i en krissituation. Strävan ska vara att bibehålla ordinarie personal 
både centralt och ute i verksamheterna. Alla ska dock vara beredda att ta på sig andra 
uppgifter än sina ordinarie med hänsyn till det läge som råder. Vid behov beordrar 
arbetsledare in den personal som krävs utöver dem som är i tjänst. 
 
Personal som inte är i tjänst ska i ett krisläge sätta sig i förbindelse med sin arbetsplats 
och ställa sig till förfogande för tjänstgöring vid behov. Om det inte går att få kontakt 
med arbetsplatsen kontaktas närmaste omsorgsenhet eller socialförvaltningen cen-
tralt. Om personalförsörjningsproblem uppkommer måste andra vägar prövas för att 
klara arbetsuppgifterna t.ex. samordna mellan enheter, kontakta frivilligorganisation-
er, höra med närstående etc. På alla arbetsplatser ska det finnas en aktuell personalför-
teckning på papper med hem/mobiltelefonnummer och uppgifter om närmast anhör-
iga. 
 
Vid mycket svåra yttre förhållanden kan personal i hemtjänsten beord-
ras att inte tjänstgöra. Beslut om detta fattas av förvaltningschefen i 
samråd med kommundirektör eller krisledningsnämndens ordförande. 

4.2 PLANERING  
Förberedelserna för Socialförvaltningen under en samhällsstörning eller extraordinär 
händelse ska bygga på prioriteringar och flexibilitet. Ambitionsnivån kan inte alltid 
hållas lika hög som under normala förhållanden. Socialförvaltningen bör dock ha för-
måga att för brukares/klienters behov kunna erbjuda: 
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- Bostad 
- Mat och vatten 
- Försörjningsstöd 
- Äldreomsorg 
- Omsorg om funktionshindrade 
- Öppen vård, behandling, omvårdnad och tillsyn av barn, ungdomar och vuxna 
- Beredskap för utrymning och massflyktssituation 

5 SOCIALFÖRVALTNINGENS KRISBEREDSKAP  

5.1 TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP  
För att säkerställa att kommunens organisation kan larmas, oavsett tid på dygnet och 
veckodag, finns det en utsedd tjänsteman i beredskap, som nås via SOS Alarm 112. I 
tjänsteman i beredskaps uppgifter ingår bland annat att:  
 

• Utgör den primära kontaktvägen in i kommunen  
• Vid risk för eller inträffad oplanerad störning samla in extern information om 

aktuellt läge, värdera situationen och agera utifrån aktuell handlingsplan 
• Underrätta kommundirektören och vid behov initiera samordning med andra 

internt och externt berörda aktörer 
• Vid behov aktivera hela eller delar av kommunens krisorganisation  
• Garantera extern och intern tillgänglighet vid kris 
• Företräda Öckerö kommun i extern samverkan 

5.2 AVLARMNING AV KOMMUNHUSET  
Om personal behöver komma in i kommunhuset utanför ordinarie öppettider tas kon-
takt med någon ur förvaltningsledningen. 

5.3 SOCIALFÖRVALTNINGENS KRISLEDNINGSGRUPP  
Vid samhällsstörningar med begränsad omfattning tas kontakter huvudsakligen mell-
an lokal chef, verksamhetschef och förvaltningschef, se bilaga 3a och 3b. 
 
I ett mer omfattande krisläge samlas hela krisledningsgruppen efter beslut av förvalt-
ningschefen. Dialog etableras med socialnämndens presidium och nämnden ska hållas 
informerad om händelseutvecklingen och aktuella insatser. 
 
Socialförvaltningens krisledningsgrupp utgörs av ledningsgruppen d.v.s. förvaltnings-
chefen, verksamhetschefer, chef förvaltningsstöd och utveckling, verksamhetsutveck-
lare, utredare och nämndsekreterare, se bilaga 1 för ansvarsområden och roller. För 
utförligare beskrivning av rollernas arbetsuppgifter se O:net: Central krisledningsplan, 
avsnitt 4.2.  
 
Såväl förvaltningens chefer som underställd personal kan i ett krisläge väcka fråga hos 
någon i krisledningsgruppen om att krisledningsgruppen bör kallas in.  

https://www.ockero.se/download/18.3bd7666716ea77645bc8ac13/1577952984572/Central%20krisledningsplan%20%C3%96cker%C3%B6%20kommun.pdf
https://www.ockero.se/download/18.3bd7666716ea77645bc8ac13/1577952984572/Central%20krisledningsplan%20%C3%96cker%C3%B6%20kommun.pdf
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Under nedanstående rubriker beskrivs tillvägagångssättet som normalt ska användas 
för att aktivera samt avveckla Socialförvaltningens krisledningsgrupp. Vidare redogörs 
det för krisledningsgruppens uthållighet.  

5.3.1 AKTIVERING  

1. Anställda inom den verksamhet som först får reda på en extraordinär händelse eller 
händelse som kan leda till större verksamhets- eller samhällsstörningar ska kontak-
ta aktuell enhetschef eller dennes ställföreträdare som i sin tur kontaktar verksam-
hetschefen. Om enhetschef inte kan nås ska personalen kontakta verksamhetschef 
eller förvaltningschef. Personal gör de akuta insatser man, utifrån sin tjänst, bedöm-
er att läget kräver. 

 
2. Enhetschef gör en första bedömning av situationen och behovet av åtgärder, vid be-

hov i samråd med verksamhetschef och förvaltningschef. En lägesbedömning görs 
där kritiska frågor och behov definieras och prioriteras. Inriktning väljs för det fort-
satta arbetet samt ser över vilka insatser som behöver göras. 

 
3. Förvaltningschef ansvarar för att, om så krävs, sammankalla och informera Social-

förvaltningens krisledningsgrupp.  
 
4. Socialförvaltningens krisledningsgrupp ska hålla ett uppstartsmöte snarast möjligt 

efter sammankallandet. Under det första mötet ska fyra mötespunkter behandlas:  
 

- Ordförande i Socialförvaltningens krisledningsgrupp förmedlar tolkning av 
händelsen och arbetet med att upprätta en första lägesbild startar (vad, när, hur, 
vem, prognos)  

- Identifiera hjälp och åtgärdsbehov inom socialförvaltningens ansvarsområden.  
- Analysera vilken gemensam samverkan som måste ske med andra aktörer. 
- Sätta upp tider för genomgångar tillsammans med förvaltningschef/er samt be-

rörd/a enhetschef/er.  

Under mötet säkerställs även att alla funktioner i Socialförvaltningen som behövs för 
hantering av händelsen har aktiverats, samt vilka andra externa och interna aktörer 
som behöver informeras:  

• Vilka andra kan ha nytta av Socialförvaltningens information och resurser?  
• Vilka andra kan ha information och resurser som Socialförvaltningen har nytta 

av?  
 

5. Socialförvaltningens krisledningsgrupps ordförande ska i samråd med förvaltnings-
chef bedöma om/när en extraordinär händelse medför att kommundirektör samt 
säkerhetssamordnare ska kontaktas. 
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6. Kommundirektör beslutar om det finns ett behov av att upprätta den centrala kris-
ledningsstaben med syfte att stödja den drabbade verksamheten/verksamheterna, 
för ytterligare information gällande aktivering av den centrala krisledningsstaben, 
se Central krisledningsplan för Öckerö kommun (KF 2018-11-22 § 93/18, Dnr 
177/18). 

5.3.2 TILLGÄNGLIGHET OCH UTHÅLLIGHET 

Ordförande i Socialförvaltningens krisledningsgrupp, förvaltningschef och enhetschef-
er finns normalt tillgängliga per telefon och ansvarar för att korrekta kontaktuppgifter 
finns tillgängliga hos Kommunservice/säkerhetssamordnare/CMG web. Vid frånvaro 
ansvarar respektive chef för att ersättare finns utsedd och att kontaktuppgifter till er-
sättare finns hos Kommunservice/säkerhetssamordnare.  

Vid de samhällsstörningar och extraordinära händelser som kräver att Socialförvalt-
ningens krisledningsgrupp bemannas och verkar över längre tid ska det finnas ersätt-
ande personal utsedda. Vid avlösning tjänstgör avgående och tillträdande personal 
samtidigt under den tid som krävs för att möjliggöra en god överlämning. Överläm-
nande personal ansvarar för att kartor, tidslinjer och dokumentation med mera är upp-
daterade. Detta för att vid överlämningen kunna redogöra för läget i stort, fattade be-
slut, förestående åtgärder och förväntad utveckling. De som deltar i hanteringen av 
samhällsstörningen och/eller den extraordinära händelsen ska avlastas från ordinarie 
arbetsuppgifter.  

Kommunens målsättning är att Socialförvaltningens krisledningsgrupp ska vara ut-
byggd inom en tidsram på 60 minuter samt att information om händelsen ska publi-
ceras på lämplig kanal inom 30 minuter.  

5.3.3 AVVECKLING   

Ordförande i Socialförvaltningens krisledningsgrupp har befogenhet att anpassa funk-
tioner i Socialförvaltningens krisledningsgrupp under händelsens gång för att upprätt-
hålla det behov som kommundirektör/förvaltning/enhetschef(er) har av stöd. Detta 
innebär att delar av stödet kan avvecklas när syftet och behovet av en viss funktion inte 
längre finns.  

Det är ordförande i Socialförvaltningens krisledningsgrupp som beslutar om det finns 
ett behov av att upprätthålla Socialförvaltningens krisledningsgrupp för att stödja den 
drabbade verksamheten. Om förvaltningschef inte anser att Socialförvaltningens kris-
ledningsgrupp behövs ska denne informera ordförande i Socialförvaltningens krisled-
ningsgrupp som påbörjar avvecklingen av gruppen.  

När det har beslutats om att återgå till ordinarie arbete ska:  

• berörda inom förvaltningen och hos samverkande förvaltningar/myndigheter/ 
organisationer meddelas att så har skett. 
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• dokumentationen slutföras och allt underlagsmaterial samlas in och samman-
ställas. 

• en första sammanställning och analys genomföras.  

5.3.4 UTVÄRDERING OCH REVIDERING 

Då hela eller delar av förvaltningens krisledning varit aktiverade under en händelse ska 
organisationens hantering utvärderas. Detta för att dra nytta av de erfarenheter som 
framkommit och ge möjlighet till granskning. Utvärderingen av händelsen ska påbörj-
as så snart som möjligt efter det att förvaltningen återgått till normal verksamhet.  An-
svarig för utvärderingen är ordförande i Socialförvaltningens krisledningsgrupp. Sam-
mankallande ska förvara dokumentationen.  

Utvärdering av Socialförvaltningens krisledningsgrupps inre och yttre arbete görs i maj 
varje år. De utvärderingar som gjorts ska ligga till grund för den revidering av Social-
förvaltningens plan för krisberedskap som görs varje år i maj av sammankallande. 
Revisionsförslaget ska beslutas av ordförande. 

Krisgruppens ordinarie möten ska vara en gång per år. En stående punkt vid dessa 
möten är en genomgång av de händelser som inträffat. 

5.4 DOKUMENTATION  
Under samhällsstörningar och extraordinära händelser ska händelser av vikt på alla 
nivåer noteras i någon form av daganteckningar så att det i efterhand går att spåra vad 
som hänt och vilka åtgärder som vidtagits. Blanketten ”Dagrapportblad vid extraordi-
nära händelser” kan användas av dokumentationsansvarig, se bilaga 7. 

6 KRITISKA BEROENDEN 

6.1 BRANDSKYDDSRONDER  
Socialförvaltningen ska genomföra en arbetsmiljörond och tre brandronder per år. Det 
är enhetscheferna i varje verksamhet som har ansvar för att ronderna genomförs. 

6.2 RISKANALYSER  
Enhetschefer inom äldreomsorgen och funktionstöd ska utifrån denna krisberedskaps-
plan analysera potentiella risker utifrån lokala förhållanden och utfärda de anvisningar 
som bedöms erforderliga och som ska följas på arbetsplatsen. 

6.3 EVAKUERING 
I ett akut skede kan Räddningstjänsten besluta att en byggnad skall utrymmas. I övriga 
fall samt vidarebeslut efter Räddningstjänstens beslut beslutar förvaltningschefen. Om 
inte förvaltningschefen eller den som är i förvaltningschefens ställe kan nås beslutar 
verksamhetschef eller enhetschef i nu nämnd ordning.  
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Om ett boende måste utrymmas ska brukarna i första hand flyttas till andra enheter 
inom socialförvaltningen. Det finns en evakueringsplan som visar hur många brukare 
varje ersättningslokal uppskattningsvis kan ta emot, se bilaga 6. Verksamhetsansvar-
iga vid berörda enheter organiserar omflyttningar i sitt område utifrån hur situationen 
ser ut och samverkar med krisledningsgruppen, övriga resurser, frivilligorganisationer 
m fl. 

6.4 HJÄLP AV IDEELLA ORGANISATIONER M FL.  
Enhetschef som vill ta hjälp av ideella organisationer ska begära detta genom verksam-
hetschef/krisledningsgrupp eftersom användande av dessa resurser beslutas centralt. 

6.5 KRISUTRUSTNING /PRAKTISK BEREDSKAP  
På Solhöjden ska krisutrustning förvaras för Socialförvaltningens verksamheter. Kost- 
och lokalvård ansvarar för kostfrågor. Vid händelse av kris ska utrustning transporter-
as till de verksamheter där behovet finns. Efter antagen krisberedskapsplan görs en 
översikt av vad som eventuellt behöver beställas av förvaltningsledningen för att ha 
beredskap.  
 
På Solhöjden ska finnas: 

- ficklampor och pannlampor 
- lager med värmeljus och batterier 
- batteridriven radio 
- filtar och extra sängkläder 
- reservmat 
- gasolkök 
- utrustning för att kunna distribuera mat och dryck 

 
I bilar som används inom Socialförvaltningens verksamheter ska följande finnas till-
gängligt: 

- ficklampor och pannlampor 
- reflexväst 
- räddningsfilt 
- plasthandskar 
- munskydd 
- handsprit 
- tvättlappar 
- första hjälpen-kudde 
- snöskyffel (under vintertid) 

 
Sängar och sängutrustning 
Om det inte går att tillgodose behovet av sängar lokalt kontaktas verksamhetschef för 
samordning av behoven. 



 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR KRISBEREDSKAP 
 

 

 
 
Sida 14 av 14 2020-05-20 

 

6.6 TRANSPORTER  
Kommunen är helt beroende av färjetrafik som kommunikationsmedel till fastlandet 
och mellan vissa öar.  
 
Socialförvaltningen har ett stort antal bilar som vid behov kan koncentreras till delar 
av förvaltningen där särskilda behov finns. I förvaltningen finns 30 bilar, varav 22 är 
elbilar och resterande drivs av bensin. Utöver detta finns även räddningstjänstens for-
don, varav två kan användas vid behov.  
 
Vid strömavbrott behöver elbilarna laddas i ladd-stolpar som är kopplade till reserv-
kraftverket. De laddstolpar som är kopplade till reservkraftverk finns placerade vid 
kommunhuset och Solhöjden. Vid strömavbrott beslutar krisledningsgruppen vilka 
verksamheter som i första hand ska använda elbilar.  

6.7 STRÖMAVBROTT OCH RESERVKRAFT  
Socialförvaltningens elförsörjning i huvudverksamheterna ska i möjligaste mån säker-
ställas genom tillgång till reservkraftverk, se bilaga 5. Vid äldreboendet Solhöjden Nor-
ra och Solhöjden Södra finns reservkraftaggregat. Detta innebär bl.a. att matlagning 
och matdistribution till äldre kan fortsätta i viss omfattning. 
 
Socialförvaltningen disponerar även ett mobilt reservkraftverk som är placerat i an-
slutning till Öckerö räddningstjänst, prioriterad placering Öckerö station. Utöver ovan 
nämnda reservkraftverk finns även ett stationärt reservkraftverk vid Kommunhuset.   
 
Varje enhet ska upprätta en checklista/handlingsplan för åtgärder vid strömavbrott. 

6.8 KOSTFRÅGOR  
På Solhöjden och Bergmans äldreboende finns tillagningskök där det också i varieran-
de omfattning finns viss beredskap för kris. Vid behov undersöks om Solhöjden även 
kan leverera mat till drabbade enheter inom Funktionsstöd. Detta sker via kontakt med 
Kost & Städ-organisationen där köket ingår. Efter antagen krisberedskapsplan görs en 
översikt av vad som eventuellt behöver beställas av förvaltningsledningen för att ha 
beredskap. 

6.9 SÄRSKILT SÅRBARA GRUPPER 
Vid alla allvarliga händelser behöver hänsyn tas till de specifika behov som finns hos 
särskilt sårbara grupper. Dessa grupper kan vara barn och unga i HVB-hem, vuxna och 
äldre med boendestöd, personer på LSS-boende, brukare med hemtjänst eller hem-
sjukvård, nyanlända med mera. Vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse 
bör det göras en översikt av vilka grupper som är särskilt sårbara i den specifika situa-
tionen. Vid olyckor eller andra extraordinära händelser som berör det sociala arbets-
området är det främst POSOM-gruppen (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande) som 
ska agera. Socialförvaltningen har en viktig roll i denna grupp, se 4.1.1 POSOM)
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SOCIALFÖRVALTNINGENS KRISLEDNINGSGRUPP - FUNKTION OCH ANSVAR 
 

 

 

 

 

 

 

FUNKTION KONTAKTUPPGIFTER ANSVAR 

Förvaltningschef, ordförande 031-97 88 21 

0702-03 68 10 

Sammankalla gruppen, 
upprätta lägesbild, 

utvärderar, vid behov 
sammankallar Posom 

Verksamhetschef IFO/FS 
031-97 62 26 

0702-50 75 88 

Identifiera och prioritera 
behov inom 

verksamhetsområdet 

Verksamhetschef ÄO 
031-97 63 50 

0706-90 60 05 

Identifiera och prioritera 
behov inom 

verksamhetsområdet 

Räddningschef 
031-97 63 52 

0702-01 19 62 

Identifiera och prioritera 
behov inom 

verksamhetsområdet 

Chef förvaltningsstöd och 
utveckling 

031-97 62 55 

0702-26 16 12 

Kommunikation internt och 
externt, personal- och 

ekonomifunktion 

Verksamhetsutvecklare 
031-97 89 19 

0707-41 63 63 

Analys och 
samverkansfunktion 

Utredare 
031-97 88 60 

0702-12 97 72 

Ansvara för att planen är 
uppdaterad 

Nämndsekreterare 031-97 62 10 

0702-21 29 61 

Dokumentationsansvarig, 
fylla i dagrapportblad 
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KONTAKTLISTA CHEFER INKLUSIVE ERSÄTTARE 
 

 

 

ENHET ORDINARIE ERSÄTTARE 

Socialförvaltningen Förvaltningschef Verksamhetschef ÄO 
Verksamhetschef IFO/FS 031-97 88 21 

0702-03 68 10 

Räddningstjänstenheten Räddningschef Insatsledare/CSR 
031-96 80 81 031-97 63 52 

0702-01 19 62 

Förvaltningsstöds- och utveckling Enhetschef 
Förvaltningschef 031-97 62 55 

0702-26 16 12 

IFO/Funktionsstöd 
Hedens By lokal (ej personal) 

Verksamhetschef IFO/FS Verksamhetschef ÄO 
031-97 62 26 031-97 63 50 

0702-50 75 88 0706-90 60 05 

Socialkontoret  Enhetschef 
Verksamhetschef IFO/FS 031-97 62 66 

0762-42 98 75 

Daglig verksamhet / gruppbostad 
Daglig verksamhet 

Sälvägen  

Enhetschef 
Enhetschef Stöd och 

Behandling 
031-97 88 65 
0728-57 10 38 

Gruppbostäder 
Hedens By 54,Heinövägen, 

 Hemvärnsvägen 
(Särskild anpassad bostad) ej personal 

Enhetschef 
031-97 63 91 
0705-94 79 05 

Enhetschef Stöd och 
Behandling 

Enheten Stöd och Behandling 
Behandlingsenheten, Bostöd och 

 Serviceboende 

Enhetschef 
Enhetschef Personligt stöd 031-97 88 39 

0702-73 89 17 

Etablerings- och 
arbetsmarknadsenheten 

Enhetschef 
031-97 62 69 

0700-80 93 96 

Enhetschef Socialkontoret 

Personligt stöd 
Personlig assistans 

Ledsagning/Avlösarservice 

Enhetschef Enhetschef Daglig 
verksamhet/gruppbostad 031-97 63 17 

0702-09 85 93 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$cphSite$cphMain$userProfileControl$rpProfile$ctl03$ccc$btnCell','')
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KONTAKTLISTA CHEFER INKLUSIVE ERSÄTTARE 
 

 

ENHET ORDINARIE ERSÄTTARE 

Äldreomsorgen Verksamhetschef ÄO Verksamhetschef IFO/FH 
031-97 62 26 

0702-50 75 88 
031-97 63 50 
0706-90 60 05 

Solhöjden Norra 1 

Utsikten, Viken, Nattpersonal, 
Träffpunkten, dagverksamhet 

 

Solhöjden Norra 2 
Bryggan 1-3, Nattpersonal, Fyren, 

Tvätten 

Enhetschef 
031-97 63 77 
0706-90 63 39 

Enhetschef Solhöjden Norra 2 

Enhetschef Solhöjden Södra 

 

Enhetschef Solhöjden Norra 1 

Enhetschef Solhöjden Södra 

 
 

Enhetschef 
031-97 63 18 
0704-81 98 74 

Solhöjden Södra 
Demensboende, nattpersonal 

Enhetschef Enhetschef Solhöjden Norra 1 

Enhetschef Solhöjden Norra 2 
031-97 88 36 
0730-65 61 90 

Bergmans gruppboenden  
 

Enhetschef 
Enhetschef Solhöjden Norra 2 031-97 64 33 

0702-57 22 47 

Hemsjukvård 
Hemsjukvård, Rehabilitering 

Enhetschef 
Verksamhetschef ÄO 031-97 63 55 

0706-90 31 52 

Hemtjänsten område 1 
Hönö/Fotö, Knippla, Nattpatrull 

Trygghetslarm, Anhörigavlösning 

Enhetschef EC Hemtjänsten område 2 

EC Hemtjänsten område 3 
031-97 63 42 
0707-99 85 99 

Hemtjänsten område 2 
Solhöjden södra korttidsverksamhet, 

Björkö, Grötö, Kalvsund, Nattpersonal 
Björkö 

Enhetschef EC Hemtjänsten område 1 

EC Hemtjänsten område 3 
031-97 88 14 
0706-90 64 41 

Hemtjänsten område 3 
Öckerö/Hälsö, Rörö/Hyppeln  

Mobipen 

Enhetschef EC Hemtjänsten område 1 

EC Hemtjänsten område 2 031-97 89 03 
0707-16 46 69 
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HANDLINGSPLAN VID KRISER – INOM EN ENHETSCHEFS ANSVARSOMRÅDE 
 
 
 
Larm inkommer:   Uppgifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enhetschef, verksamhetschef och förvaltningschef har kontinuerlig kontakt för att följa 
utvecklingen och besluta om lämpliga insatser och åtgärder. 
 
Schemalagd personal tjänstgör tills annat meddelas. 
 
Om förvaltningens resurser inte räcker för att hantera händelsen ska Förvaltningschef 
kontakta Kommundirektör för eventuell aktivering av central krisledningsstab. 
 

 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

• Beordrar vid behov in extra personal. 
• Informerar övrig personal, brukare och anhöriga. 
• Vidtar i övrigt de åtgärder läget bedöms kräva, vid 

behov i samråd med verksamhetschef och förvalt-
ningschef. 

• Enhetschef och verksamhetschef samverkar angå-
ende ev. behov av evakuering, omflyttning etc. och 
hur detta ska organiseras. 

• Vid behov av reservkraft kontaktas förvaltnings-
chefen. 

• Verksamhetschef informerar förvaltningschefen, 
kostansvarig och medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska. 

Förvaltningschef 

• Beslut om socialförvaltningens krisledningsgrupp 
ska inkallas. 
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HANDLINGSPLAN VID KRISER – INOM FLERA ENHETSCHEFERS 
ANSVARSOMRÅDE 
 
Larm inkommer: Uppgifter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef har kontinuerlig kontakt för att 
följa utvecklingen och besluta om lämpliga insatser och åtgärder. 

Schemalagd personal tjänstgör tills annat meddelas. 
 
Om förvaltningens resurser inte räcker för att hantera händelsen ska Förvaltningschef 
kontakta Kommundirektör för eventuell aktivering av central krisledningsstab. 

 

 

Enhetschef 

• Respektive enhetschef informerar personal, brukare och 
anhöriga. 

• Vid behov av reservkraft ska förvaltningschefen kontaktas. 
• Respektive enhetschef ansvarar i samråd med verksamhets-

chef för ev. evakuering och omflyttning av brukare. 

Verksamhetschef 
• Verksamhetschef sammankallar enhetschefer, MAS (Medi-

cinskt ansvarig sjuksköterska) samt kostansvarig och ger 
lägesrapport och planerar. 

Förvaltningschef • Beslut om socialförvaltningens krisledningsgrupp ska in-
kallas. 
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4A. RUTIN NÄR TRYGGHETSLARM SLAGITS UT I SAMBAND MED KRIS 
 
Om larm slås ut vid samhällsstörningar och/eller extraordinära händelser typ stormen 
”Gudrun” eller om mobilnät ligger nere gäller följande: 

Genomgång görs av vilka larm som inte kan användas vilket innebär att vårdtagare 
som har trygghetslarm inte kan trycka på sitt trygghetslarm för att nå hemtjänstens 
personal. Enhetschef gör tillsammans med personal på berörd enhet en individuell 
bedömning över hur ofta en person skall besökas. Vårdtagare kontaktas, oftast genom 
personligt besök, och informeras om vilken besöksfrekvens som kommer att gälla fram 
till dess trygghetslarmet återigen fungerar. Vårdtagare ges också upplysning om vilket 
telefonnummer de kan ringa om de behöver komma i kontakt med hemtjänstpersonal. 

 

4B. RUTIN NÄR ”TESTLARM SAKNAS” ELLER ”STRÖMBORTFALL” VISAS 
 
Personal i Öckerö kommun som är ansvariga för trygghetslarmet kontrollerar regel-
bundet loggar över testlarm saknas och strömbortfall. 

Testlarm saknas är en indikation från anläggningen att någon störning pågått när 
larmet gör en självkontroll genom att sända en test från larmet till larmcentralens 
dator. Vid indikation testlarm saknas så kontaktas vårdtagaren eller personal i hem-
tjänsten som kontrollerar larmet genom att provlarma det igen. En vanlig orsak är att 
vårdtagaren är på korttid eller åkt in på sjukhus och då stängt av larmet eller av misstag 
stängt av larmet. 

Strömbortfall är en indikation från anläggningen att larmet varit strömlöst en tid. 
Även här kontaktas vårdtagaren eller personal i hemtjänsten för kontroll om larmet 
dragits ut jacket eller varför larmet är strömlöst. Larmet har batterifunktion vilket gör 
att det fungerar under en tid även om det är strömbortfall.  
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RESERVKRAFTSFÖRTECKNING 
 

 
 
 
 

PLACERING STORLEK TYP SERVICE STATUS PRIORITERINGAR 

Räddningstjänsten 1 Portabelt 1-2 ggr/år God  Öckerö station 

Solhöjden Södra  1 Stationärt Testas varje 
månad 

Mycket god Solhöjden Södra 

Solhöjden Norra 1 Stationärt Testas varje 
månad av 
Ö-fab samt  
servas varje 

kvartal av 
certifierad 

firma 

Mycket god  Solhöjden Norra 

Kommunhuset 1 Stationärt Testas varje 
månad av 
Ö-fab samt  
servas varje 

kvartal av 
certifierad 

firma 

Mycket god Kommunhuset 
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EVAKUERINGSPLAN 

ENHET KAN EV. 
TA EMOT 

ANTAL 

KAN 
LEVERERA 

MAT 

KAN TA EMOT BRUKARE 
MED RESPIRATOR, 

VENTILATORBURNA ELLER 
SYRGAS 

STATUS/KONTAKT 

Solhöjden södra 
och norra 

(2 st samlings-
lokaler) 

150+150 
sittande 

Ja Ja På båda finns 
reservkraftverk 

Under 2020 finns två 
tomma avdelningar på 
Solhöjden norra (ev. 

längre) 

Daglig verksamhet 
(norra hamnen, 

Krabban) 

30 Finns kök Ja, om det finns ström Finns ej reservström 

Korttidsboendet 
Solhöjden Södra 

8 Finns kök Ja, om det finns ström Finns ej reservström. 

Under 2020 en tom 
avdelning med 8 platser 

Samlingssal 
Bergmans 

20 
sittande 

Kök finns Ja Reservaggregat ska 
kopplas in 2020 

Hyppeln 
församlingshem 

samt 
hemtjänstlokal 

25 Litet kök 
finns 

Nej Kontakta 
församlingshemmet 

alternativt hemtjänsten  

Knippla 
hemtjänstlokalen 

25 Litet kök 
finns 

Nej Samma som ovan 

Kommunhuset 200 Nej Nej Reservkraft finns 

Familjecentralen 
och biblioteket 

50 Litet kök 
finns 

Nej Kontakta ÖFAB via 
växeln. Utanför 

kontorstid ring jouren: 
031 – 703 17 10 
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Björkö matsal och 
bibliotek 

100 Ja Nej Kontakta ÖFAB via 
växeln. Utanför 

kontorstid ring jouren: 
031 – 703 17 10 

Rörö skola och 
idrottshall 

100 Ja Nej Rörö IF kontaktas  

Hedens skola 180 Ja Nej Kontakta ÖFAB via 
växeln. Utanför 

kontorstid ring jouren: 
031 – 703 17 10 

Bergagårdsskolan 150 Ja Nej Kontakta ÖFAB via 
växeln. Utanför 

kontorstid ring jouren: 
031 – 703 17 10 

Brattebergsskolan 100 Ja Nej Kontakta ÖFAB via 
växeln. Utanför 

kontorstid ring jouren: 
031 – 703 17 10 

Öckerö seglande 
gymnasieskola 

35 Nej Nej Kontakta VD för ÖMC 

0768-690509 

Fotö skola 150 Ja Nej Kontakta ÖFAB via 
växeln. Utanför 

kontorstid ring jouren: 
031 – 703 17 10 

Grötö, Haralds 
vandrarhem och 

konferens 

35 Ja Nej Kontakta: 0722 - 31 31 
60 

Har även 6 hotellrum 

Kalvsund – Såsen 

 

15 Ja Nej Kontakta ordförande i 
Kalvsund IF  
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Göstahallen 180 Kök finns  Nej Kontakta Öckerö IF 
som äger lokalen:  
073 - 964 00 10 

Nimbus 80 Ja Nej Kontakta styrelsen i 
församlingen 

Filadelfia  30 Nej Nej Kontakta styrelsen i 
församlingen 

Betelkyrkan/skolan Kyrksalen: 
25 

Matsalen: 
20 

 

Ja Nej I första hand använd 
kyrksalen.  

För kyrksalen kontaktas 
styrelsens ordförande: 

0733 – 43 70 51 

För matsalen kontaktas 
rektor: 0730 – 20 90 49  

Svenska kyrkans 
församlingshem 

Öckerö: 
70 

Hönö: 
40 

Kök finns Nej Kontakta kyrkoherden: 
031-764 31 10 

ÖFAB:s 
samlingslokal 
Kostervägen 

 Nej Nej Kontakta ÖFAB via 
växeln. Utanför 

kontorstid ring jouren: 
031 – 703 17 10 

Anhöriga till 
brukare inom 

äldreomsorgen 
- - - Ställa förfrågan för de 

brukare som är 
tillräckligt friska för att 
vårdas av anhöriga i 

hemmet 
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DAGRAPPORTBLAD VID SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH/ELLER EXTRAORDINÄRA 
HÄNDELSER  

Ange verksamhet:  Dagens datum:  

Rapport upprättad av:  Problemen upphört:  

Typ av problem: 
 Väder 
 Brand 
 Olycka 
 IT-relaterat 

Annat:  
 

Effekter: 
 Strömavbrott i verksamheten (hus) 
 Strömavbrott i omsorgstagares hem 
 Avbrott i fasta telefonförbindelser 
 Avbrott i mobilnätet 
 Larmfunktion fungerar inte 

Annat: 
 

Kort beskrivning av problemet: 
 
 
 
 

Hur många drabbade (aktuellt hus/område samt 
antal/uppskattning) av: 

 Strömavbrott: 
 Avbrott i fasta telefonförbindelser: 
 Avbrott i larmfunktion: 
 Olycka/brand: 

 
Uppföljning omedelbara åtgärder: 
 
 
 

Hur allvarliga bedöms konsekvenserna vara med 
utgångspunkt från det du vet nu? 

 Mycket allvarliga 
 Allvarliga 
 Delvis allvarliga 
 Ej allvarliga 

Är närmaste chef eller dennes chef larmad: 
JA         NEJ   

Föreligger det risk för personskador? 
 Omsorgstagare 
 Personal 

Vilka andra har varnats: Vilka åtgärder har vidtagits för att om möjligt undvika 
personskador: 
 
 
 
 

Vilka extraordinära insatser har gjorts i verksamheten: 
 Ringt in mer personal 
 Begärt hjälp från annan verksamhet 

 
Antal timmar extraresurser per dag/omsorgspersonal: 

Vilka andra har larmats: 
 Kommunens krisgrupp 
 Räddningstjänst (i förekommande fall) 
 Elleverantör 
 Teleleverantör 
 Företagshälsan 
 Polis 

Personal: 
Har personalen tillräckligt bra utbildning för att klara situationen? 
JA         NEJ   
Fungerade krisplanen som tänkt? 
JA         NEJ   
Får du själv den hjälp du behöver för att klara arbetsuppgiften? 
JA         NEJ   

Uppföljningsinsatser: 
 Personliga besök (inskrivna. brukare) 
 Evakuering brukare/antal: 
 Evakuering av ej brukare/antal: 
 Matdistribution 
 Kontroll av larmfunktion utförd 

 
Övrigt: 

Sammanfattning när händelsen är helt under kontroll: 
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Socialförvaltningens chefsjour  
 

Ring alltid först 112 vid akuta situationer såsom akut sjukdom, hot- och 

våldssituationer, dödsfall, brand mm. 

På vardagar mellan kl. 16.30-08.00, helger och röda dagar ska du som personal ringa 

Socialförvaltningens chefsjour på telefonnummer 0703-38 68 00 vid följande situa-

tioner: 

• Akut dödsfall av personal i samband med arbetstid 

• Brukare saknas/försvinner 

• Drog- eller alkoholpåverkad personal 

• Hot- och våldssituation 

• Evakuering 

• Traumatiska olycksfall 

 

 

 

 

O B S ! 

Socialförvaltningens chefsjour ska inte kontaktas vid oplanerad personalbrist på 

vardagar mellan kl. 16.30-08.00, helger och röda dagar.  

Vid dessa tider ska tjänstgörande sjuksköterska kontaktas för eventuell inbeordring 

av personal 0706-04 28 10 eller 0706-90 62 72. 

(se vidare sidan 2) 
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Tjänstgörande sjuksköterska  
 
 
Vid oplanerat personalbehov på vardagar mellan kl. 16.30-08.00 samt helger och röda 

dagar, kontakta tjänstgörande sjuksköterska som har inbeordringsrätt i chefens ställe, 

telefonnummer 0706-04 28 10 eller 0706-90 62 72. Tjänstgörande sjuksköterska 

delegerar uppgiften att ringa in ordinarie personal.  

 

OBS! Socialförvaltningens chefsjour ska ej kontaktas vid oplanerat perso-

nalbehov. 

 

Varje enhetschef ansvarar för att en inbeordringslista upprättas på varje arbetsställe 

där den som står överst på listan inbeordras. Därefter stryks denne och datum för 

inbeordring antecknas vid namnet. Vid nästa tillfälle inbeordras den näst översta o.s.v. 

Ansvarig chef ser till att inbeordringslistan är aktuell. 

 
 
 

Fastställd 190201 av: Förvaltningsledningen SF  Dokumentansvarig: Utredare SF 
 

R e g e l 

Att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och därmed helt eller delvis utföra 

även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver 

fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap ingår i anställningsskyldigheten. 

 

Ett nekande är ett brott mot anställningsskyldigheten om inte det finns vägande skäl.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Handläggare: Angelica Francisca  

Ärende: Etablerandet av ett regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck  

Diarienummer: 0058/20   

 

Remissvar – Etablerandet av ett regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till att Öckerö kommun ingår i samverkan kring ett 
regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, under förutsättning 
att kostnaden inte ökar väsentligt från den idag beräknade kostnaden på 15 tkr per år.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun har ombetts att fatta beslut senast den 30 maj om kommunens samverkan 
med Göteborgs Stad kring det planerade stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat 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 
stödcentrumet samlar resurser och kompetens kan stödet till utsatta och till 
yrkesverksamma som möter utsatta bli mer resurseffektivt och ändamålsenligt, än om varje 
enskild 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 chefsnätverk 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 förtryck i 
Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att ingå i samverkan. 
• Vägledning och stöd till yrkesverksamma som möter personer utsatta för hedersrelaterat 
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.  
 
Ekonomi 
Stödcentrumet är tänkt att finansieras via avtal baserat på antal invånare mellan de 
kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del av samverkan. 
Kommunerna står för 50 procent av total budget, Västra Götalandsregionen för 25 
procent och Polisen för resterande 25 procent. 
Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag och innebär 
för Öckerö kommun en kostnad på 15 tkr per år utifrån antagandet att samtliga GR-
kommuner väljer att ingå i samverkan kring ett regionalt stödcentrum. Exakt kostnad per 
kommun får justeras efter beslut är taget i samtliga kommuner.   
 
Bedömning 
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 stödcentrumet, 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.  
 
Expediering av beslut 
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Verksamhetschef IFO/FS, Socialförvaltningen  
 
Bilagor 
Bilaga 1 TU Förbundsstyrelsen GR: Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs Stad  
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-05-14 

mailto:diarium.soc@ockero.se
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Etablerandet av ett regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck med placering i Göteborgs Stad 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att GR ser positivt på etablerandet av ett 

regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet 

med föreliggande förslag daterat 2020-02-21.  
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att överlämna till medlemskommunerna att 

fatta beslut om kommunens samverkan med Göteborgs Stad kring det planerade 

stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med 

föreliggande förslag daterat 2020-02-21.  Kommunerna avgör själva på vilken nivå 

beslut ska fattas. Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 30 maj. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att denna protokollparagraf justeras 

omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i 

uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Stadsledningskontorets 

bedömning i ärendet var att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum 

med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta 

Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter.  

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslöt 2019-05-23 att uppdra åt 

kommunstyrelsen att tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen 

samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

GR:s förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22 att ge styrgruppen för social välfärd 

och styrgruppen för utbildning i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Föreliggande tjänsteskrivelse är en redovisning av detta uppdrag. 

Stadsledningskontorets utredning har legat till grund för förslagen presenterade i 

föreliggande skrivelse. Syftet är att skapa ett stödcentrum i samverkan mellan GR-

kommunerna, Västra Götalandsregionen och Polisen. Det planerade stödcentrumet 

bör ha följande uppdrag:  
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• Ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att 

ingå i samverkan.  

• Vägledning och stöd till yrkesverksamma som möter personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner 

som väljer att ingå i samverkan.  

 

Förslagsvis finansieras stödcentrumet via avtal baserat på antal invånare mellan de 

kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del av samverkan. 

För Göteborgsregionens kommuners blir det en årlig driftkostnad på 1 500 tkr. 

Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag. 

Stödcentrumet tilltänkta placering är inom Göteborgs Stad med uppstart år 2021. 

 

Förslaget har kommunicerats till berörda chefsnätverk under december 2019: 

kommunchefsgruppen, socialchefsnätverket och utbildningschefsnätverket. I 

dialogen framkom att det finns ett stort intresse för att samverka i enlighet med 

presenterat förslag. En regional samverkan i frågan lyftes som värdefullt ur flera 

perspektiv, genom att stödcentrumet samlar resurser och kompetens kan stödet till 

utsatta och till yrkesverksamma som möter utsatta bli mer resurseffektivt och 

ändamålsenligt än om varje enskild 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 chefsnätverk 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. 

 

Utbildningsgruppen och styrgruppen för social välfärd har föreslagits besluta att ställa sig 

bakom denna skrivelse inför beslut i förbundsstyrelsen 2020-04-03. 

Utbildningsgruppen beslutade i ärendet 2020-03-07 och styrgruppen för social 

välfärd 2020-03-19. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande Göteborgs Stad, Utfärdat 2019-02-20, Diarienummer 

0395/19 

• Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta av hedersrelaterat våld och 

förtryck, Handling 2019 nr 75, daterad: 2020-02-20 
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• Utdrag ur Protokoll, Kommunstyrelsen Göteborgs Stad, 

Sammanträdesdatum: 2019-05-23 

• Tjänsteskrivelse Göteborgsregionen, Utfärdad 2019-10-28, Diarienummer 

2019-00368 

• Sammanställning av intresserade kommuner, 2020-02-2 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i 

uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Utredningen från stadsledningskontorets sida har rört behov hos medborgare och 

yrkesverksamma, uppdrag för ett stödcentrum, samarbete/samverkan med övrig 

verksamhet och myndigheter. I stadsledningskontorets utredning beaktas 

ekonomiska konsekvenser, barnperspektivet, mångfaldsperspektivet, 

jämställdshetsperspektivet, miljöperspektivet samt omvärldsperspektivet. 

Stadsledningskontorets bedömning i ärendet är att det finns förutsättningar för ett 

regionalt stödcentrum med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall 

bör omfatta Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter.  

Utifrån stadsledningskontorets redovisning beslöt Göteborgs Stads 

kommunfullmäktige 2019-05-23 att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans 

med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda 

avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

GR:s förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22 att ge styrgruppen för social välfärd 

och utbildningsgruppen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionalt 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget skulle 

genomföras i samverkan med Göteborgs Stad samt andra berörda myndigheter och 

samverkansaktörer. Föreliggande tjänsteskrivelse är en redovisning av detta 

uppdrag. 

 

Uppdraget skulle återredovisas till förbundsstyrelsens sammanträde 2020-02-22 

och dessförinnan beredas i styrgruppen för social välfärd och utbildningsgruppen. 

För att hinna med en beredning av frågan har dock tidplanen förskjutits. 

Uppdraget återrapporteras istället till förbundsstyrelsens sammanträde 2020-04-

03.  

 

Uppdragets genomförande 
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Styrgruppen för social välfärd har fått information om ärendet 2019-11-07 och 

utbildningsgruppen 2020-02-06.  

 

GR:s strategiska chefsnätverk som är berörda av frågan har informerats på 

nätverksträffar under december 2019: kommunchefsgruppen, socialchefsnätverket 

och utbildningsgruppen. I samband med detta fördes en dialog om förutsättningar, 

avtal och placering, ekonomisk fördelningsmodell samt intresse för regional 

samverkan i frågan. Sammanfattningsvis var intresset stort på tjänstemannanivå 

för en regional samverkan i frågan. Hedersrelaterat våld och förtryck sågs som en 

angelägen fråga i flertalet kommuner. En regional samverkan i frågan lyftes som 

värdefullt ur flera perspektiv, genom att stödcentrumet samlar resurser och 

kompetens kan stödet till utsatta och till yrkesverksamma som möter utsatta bli 

mer resurseffektivt och ändamålsenligt än om varje enskild kommun utvecklar 

motsvarande stödfunktion. 

 

Ett medskick var att kommunerna ser ett stort mervärde av att Västra 

Götalandsregionen och Polisen också ingår som samverkansparter i det planerade 

centrat. Ytterligare ett medskick var att det tilltänkta centrumets uppdrag behöver 

tydliggöras i förhållande till Göteborgs Stads kompetenscenter för våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld, Dialoga. Dessa två frågor beaktas särskilt i 

denna tjänsteskrivelse. 

 

Kommunchefsgruppen har återkopplat intresse för frågan. 10 

kommuner (inklusive Göteborg) har ställt sig positiva. 

 

 

Göteborgs Stads stadsledningskontor utredning, daterad 2020-02-20, har legat till 

grund för förslaget i denna tjänsteskrivelse, men har kompletterats med underlag 

utifrån den dialog som har förts på tjänstemannanivå under beredningen av 

ärendet.  

 

GR har haft en kontinuerlig dialog med stadsledningskontoret under beredningen 

av ärendet. GR har också deltagit i dialogmöten med Västra Götalandsregionen, 

Polisen och Länsstyrelsen Västra Götaland kring förutsättningarna för att 

samverka kring det planerade stödcentrumet. 

 

Utbildningsgruppen och styrgruppen för social välfärd har föreslagits besluta att ställa sig 

bakom denna skrivelse inför beslut i förbundsstyrelsen 2020-04-03. 

Utbildningsgruppen beslutade i ärendet 2020-03-05 och styrgruppen för social 

välfärd 2020-03-19 och båda styrgrupperna har bifallit förslaget. 
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Motsvarande verksamheter i landet och länet 

I Stockholms län finns sedan 2016 ett regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat 

förtyck och våld. Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, samtliga 

kommuner i länet och Polismyndigheten. Origo arbetar med att unga i Stockholms 

län, som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, ska få stöd, hjälp och 

vägledning. Origo stöttar också yrkesverksamma som möter unga som lever med 

hedersnormer. På Origo jobbar en barnmorska på 90 procent, fyra kuratorer jobbar 

heltid och en polis jobbar halvtid. Till detta finns en verksamhetschef på heltid och 

en administratör på 20 procent som är en extern resurs. Finansiering delas mellan 

de 26 avtalskommunerna samt polismyndigheten och Region Stockholm. 

Kommunerna står för 50 procent av total budget, polismyndigheten för 25 procent 

och Region Stockholm för resterande 25 procent. Den totala kostnaden för Origo på 

helårsbasis uppgår till 6 mkr. Den största kostnaden avser personal och lokaler. 

Kommunerna betalar utifrån antal invånare, Stockholm som är störst betalar 

därmed mest. Origo har använts som modell för framtagandet av förslaget kring 

det planerade stödcentrumet i samverkan mellan GR-kommunerna, Västra 

Götalandsregionen och Polisen. 

 

I Malmö har man valt att bygga upp ett centralt ”resursteam heder”. De är mobila 

och uppsökande och fungerar som stöd och rådgivning till både utsatta och 

yrkesverksamma. Regeringen har beslutat att avsätta pengar för fyra nationella 

center mot våld i nära relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och 

förtryck. Ett av dessa ligger i Fyrbodal och är organiserat under Barnahus Fyrbodal, 

i Trollhättan. Länsstyrelsen i respektive område samordnar och följer upp arbetet. 

Dessa fyra center ska fungera som pilotmodeller fram till 2020 då de ska 

utvärderas och utifrån resultaten ska fler regionala centran inrättas i landet. 

Centret ska till att börja med vara statlig finansierat och rikta sig till unga mellan 13 

och 26 år som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.  

Stödcentrumets uppdrag 

 

Sammanfattningsvis bör det planerade stödcentrumet ha i uppdrag att:  

 

• Ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att 

ingå i samverkan.  

• Vägledning och stöd till yrkesverksamma som möter personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner 

som väljer att ingå i samverkan.  

 

I stadsledningskontorets utredning framgår att personer som är utsatta för 

hedersrelaterat våld efterfrågar långsiktigt psykosocialt stöd. Detta behov bör 

därför vara primärt för stödcentrumets uppdrag att tillgodose. Tyngdpunkten i 

uppdraget bör därför ligga på samtalsstöd och samordning kring de som är utsatta 
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för hedersrelaterat våld samt rådgivning/vägledning kring anmälningsprocesser, 

rättigheter och hur ett liv fritt från våld och förtryck kan etableras med samhällets 

stöd. Om ett stödcentrum har ett regionalt upptagningsområde bör det också 

kunna vägleda yrkesverksamma i Göteborgsregionens avtalskommuner som möter 

utsatta/våldsutövare. Stödcentrum bör vara en fysisk plats men också kunna agera 

mobilt och uppsökande samt erbjuda kontakt via hemsida och telefon.  

 

Dialoga, Göteborgs Stads kompetenscentrum gällande våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck, har idag avtal med åtta av GR-kommunerna 

inklusive Göteborg (Ale, Härryda, Kungälv, Partille, Stenungssund, Tjörn och 

Öckerö). I uppdraget från Göteborgs Stads kommunstyrelse föreslås att det 

planerade stödcentrumet ska arbeta med kompetensutveckling i frågor som rör 

hedersrelaterat våld. Dialoga har redan en väletablerad verksamhet inom just detta 

uppdrag. Erfarenheter från Origo visar dessutom på att utbildningsinsatser upptar 

en stor del av deras tid och riskerar flytta fokus från övriga uppdrag centrat har. 

Med bakgrund av detta gör stadsledningskontoret bedömningen att ansvaret för 

kompetensutvecklingsinsatser bör fortsatt stanna kvar inom Dialoga medan det 

nya stödcentrumet istället fokuserar på samtalsstöd, vägledning och samverkan.   

Flertalet studier visar att skolpersonal är den yrkesgrupp flest utsatta unga vänder 

sig till, där finns upparbetade tillitsfulla relationer och personal som möter barnen 

dagligdags. Hedersrelaterat våld och förtryck kräver särskild kunskap hos 

yrkesverksamma, till exempel inom förskolan och skolan, både för att upptäcka 

utsatthet och för att hantera ärendet på ett sätt som inte äventyrar den utsattas 

säkerhet. På grund av våldets kollektiva karaktär krävs det korrekta 

riskbedömningar och insatser, både inom socialtjänst och polis. Att ha en samlad 

kompetens från olika myndigheter är ett sätt att säkerställa att dessa ärenden 

hanteras korrekt genom att yrkesverksamma får ett samlat stöd i komplexa 

ärenden, men framför allt att utsatta kan vända sig till ett ställe och slippa behöva 

upprepa sin historia under flertalet möten med olika myndigheter. Forskning visar 

att tilliten till myndigheter hos den utsatta gruppen är låg, och att vända sig till 

myndigheter för stöd är i sig ett brott mot familjens heder. Då är det viktigt att 

samhället organiserar sig på ett sätt som underlättar när utsatta väljer att ta den 

risken. Ett sätt är att samorganisera sig i ett stödcentrum. 

Finansiering 

Förslagsvis finansieras stödcentrumet via avtal baserat på antal invånare mellan de 

kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del av samverkan. 

Kommunerna står för 50 procent av total budget, Västra Götalandsregionen för 25 

procent och Polisen för resterande 25 procent.  

 

Kostnaden för ett regionalt stödcenter uppskattas till 3 mnkr årligen. Kostnaden är 

beräknad på fem tjänster (totalt 3,5 heltidstjänster) varav två är kuratorer, en polis, 

en från hälso- och sjukvård samt en chef. För Göteborgsregionens kommuners blir 
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det en årlig driftkostnad på 1 500 tkr (50%), polismyndigheten 750 tkr (25%), 

Västra Götalandsregionen 750 tkr (25 %).  

 

Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag, se 

tabell 1. I tabellen görs antagandet att samtliga GR-kommuner väljer att ingå i 

samverkan kring ett regionalt stödcenter. Exakt kostnad per kommun får justeras 

efter beslut är taget i samtliga kommuner. 

 

Källa: SCB 2019-11-02 

 

Avtal och placering 

Stadsledningskontoret föreslår en placering inom Göteborgs Stad, inom 

kommande nya socialnämnden med nära organisering till liknande verksamheter. 

Göteborgs Stad agerar arbetsgivare och står för driften av stödcentrum.  

 

Avtal tas fram som reglerar finansiering, syfte, mål, uppdrag, samverkan, 

avtalslängd, in- och utträde genom samarbete mellan stadsledningskontoret och 

samverkande parter. Avtalet undertecknas av samtliga parter som väljer att delta.  

 

Göteborgs Stad ansvarar för att i dialog med de kommuner som beslutat om 

deltagande sluta avtal kring stödcentrumet.  

Tidplan 

Nuvarande tidsplan är att 

1. beslut om deltagande sker under våren 2020 

2. avtal skrivs under höst 2020 

Kommun Folkmängd Andel Kostnad 

per år, tkr 

Ale 31274 3 % 45 

Alingsås 41371 4 % 60 

Göteborg 578913 56 % 840 

Härryda 37969 4 % 60 

Kungsbacka 84157 8 % 120 

Kungälv 46151 4 % 60 

Lerum 42508 4 % 60 

Lilla Edet 14077 1 % 15 

Mölndal 69227 7 % 105 

Partille 39220 4 % 60 

Stenungsund 26749 3 % 45 

Tjörn 16023 2 % 30 

Öckerö 12905 1 % 15 

Göteborgsregionen 1040544 100 % 1 515 
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3. uppstart av stödcentrum sker 2021 

Övriga samverkansaktörer 

Stadsledningskontoret håller i återkommande dialogmöten om det planerade 

stödcentrumet med polisen, Västra Götalandsregionen, GR och Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen deltar med anledning av att de har ett regeringsuppdrag kring 

regionala resurscentra som nu startats i Fyrbodal. Övriga parter är tänkta 

samverkansparter. Polisen och VGR har parallella beslutsprocesser om deltagande 

och finansiering under våren, ännu finns inga slutdatum men förhoppning är att 

samtliga parter kan komma till beslut under våren 2020.  

Bedömning 

 

GR gör bedömningen att det finns förutsättningar regionalt stödcentrum för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med presenterat 

förslag. Efter dialog med strategiska chefsnätverk 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 dels till utsatta och 

dels till yrkesverksamma som möter målgruppen, vilket skulle ge såväl kvalitets- 

som effektivitetsvinster. 

 

 

 

 

Helena Söderbäck                Lena Holmlund  

Förbundsdirektör                 Avdelningschef       

   

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 



   

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett 
lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Uppdraget att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för ett 

lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, § 460 p3. 

Kommunfullmäktige gav vidare samma uppdrag till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 

2019. Denna redovisning omfattar därav både ärende 0395/19 och 1255/18.  

Stadsledningskontoret har tillsatt en arbetsgrupp med särskild kompetens i staden som kan ge relevant 

information och perspektiv på uppdraget. Utredningen från Stadsledningskontorets sida har rört behov 

hos medborgare och yrkesverksamma, sammansättning av funktioner i ett eventuellt stödcentrum, 

samarbete/samverkan med övrig verksamhet och myndigheter.  

Dialog har även förts med en rad regionala aktörer som kan vara aktuella som framtida 

samverkansparter i ett stödcentrum.  

Stadsledningskontorets bedömning är att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum med 

säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta Göteborgsregionens kommuner samt 

samverkande myndigheter. Vad gäller stöd till utsatta bör tyngdpunkten ligga på samtalsstöd och 

samordning kring de utsatta samt information om hur anmälningsprocesser fungerar. Om ett 

stödcentrum har ett regionalt upptagningsområde bör det också kunna vägleda yrkesverksamma i 

regionens avtalskommuner som möter utsatta/våldsutövare. Stadsledningskontoret rekommenderar att 

en regional placering utreds vidare, i samverkan med Göteborgsregionen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Om beslut fattas om ett stödcentrum kan det finansieras via avtal baserat på antal invånare mellan de 

kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del av samverkan. Baserat på 

jämförelser med det stödcentrum som finns i Stockholm, Origo (se vidare under Omvärldsperspektivet 

och Ärendet), så skulle kostnaden för ett regionalt stödcentrum med säte i Göteborg uppgå till cirka 3 

mnkr årligen. Om finansiering baseras på Origos modell och befolkningsunderlag skulle det innebära 

Stadsledningskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-02-20 

Diarienummer 0395/19 
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en årlig driftskostnad för Göteborgs Stad på ca 900 tkr, medan resterande del finanserias av 

samverkande myndigheter och kommuner.  

Till detta kommer uppstartskostnader, dels för utredning av hur avtal ska utformas och vilka 

kommuner och myndigheter som vill ansluta sig inför en etablering (fas 1), dels uppstart av 

verksamhet under etablering (fas 2).   

Stadsledningskontoret bedömer det som rimligt att fas 1 genomförs under 2019 samt att fas 2 påbörjas 

under 2020 och att verksamheten i så fall kan starta någon gång i mitten av 2020, förutsatt att beslut 

om att införa stödcentrum fattas skyndsamt. Om ett stödcentrum ska förverkligas krävs att det 

omhändertas i kommande budget.  

Barnperspektivet 
Barnrättsperspektivet och barnkonventionen är centrala utgångspunkter i allt arbete på området 

hedersrelaterat våld och förtryck och bör så vara även för ett stödcentrums roll och uppdrag. Barn och 

ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck av familj och släkt är i stort behov av 

samhällets stödinsatser för att säkra ett liv i trygghet, fritt från våld.   

En stor andel av de som svarat på enkäten (elever i årskurs 9) i kartläggningen  

”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i 

Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 ” (hädanefter benämnd ”kartläggningen”) uppger att 

skolan är den aktör de helst skulle vända sig till för stöd. Flickor vänder sig därefter helst till 

ungdomsmottagning, pojkar till polisen. Få väljer att vända sig till socialtjänsten, och det framkommer 

tydligt att tilliten till myndighetsutövande verksamhet är låg. Här kan ett eventuellt stödcentrum ha en 

betydande roll.   

Mångfaldsperspektivet 
Att leva med hedersrelaterat våld och förtryck är en inskränkning av en individs rättigheter och 

drabbar människor av olika bakgrund, religion och etnicitet.  

Ett antal kommuner i regionen/länet uppger att det finns brister i arbetet med personer som har en 

dubbel utsatthet, i termer av hedersrelaterat våld och förtryck ihop med missbruk, psykisk ohälsa eller 

funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att så många som 16 % av de som tillhör gruppen som 

utsätts för hedersvåld är transpersoner/ickebinära. Räknar man andel av de svarande motsvarar det i 

stort sett alla som uppgett att de identifierar sig som annat än kvinna/man. Transpersoner och icke-

binära är en särskilt utsatt grupp när det gäller hedersvåld.  

Ett eventuellt stödcentrum kan utifrån det, med personal som har god kompetens om hbtq-personers 

särskilda utsatthet, om pojkars dubbla roll som våldsutövare/våldsutsatt och om funktionshindrades 

särskilda sårbarhet, ihop med kunskap om dubbel utsatthet fungera som ett nav i samverkan med 

övriga stödjande och vårdande instanser för denna målgrupp.   

Jämställdhetsperspektivet 
Numerärt är flickor och kvinnor mest utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av starkt 

patriarkala strukturer och normer som tar sig uttryck i kontroll av flickor och kvinnors beteende och 

sexualitet. Pojkar och unga män tvingas dock inte sällan att kontrollera sina systrar, och kan själva 

straffas om de inte uppfyller de normer som är omgärdade en förväntad maskulinitet, eller om de 

vägrar tvångsgifte eller kontroll av syskon och släktingar.  



   
Miljöperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck finns i Stockholm, Origo. Det är ett 

regionalt stödcentrum som erbjuder samtalsstöd av kuratorer, besök och rådgivning av barnmorska 

och stöd och rådgivning från polis. Till Origo kan man vända sig anonymt, för rådgivning via telefon, 

chatt eller via personligt besök. De stöttar även yrkesverksamma i ärenden kring hedersproblematik. I 

kartläggningen får Origo genomgående gott omdöme från både yrkesverksamma och stödsökande.  

På Origo jobbar en barnmorska på 90 %, fyra kuratorer jobbar heltid och en polis jobbar halvtid. Till 

detta finns en verksamhetschef på heltid och en administratör på 20 % som är en extern resurs. 

Samtliga medarbetare utom en kurator föreläser i skolor och för yrkesverksamma om hedersrelaterat 

våld och förtryck. Finansiering delas mellan de 26 avtalskommunerna samt polismyndigheten och 

Region Stockholm. Kommunerna står för 50 % av total budget, polismyndigheten för 25 % och 

Region Stockholm för resterande 25 %. Den totala kostnaden för Origo på helårsbasis uppgår till 6 

mkr. Den största kostnaden avser personal och lokaler. Kommunerna betalar utifrån antal invånare, 

Stockholm som är störst betalar därmed mest. 

I Malmö har man valt att bygga upp ett centralt ”resursteam heder”. De är mobila och uppsökande och 

fungerar som stöd och rådgivning till både utsatta och yrkesverksamma. I Malmö har man dessutom 

ett samverkansprojekt som kallas Koncept Karin. På Koncept Karin arbetar polisens brottsutredare och 

Malmö stads Kriscentrum under samma tak för att ge samlad information till personer utsatta för våld i 

nära relation kring vilka hjälpmöjligheter som finns. I lokalerna finns även möjlighet för personal från 

rättsmedicin att dokumentera yttre skador.  

Regeringen har beslutat att avsätta pengar för fyra nationella center mot våld i nära relationer, med 

särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av dessa föreslås ligga i Fyrbodal. Länsstyrelsen 

i respektive område samordnar och följer upp arbetet. Dessa fyra center ska fungera som pilotmodeller 

fram till 2020 då de ska utvärderas och utifrån resultaten ska fler regionala centran inrättas i landet. 

Centret ska till att börja med vara statlig finansierat och rikta sig till unga mellan 13 och 26 år som 

riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.  

Samverkan 
Samverkan har skett i arbetsgruppen som jobbat med ärendet samt med de regionala aktörer som 

deltagit i dialoger kring uppdraget; Göteborgsregionen och Västkom, Västra götalandsregionens 

kompetenscentrum om våld i nära relationer, Länsstyrelsen Västra Götaland och polisen.  

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 460 p3 

 

  



   
Ärendet  
Kommunstyrelsen gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för ett 

lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, § 460 p3. Nedan 

redogörs hur utredningen gått till, vad den gett för resultat och vilka slutsatser och bedömningar som 

stadsledningskontoret gör utifrån detta.  

Beskrivning av ärendet 

Hur uppdraget genomförts:  

Stadsledningskontoret sammankallade en arbetsgrupp med representanter från stadsdelarna 

(socialtjänst med särskild sakkunskap i hedersproblematik och samordnare för våld i nära 

relation/hedersrelaterat våld och förtryck samt en representant från kultursektorn), från grundskola 

inklusive elevhälsa, från social resursförvaltning inklusive representant för de stödcentrum och 

kriscentrum som staden idag bedriver, från stadsledningskontoret och från ungdomsmottagning. 

Arbetsgruppen valdes utifrån deras specifika kompetens på området. Gruppen bestod av 12 

representanter som alla jobbar med hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation eller 

angränsande brukarnära stöd som kommer i kontakt med utsatta/våldsutövare i hederskontext.  

Gruppen träffades vid tre tillfällen november till januari för att gemensamt i workshopform eller 

diskussion skapa ett kunskapsunderlag som belyser vad som saknas i staden på området, de så kallade 

vita fläckarna, och utifrån detta vilken roll ett tänkt stödcentrum skulle kunna ha. Under tiden släpptes 

kartläggningen som gav ytterligare kunskap kring behov av stöd hos målgruppen.  

Under januari träffade Stadsledningskontoret representanter för Göteborgsregionen, Västra 

Götalandsregionen (kompetenscentrum om våld i nära relation), polisen och Länsstyrelsen för att gå 

vidare och utreda förutsättningar för ett regionalt stödcentrum.  

Kontakter har även etablerats med Origo i Stockholm för kunskaps- och erfarenhetsinhämtning och ett 

möte med Barnahus/stödcentrum för brottsutsatta har genomförts för att särskilt diskutera samverkan 

mellan myndigheter samt avgränsning mot andra närliggande verksamheter.  

Resultat ur ett staden-perspektiv 

I nuläget finns det en rad olika insatser som pågår, byggs upp eller planeras för att möta behoven bland 

de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Befintliga verksamheter som har liknande uppdrag som ett stödcentrum är Kriscentrum för kvinnor, 

Kriscentrum för män och stödcentrum för brottsutsatta. Kriscentrum för kvinnor/-män erbjuder 

samtalsstöd för personer som utsatts, eller utsätter någon, för våld i nära relation, stödcentrum för 

brottsutsatta erbjuder samtalsstöd för personer utsatta för brott eller för närstående/vittnen. Båda dessa 

verksamheter tar emot personer utsatta för hedersrelaterat våld också, men vänder sig inte specifikt till 

den gruppen. På hemsidan omnämns våldet som relationellt mellan två individer, och mottagaren 

uppfattas som vuxen med eller utan barn.  

Stödcentrum för brottsutsatta erbjuder som sagt samtalsstöd om du varit utsatt för brott och uppger att 

de även träffar personer utsatta för hedersvåld. Däremot är personer som behöver stöd och hjälp som 

lever med hedersnormer inte alltid våldsutsatta, utan stödet kan behöva komma in tidigare.  

I stadsdelarna byggs det nu upp resursteam heder, i Angered som är först ut, finns ett nu på plats. 

Teamen finansieras via medel från Länsstyrelsen (sex heltidstjänster) och finansiering är säkrad till 

och med 2020. Dialoga samordnar i dagsläget resursteamen heder. Planen är att sex stadsdelar har 

varsitt team. Övriga stadsdelar har antingen planer på att dela på ett team eller använda sig av de team 



   
som växer fram. Alla stadens verksamheter ska dock ha tillgång till dessa teams expertis. Teamen ska 

vara mobila och fungera uppsökande. Stadsdelarna har självbestämmande över var teamen ska ligga 

organisatoriskt, ett flertal väljer dock att förlägga dem under någon av socialtjänstens områden. 

Tanken med teamen är att de ska kunna möta utsatta där de befinner sig, till exempel i skolan, på 

fritidsgårdar, arbetsförmedling etc. Uppdraget är att stötta utsatta, förmedla personer vidare samt stötta 

yrkesverksamma i pågående ärenden med hedersmotiv som särskilt sakkunniga på området.  

Kompetenscentrum Dialoga har en samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck, två utbildare 

inom samma område och ska fungera både samordnande för arbetet på området i staden samt hålla 

basutbildningar för yrkesverksamma.  

Stadsdelarna har samordnare som jobbar strategiskt med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

och förtryck inom sina respektive förvaltningar.  

Resultat ur ett regionalt perspektiv 

I beredningen har det framkommit att samtliga regionala aktörer som stadsledningskontoret varit i 

kontakt med ser positivt på ett regionalt stödcentrum. Många insatser är på gång eller pågående inom 

regionen. En gemensam bedömning är att det är av vikt att ett eventuellt framtida stödcentrum i 

Göteborg sammanlänkas med liknande verksamheter i regionen/länet. Frågan om ett stödcentrum ska 

rikta in sig specifikt på hedersrelaterat våld och förtryck, till skillnad från våld i nära relationer samt 

hedersrelaterat våld, har uppkommit i dialoger med Göteborgsregionen (GR) och med Västra 

götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).  

Vid samtal med chef för BOPS, Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, uttrycks ett behov av 

ett utökat samarbete ur ett brottsofferperspektiv. BOPS arbetar bland annat med ärenden som rör 

hedersrelaterad brottslighet. BOPS i Göteborg har vid flertalet tillfällen varit i kontakt med kollegor 

inom polisen i Stockholm som har erfarenhet av samverkan med Origo. BOPS bedömning är att ett 

liknande stödcentrum skulle behövas i Göteborg. Polisen efterlyser samlad gemensam spetskompetens 

som både kan stötta och vägleda utsatta men kanske framför allt, utifrån polisens perspektiv, kan 

komma framåt i akuta ärenden där flera parter behöver agera; till exempel ärenden som handlar om 

bortförsel ur landet för tvångsgifte, könsstympning eller dumpning, eller akuta våldssituationer. Inom 

regionen finns etablerad samverkan mellan polisen och Gryning i ärenden där en person behöver 

placering och skydd.   

VästKom har tillsatt en utvecklare för kvinnofrid anställd med SKL-medel kopplat till regeringens 

uppdrag att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Under våren 2019 ska en översyn genomföras över länets kommunala verksamheter som 

kommer i kontakt med våldsutsatta och utreda var man kan se samordningsvinster när det gäller våld i 

nära relationer. Tanken är att utvecklaren ska komplettera och förstärka redan pågående arbete och 

samverka med Länsstyrelsen. Utvecklarens arbete kring samordningsvinster kan innebära möjligheter 

att koppla på frågor specifikt kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck och på det viset få 

ytterligare kunskap om vilken sorts behov av stödcentrum det finns i regionen.  

Under beredning av detta ärende har en fråga gått ut till socialtjänstchefer i regionen och länet, via GR. 

Frågan som ställdes var hur många ärenden per år man känner till som rör hedersrelaterat våld och 

förtryck och hur man bedömer behovet av ett stödcentrum. Svar inkom från ett femtontal kommuner. 

Av dessa ser hälften av kommunerna i göteborgsregionen ett behov av ett stödcentrum, och mer än 

hälften av övriga kommuner i länet. Antalet ärenden varier från 0 till 40 per år, medel ligger runt 5-10 

ärenden. Sett till dessa svar, verkar antalet ärenden ha olika effekt på bedömningen av behov. Det 



   
finns både kommuner som har få ärenden och upplever behov av stöd, och kommuner som har fler 

ärenden och inte upplever ett behov av stöd, och tvärtom.  

Kommuner med få ärenden saknar inte sällan kunskap och beredskap att hantera dessa ärenden, det 

kan leda till en bedömning att de då har behov av stöd när dessa ärenden inkommer. Samtidigt kan en 

kommun med få ärenden göra en annan bedömning; att man på grund av det låga antalet inte är 

intresserad av att ingå ekonomiska avtal kring ett stödcentrum då man upplever behovet som litet, trots 

att beredskapen är låg. Utifrån ett brukarperspektiv skulle en kunskaps- och beredskapsinventering 

vara ett gott underlag inför en eventuell fortsatt utredning av regionalt samarbete.  

Kunskap från kartläggningen 

Kartläggningen visar att många unga inte väljer att vända sig till Socialtjänsten för stöd, framför allt 

om man tidigare haft kontakt med Socialtjänsten. Andra stödmöjligheter för utsatta rekommenderas, 

till exempel i linje med Islands-projektet, och tilliten till myndigheter generellt behöver förstärkas. I 

kartläggningen beskrivs ett långsiktigt psykosocialt stöd som oerhört viktigt efter ett uppbrott från en 

våldsutövande familj/släkt, men även för de som kanske ännu inte brutit upp eller utsatts för våld men 

som lever med begränsningar och oro om framtiden. Även praktiskt stöd i form av kontaktpersoner 

som hjälper till att skapa ett stabilt eget liv med försörjning, boende och egen ekonomi är ett behov 

som framkommer i kartläggningen. Utsatta vittnar om att de lämnat sin våldsutsatthet tidigare om det 

vetat var de skulle vända sig och vilket stöd de kunde få, och om tilliten och vetskapen om hur 

myndigheter jobbar kring utsatta hade varit högre hade uppbrottet skett tidigare. I arbetsgruppen 

bekräftas bilden av att det finns stora behov av någon som man kan lita på och som den utsatte kan 

prata med, och som kan stötta och vägleda. Det förebyggande arbetet framstår därmed som centralt för 

att tidigt upptäcka och sätta in stödjande insatser.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Utifrån de behov som framkommer i kartläggningen, samt vad denna utredning visat, bedömer 

Stadsledningskontoret att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum med säte i Göteborg. 

Dessa förutsättningar består i behov hos målgruppen som i dagsläget inte omhändertas i befintliga 

verksamheter. De behov ett stödcentrum bör möta upp är insatser som säkrar det långsiktiga 

psykosociala stödet i form av samtalsstöd samt en verksamhet som också riktar sig till hbtq-personer 

och personer med funktionsnedsättning utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat 

våld och förtryck är en tydlig barnrättsfråga, och idag saknas verksamhet som särskilt vänder sig till 

unga. Rekommendationen är därför att ett eventuellt stödcentrum riktar sig till barn och unga, 13-26 

år, i likhet med Origo och andra planerade liknande verksamheter. I regionen saknas resursteam och 

dylika insatser, ett stödcentrum kan vara lösningen för att även täcka upp behov av stöd till 

yrkesverksamma i dessa kommuner. Stadsledningskontoret bedömer vidare att ett stödcentrum kan 

fånga upp målgruppen i ett tidigt skede, förutsatt att samverkan med bland annat skolan fungerar, och 

att en sådan verksamhet kan fungera som en vägledande och tillitsskapande funktion. Stödcentrum 

skulle vara ett komplement till nuvarande och planerade verksamheter, som Dialoga och resursteam i 

stadsdelarna, förutsatt att teamen blir permanenta verksamheter i stadens regi efter 2020.  

Stadsledningskontoret bedömer att det ökade fokuset i samhället och de politiska prioriteringar som 

gjorts på området hedersrelaterat våld och förtryck; stadens plan, en lokal samordnare, kartläggning, 

Amanda-kommission för att nämna de mest centrala troligen kommer att leda till ett ökat antal ärenden 

och ett större behov av stöd hos målgruppen. Detta på grund av att fler utsatta får kännedom om vilket 

stöd som finns att få, samt att yrkesverksamma får mer kunskap om problematiken och därmed 

upptäcker fler i hederskontext. Det behövs en generell beredskap i stadens budget för ett ökande antal 



   
ärenden, samt ökade behov av skyddsboenden och psykosociala insatser för målgruppen, det 

sistnämnda ett område ett stödcentrum kan omhänderta.  

Stadsledningskontoret bedömer att eventuella framtida avtalsparter bör omfatta Göteborgsregionens 

kommuner samt samverkande myndigheter, detta i linje med regeringens satsning på regionala 

resurscentra.  

Ett stödcentrums roll 

Tilliten till myndigheter är låg bland målgruppen och det finns behov av en verksamhet som inte 

uppfattas som myndighetsutövande. Därför bör stödcentrum vara en lågtröskelverksamhet dit man kan 

vända sig anonymt, utan journalföring, och personal med specialistkompetens på området kan, 

förutom att ge samtalsstöd, informera och stötta kring hur en process med socialtjänst, polis och andra 

myndigheter går till och på så sätt skapa tillit och förtroende för dessa så att den utsatta vågar anmäla 

när så behövs, samt ge information om samhällets stöd och skydd. Att ha en samordnande funktion, 

vara ”spindeln i nätet”, för unga i uppbrottsprocess bedöms fylla ett behov som i dagsläget inte täcks 

någon annanstans.  

Stadsledningskontoret bedömer att ett eventuellt stödcentrum bör vara såväl en fysisk plats att besöka, 

som en verksamhet med chattfunktion och stödtelefon. Det behöver utredas vidare vid ett eventuellt 

beslut om inrättande, om personalen även ska fungera mobilt. Lokalen bör vara lokaliserad så att 

anonymiteten bevaras hos besökare.   

Placering 

Stadsledningskontoret rekommenderar att en regional placering utreds vidare, i samverkan med 

Göteborgsregionen.  

Samverkan och samarbete 

Stadsledningskontorets bedömning är att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan ske i bred 

samverkan. Hur samverkan inom Göteborg ska ske, mellan ett eventuellt stödcentrum, lokala 

resursteam i stadsdelarna och kompetenscentrum Dialoga behöver konkretiseras och definieras på ett 

tydligt sätt. Till skillnad från Origo som fungerar som stöd till utsatta, till yrkesverksamma och som 

utbildare, delas detta upp mellan ovan nämnda tre funktioner. Det ställer krav på effektivt samarbete 

och tydliga gränssnitt.  

I ett stödcentrum med aktörer från olika myndigheter finns möjligheter till ytterligare samverkan och 

kunskapsproduktion. Hur detta bör gå till behöver också utredas vidare. Den önskan som framkommer 

från polis att samarbeta direkt i ärenden bedöms dock falla utanför ramarna för ett stödcentrums roll 

och omhändertas inom andra samverkansforum, som Barnahus. Däremot kan det finnas andra fördelar 

att etablera samverkan med polis inom stödcentrum, både för utsatta och för myndigheter emellan.  

Samverkan inom regionen/länet bör också fortsätta utredas, det kan finnas behov av och möjligheter 

till utveckling genom ökad samverkan mellan kommande etableringar av stödcentrum/resurscentrum 

inom länet.  

 



   

 

 

 

Tina Liljedahl-Scheel 

 

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck  

§ 7, 0395/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 

för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med vad som framgår av 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktige givet i budget 2019 samt kommunstyrelsen 

2018-05-16, § 460 p. 3 att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 

för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 

Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att 

starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 april 2019, § 32. 

Handling 
2019 nr 75. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L), Marina Johansson (S), Sofie Gyllenwaldt (M), Bosse Parbring 

(MP), Maria Berntsson (KD), Stina Svensson (FI) och Bettan Andersson (V) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till förslaget från D i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. Omröstning begärs.  

Ordföranden antecknar kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. 

Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att förslaget från 

Jessica Blixt antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-23 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Omröstning - huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 

till yrkandet från Jessica Blixt.” 

Omröstningen utfaller med 60 Ja mot 21 Nej. Hur var och en röstar framgår av Bilaga 3. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-06-03 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 

Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 

Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 

Stina Svensson 

 

Justerande 

Ann Catrine Fogelgren 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
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BILAGA 3 

Ärende: 7  

Ärendemening: Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck  

Ja: 60 Nej: 21 Avstår: 0 Frånvarande: 0 

 

Ledamot Parti Plats Funktion Resultat 

Aslan  Akbas S 61 Ledamot Ja 

Bettan  Andersson V 8 Ledamot Ja 

Ingrid  Andreae S 62 Ledamot Ja 

Jonas  Attenius S 57 Ledamot Ja 

Mariah  Ben Salem Dynehäll L 16 Ersättare Ja 

Alexander Berggren SD 76 Ersättare Nej 

Daniel  Bernmar V 10 Ledamot Ja 

Maria  Berntsson KD 35 Ledamot Ja 

Jessica  Blixt D 54 Ledamot Nej 

Ulf  Boström D 48 Ledamot Nej 

Jenny  Broman V 9 Ledamot Ja 

Kalle  Bäck KD 34 Ledamot Ja 

Emmyly  Bönfors C 31 Ledamot Ja 

Ulf  Carlsson MP 41 Ersättare Ja 

Sara  Carlsson Hägglund V 23 Ersättare Ja 

Peter Danielsson D 65 Ledamot Nej 

Axel  Darvik L 33 Ledamot Ja 
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Jan-Olof  Ekelund D 66 Ledamot Nej 

Håkan  Eriksson V 3 2:e v Ordf Ja 

Eva  Flyborg L 32 Ledamot Ja 

Ann Catrine  Fogelgren L 17 Ledamot Ja 

Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot Nej 

Patrick  Gladh S 46 Ledamot Ja 

Pär  Gustafsson L 2 1:e v Ordf Ja 

Sofie  Gyllenwaldt M 27 Ledamot Ja 

Naod  Habtemichael C 30 Ledamot Ja 

Håkan  Hallengren S 64 Ledamot Ja 

Anna Karin  Hammarstrand D 51 Ledamot Nej 

Robert  Hammarstrand S 80 Ersättare Ja 

Bengt-Åke   Harrysson D 68 Ledamot Nej 

Shadiye  Heydari S 77 Ledamot Ja 

Christer  Holmgren M 13 Ledamot Ja 

Gertrud  Ingelman V 22 Ledamot Ja 

Emmali  Jansson MP 38 Ledamot Ja 

Marina  Johansson S 56 Ledamot Ja 

Urban  Junevik V 20 Ersättare Ja 

Agneta  Kjaerbeck SD 75 Ledamot Nej 

Jörgen  Knudtzon KD 36 Ersättare Ja 

Lena  Landén Ohlsson S 79 Ledamot Ja 

Birgitta  Lindgren Karlsson D 69 Ersättare Nej 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Ja 

Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Ja 

Ali  Moeeni  S 60 Ledamot Ja 

Abdullahi  Mohamed MP 39 Ledamot Ja 

Henrik Munck D 53 Ledamot Nej 

Sabina  Music C 29 Ledamot Ja 

Erik  Norén V 24 Ledamot Ja 

Helene  Odenjung L 18 Ledamot Ja 

Toni  Orsulic M 11 Ledamot Ja 

Bosse  Parbring MP 40 Ledamot Ja 

Karin  Pleijel MP 37 Ledamot Ja 

Rasmus  Ragnarsson SD 71 Ersättare Nej 

Admir  Ramadanovic S 63 Ledamot Ja 

Jonas  Ransgård M 15 Ledamot Ja 

Anneli  Rhedin M 1 Ordförande Ja 

Mariette  Risberg D 50 Ledamot Nej 

Amalia  Rud Pedersén S 81 Ledamot Ja 

Ahmed  Salih M 5 Ersättare Ja 

Reger  Shafik S 78 Ledamot Ja 

Iréne  Sjöberg-Lundin D 47 Ledamot Nej 

Yvonne  Stafrén SD 74 Ledamot Nej 

Teysir  Subhi FI 43 Ledamot Ja 

Anders  Sundberg M 12 Ledamot Ja 
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Anders Svensson M 26 Ledamot Ja 

Stina  Svensson FI 42 Ledamot Ja 

Pernilla  Taxén Börjesson SD 70 Ledamot Nej 

Kristina  Tharing M 14 Ledamot Ja 

Björn  Tidland SD 72 Ledamot Nej 

Viktoria  Tryggvadottir Rolka S 58 Ledamot Ja 

Mattias  Tykesson M 28 Ledamot Ja 

Frida  Tånghag V 25 Ledamot Ja 

Åse-Lill  Törnqvist MP 4 Ledamot Ja 

Åse  Victorin D 67 Ledamot Nej 

Mariya  Voyvodova S 59 Ledamot Ja 

Mikael  Wallgren V 21 Ledamot Ja 

Martin  Wannholt D 55 Ledamot Nej 

Camilla  Widman S 45 Ledamot Ja 

Roshan  Yigit S 44 Ledamot Ja 

Johan  Zandin V 19 Ledamot Ja 

Jahja  Zeqiraj D 52 Ledamot Nej 

Veronica  Öjeskär D 49 Ledamot Nej 
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Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 20 februari 2019 med tillägg enligt yrkande från M, V, L, MP och C 
den 22 mars 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktiges givet i budget 2019 samt kommunstyrelsen 
2018-05-16, § 460 p. 3 att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 
Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att 
starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag, yrkande från SD 
den 26 mars 2019, yrkande från D den 5 april 2019 och yrkande från M, V, L, MP och C 
den 22 mars 2019 samt avslag på yrkande från S den 21 mars 2019. 

Marina Johansson (S) yrkade bifall till yrkande från S den 21 mars 2019. 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 5 april 2019. 

Helene Odenjung (L) och Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till yrkande från 
M, V, L, MP och C den 22 mars 2019. 

 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 75 
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Vid omröstning i huvudvotering beträffande Helene Odenjungs och Daniel Bernmars 
yrkande och Martin Wannholts yrkande röstade Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), 
Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C) 
och ordföranden Axel Josefsson (M) för bifall till Helene Odenjungs och Daniel Bernmars 
yrkande. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall till 
Martin Wannholts yrkande. 

Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Shahbaz Khan (S) 
avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot tre att bifalla Helene Odenjungs och 
Daniel Bernmars yrkande. 

David Lega (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade 
jag röstat för bifall till Helene Odenjungs och Daniel Bernmars yrkande. 

David Lega (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 22 mars 2019. 

 
 
Göteborg den 10 april 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 



 
Kommunstyrelsen  

 

Tilläggsyrkande (D)  
5 april 2019 
Ärende 2.1.12 

 

Yrkande angående - Redovisning av uppdrag 
att utreda förutsättningar för ett 
lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck  
 

 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Tjänsteutlåtandets förslag till beslut bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättande av ett stödcentrum för 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

3. Fortsatt arbete kring inrättande av ett stödcentrum ska inte låsa sig vid 
ideologiska inriktningar, i enlighet med vad som beskrivs i detta yrkande. 

 

Yrkande  

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är vår tids stora jämställdhetsfråga. Det 
kollektiva kontrollmekanismer som kännetecknar hederproblematiken försvårar 
situationen för den utsatta och dennes möjligheter till att söka hjälp.  

Därför ser Demokraterna positivt på att ett särskilt stödcentrum skapas för detta. Det är 
dock viktigt att direktiven för att inrätta stödcentrumet inte låser sig vid ideologiska och 
politiska direktiv, som exempelvis intersektionalitet. En sådan åskådning riskerar att 
utarma begreppet och även att ha överseende med förtryck som sker inom den kulturella 
eller religiösa ramen. Vidare anser Demokraterna att centret inte ska begränsa sig till en 
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viss åldersgrupp eller vid kön. Med den utbredda problematik som finns i staden och där 
konkret arbete länge lyst med sin frånvaro, är det viktigt att ett eventuellt center ska 
kunna ta emot samtliga hjälpsökande och även finnas till stöd för yrkesverksamma, andra 
myndigheter, liksom privatpersoner som söker råd och hjälp åt en anhörigs vägnar.  

Vidare bör samordningen mot våldsbejakande extremism ingå i utredningen om centrets 
utformande. Detta då den religiösa extremismen starkt bidrar till att stärka 
hedersnormerna och denna kompetens är därför ytterst viktig för den breda kunskapen.  
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Tilläggsyrkande angående stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Bifalla förslaget med den ändringen att det skall tydligt anges i stödcentrums stadgar 
att fokus skall vara mot samtliga utsatta kvinnor oavsett ålder, inte främst mot 
åldersgruppen 13-26 år. 

Yrkandet 
I förslaget skriver SLK att hedersrelaterat våld och förtryck är en tydlig barnrättsfråga 
samt att det idag saknas verksamhet som särskilt vänder sig till unga. SLK:s 
rekommendationen är därför att ett eventuellt stödcentrum riktar sig till barn och unga, 
13-26 år. 

Hedersrelaterat våld förekommer i större uträckning i familjebildande ålder, varför 
denna grupp kommer vara större till antalet. Sverigedemokraterna anser dock att det är 
lika illa och förfärligt när en kvinna utsätts för våld, oavsett hennes ålder. 
Sverigedemokraterna anser därför att om kommunstyrelsen beslutar att satsa resurser 
på att etablera ett stödcentrum för flickor/kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat 
våld - då skall detta stödcentrum givetvis ha tydligt inskrivet i stadgarna att man riktar 
sig likvärdigt mot och hjälper alla utsatta kvinnor, oavsett deras ålder. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Tilläggsyrkande 
2019-03-26 
(KS 2019-04-10, 2.1.12) 
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Yrkande angående stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Tjänsteutlåtandets förslag till beslut bifalles. 

 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på inrättande av ett 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med 

tjänsteutlåtandets rekommendationer. 

 

Yrkandet 
Hedersförtryck är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar ett stort antal personer i vår 

stad. Vi har under senare år sett till att Göteborgs stad kontinuerligt trappat upp insatserna 

mot dessa systematiserade övergrepp men det finns fortfarande mer att göra. En viktig del 

av arbetet är att erbjuda stöd och hjälp åt de som drabbas. Som tjänsteutlåtandet visar så 

kan ett stödcentrum för utsatta ha stor betydelse för detta. Vi anser därför att 

tjänsteutlåtandets rekommendationer snarast bör omsättas i praktisk verksamhet. Därför 

yrkar vi på att stadsledningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på 

inrättande av stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

  

Yrkande 

 

2019-03-21 

 

(S) 

  



 

Kommunstyrelsen   

    

    

 

Tilläggsyrkande 
Särskilt yttrande  
 

2019-03-22  

M, V, L, MP, C,  
KD  

Yrkande angående Redovisning av 
uppdrag att utreda förutsättningar för ett 
lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1.     Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 
Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett 
regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

2.  I övrigt bifalls tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Yrkandet 
Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former. Det specifika 
med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger 
sanktioneras av släkt och omgivning. De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har ofta 
komplexa problem och behov av ett långvarigt stöd från samhället. För att komma bort från våldet och 
hotet tvingas de inte sällan bryta helt med sina familjer. 
 
Alla människor har rätt att leva utan att bli utsatta för våld och förtryck. För att hantera 
hedersproblematiken kan särskilda kunskaper och insatser behövas, därför ser vi positivt på att ett 



särskilt stödcentrum skapas för detta. Stödcentrumets uppgift blir både att stödja den enskilde, 
civilsamhället i den enskildes närhet, yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen och 
andra myndigheter i deras arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck.   
 
SLK har på uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utrett förutsättningarna för ett 
lokal/regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen visar att det 
bästa alternativet är att i samverkan med andra kommuner i göteborgsregionen och myndigheter, 
främst polisen starta ett regionalt stödcentrum.   
 
Kartläggningen Det hedersrelaterade våldets förtryck och uttryck och samhällets utmaning visar att av 
de som är utsatta för oskuldsnormer eller våldsnormer inte ofta ber om hjälp, men att om de skulle 
göra det så ligger det nära till hands att ta kontakt med skolpersonal. Det gäller både kontakt med 
lärare och med skolkurator eller skolsköterska. Det är därför mycket viktigt att vi säkerställer att 
skolans personal har kunskap om problemen och kan agera rätt när elever kommer till dem för stöd.  
Det planerade stödcentrets uppgifter bör därför vara att, vid sidan av stöd till den enskilde, också 
stötta och utbilda yrkesverksamma i ärenden kring hedersproblematik, i likhet med stödcentret Origo i 
Stockholm. 
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Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktiges givet i budget 2019 samt kommunstyrelsen 
2018-05-16, § 460 p. 3 att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-16 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck, § 460 p3. Kommunfullmäktige gav vidare samma uppdrag till 
kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2019. Denna redovisning omfattar därav 
både ärende 0395/19 och 1255/18. 

Stadsledningskontoret har tillsatt en arbetsgrupp med särskild kompetens i staden som 
kan ge relevant information och perspektiv på uppdraget. Utredningen från 
Stadsledningskontorets sida har rört behov hos medborgare och yrkesverksamma, 
sammansättning av funktioner i ett eventuellt stödcentrum, samarbete/samverkan med 
övrig verksamhet och myndigheter. 

Dialog har även förts med en rad regionala aktörer som kan vara aktuella som framtida 
samverkansparter i ett stödcentrum. 

Stadsledningskontorets bedömning är att det finns förutsättningar för ett regionalt 
stödcentrum med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta 
Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter. Vad gäller stöd till 
utsatta bör tyngdpunkten ligga på samtalsstöd och samordning kring de utsatta samt 
information om hur anmälningsprocesser fungerar. Om ett stödcentrum har ett regionalt 
upptagningsområde bör det också kunna vägleda yrkesverksamma i regionens 
avtalskommuner som möter utsatta/våldsutövare. Stadsledningskontoret rekommenderar 
att en regional placering utreds vidare, i samverkan med Göteborgsregionen. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-02-20 
Diarienummer 0395/19 
 

Handläggare 
Jeanette Stål 
Telefon: 031-368 03 13 
E-post: jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Om beslut fattas om ett stödcentrum kan det finansieras via avtal baserat på antal 
invånare mellan de kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del 
av samverkan. Baserat på jämförelser med det stödcentrum som finns i Stockholm, Origo 
(se vidare under Omvärldsperspektivet och Ärendet), så skulle kostnaden för ett regionalt 
stödcentrum med säte i Göteborg uppgå till cirka 3 mnkr årligen. Om finansiering baseras 
på Origos modell och befolkningsunderlag skulle det innebära en årlig driftskostnad för 
Göteborgs Stad på ca 900 tkr, medan resterande del finanserias av samverkande 
myndigheter och kommuner. 

Till detta kommer uppstartskostnader, dels för utredning av hur avtal ska utformas och 
vilka kommuner och myndigheter som vill ansluta sig inför en etablering (fas 1), dels 
uppstart av verksamhet under etablering (fas 2). 

Stadsledningskontoret bedömer det som rimligt att fas 1 genomförs under 2019 samt att 
fas 2 påbörjas under 2020 och att verksamheten i så fall kan starta någon gång i mitten av 
2020, förutsatt att beslut om att införa stödcentrum fattas skyndsamt. Om ett stödcentrum 
ska förverkligas krävs att det omhändertas i kommande budget. 

Barnperspektivet 
Barnrättsperspektivet och barnkonventionen är centrala utgångspunkter i allt arbete på 
området hedersrelaterat våld och förtryck och bör så vara även för ett stödcentrums roll 
och uppdrag. Barn och ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck av 
familj och släkt är i stort behov av samhällets stödinsatser för att säkra ett liv i trygghet, 
fritt från våld. 

En stor andel av de som svarat på enkäten (elever i årskurs 9) i kartläggningen  
”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En 
kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 ” (hädanefter benämnd 
”kartläggningen”) uppger att skolan är den aktör de helst skulle vända sig till för stöd. 
Flickor vänder sig därefter helst till ungdomsmottagning, pojkar till polisen. Få väljer att 
vända sig till socialtjänsten, och det framkommer tydligt att tilliten till 
myndighetsutövande verksamhet är låg. Här kan ett eventuellt stödcentrum ha en 
betydande roll. 

Mångfaldsperspektivet 
Att leva med hedersrelaterat våld och förtryck är en inskränkning av en individs 
rättigheter och drabbar människor av olika bakgrund, religion och etnicitet. 

Ett antal kommuner i regionen/länet uppger att det finns brister i arbetet med personer 
som har en dubbel utsatthet, i termer av hedersrelaterat våld och förtryck ihop med 
missbruk, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att så många 
som 16 % av de som tillhör gruppen som utsätts för hedersvåld är 
transpersoner/ickebinära. Räknar man andel av de svarande motsvarar det i stort sett alla 
som uppgett att de identifierar sig som annat än kvinna/man. Transpersoner och icke-
binära är en särskilt utsatt grupp när det gäller hedersvåld. 

Ett eventuellt stödcentrum kan utifrån det, med personal som har god kompetens om 
hbtq-personers särskilda utsatthet, om pojkars dubbla roll som våldsutövare/våldsutsatt 
och om funktionshindrades särskilda sårbarhet, ihop med kunskap om dubbel utsatthet 
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fungera som ett nav i samverkan med övriga stödjande och vårdande instanser för denna 
målgrupp. 

Jämställdhetsperspektivet 
Numerärt är flickor och kvinnor mest utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck på 
grund av starkt patriarkala strukturer och normer som tar sig uttryck i kontroll av flickor 
och kvinnors beteende och sexualitet. Pojkar och unga män tvingas dock inte sällan att 
kontrollera sina systrar, och kan själva straffas om de inte uppfyller de normer som är 
omgärdade en förväntad maskulinitet, eller om de vägrar tvångsgifte eller kontroll av 
syskon och släktingar. 

Miljöperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck finns i Stockholm, Origo. 
Det är ett regionalt stödcentrum som erbjuder samtalsstöd av kuratorer, besök och 
rådgivning av barnmorska och stöd och rådgivning från polis. Till Origo kan man vända 
sig anonymt, för rådgivning via telefon, chatt eller via personligt besök. De stöttar även 
yrkesverksamma i ärenden kring hedersproblematik. I kartläggningen får Origo 
genomgående gott omdöme från både yrkesverksamma och stödsökande. 

På Origo jobbar en barnmorska på 90 %, fyra kuratorer jobbar heltid och en polis jobbar 
halvtid. Till detta finns en verksamhetschef på heltid och en administratör på 20 % som är 
en extern resurs. Samtliga medarbetare utom en kurator föreläser i skolor och för 
yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck. Finansiering delas mellan de 26 
avtalskommunerna samt polismyndigheten och Region Stockholm. Kommunerna står för 
50 % av total budget, polismyndigheten för 25 % och Region Stockholm för resterande 
25 %. Den totala kostnaden för Origo på helårsbasis uppgår till 6 mkr. Den största 
kostnaden avser personal och lokaler. Kommunerna betalar utifrån antal invånare, 
Stockholm som är störst betalar därmed mest. 

I Malmö har man valt att bygga upp ett centralt ”resursteam heder”. De är mobila och 
uppsökande och fungerar som stöd och rådgivning till både utsatta och yrkesverksamma. 
I Malmö har man dessutom ett samverkansprojekt som kallas Koncept Karin. På Koncept 
Karin arbetar polisens brottsutredare och Malmö stads Kriscentrum under samma tak för 
att ge samlad information till personer utsatta för våld i nära relation kring vilka 
hjälpmöjligheter som finns. I lokalerna finns även möjlighet för personal från 
rättsmedicin att dokumentera yttre skador. 
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Regeringen har beslutat att avsätta pengar för fyra nationella center mot våld i nära 
relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av dessa föreslås 
ligga i Fyrbodal. Länsstyrelsen i respektive område samordnar och följer upp arbetet. 
Dessa fyra center ska fungera som pilotmodeller fram till 2020 då de ska utvärderas och 
utifrån resultaten ska fler regionala centran inrättas i landet. Centret ska till att börja med 
vara statlig finansierat och rikta sig till unga mellan 13 och 26 år som riskerar att utsättas 
för hedersrelaterat våld. 

Bilaga 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 460 p3 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen gav 2018-05-16 § 460 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck, § 460 p3. Nedan redogörs hur utredningen gått till, vad den gett för 
resultat och vilka slutsatser och bedömningar som stadsledningskontoret gör utifrån detta. 

Beskrivning av ärendet 
Hur uppdraget genomförts:  
Stadsledningskontoret sammankallade en arbetsgrupp med representanter från 
stadsdelarna (socialtjänst med särskild sakkunskap i hedersproblematik och samordnare 
för våld i nära relation/hedersrelaterat våld och förtryck samt en representant från 
kultursektorn), från grundskola inklusive elevhälsa, från social resursförvaltning inklusive 
representant för de stödcentrum och kriscentrum som staden idag bedriver, från 
stadsledningskontoret och från ungdomsmottagning. Arbetsgruppen valdes utifrån deras 
specifika kompetens på området. Gruppen bestod av 12 representanter som alla jobbar 
med hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation eller angränsande brukarnära 
stöd som kommer i kontakt med utsatta/våldsutövare i hederskontext. 

Gruppen träffades vid tre tillfällen november till januari för att gemensamt i 
workshopform eller diskussion skapa ett kunskapsunderlag som belyser vad som saknas i 
staden på området, de så kallade vita fläckarna, och utifrån detta vilken roll ett tänkt 
stödcentrum skulle kunna ha. Under tiden släpptes kartläggningen som gav ytterligare 
kunskap kring behov av stöd hos målgruppen. 

Under januari träffade Stadsledningskontoret representanter för Göteborgsregionen, 
Västra Götalandsregionen (kompetenscentrum om våld i nära relation), polisen och 
Länsstyrelsen för att gå vidare och utreda förutsättningar för ett regionalt stödcentrum. 

Kontakter har även etablerats med Origo i Stockholm för kunskaps- och 
erfarenhetsinhämtning och ett möte med Barnahus/stödcentrum för brottsutsatta har 
genomförts för att särskilt diskutera samverkan mellan myndigheter samt avgränsning 
mot andra närliggande verksamheter. 

Resultat ur ett staden-perspektiv 
I nuläget finns det en rad olika insatser som pågår, byggs upp eller planeras för att möta 
behoven bland de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Befintliga verksamheter som har liknande uppdrag som ett stödcentrum är Kriscentrum 
för kvinnor, Kriscentrum för män och stödcentrum för brottsutsatta. Kriscentrum för 
kvinnor/-män erbjuder samtalsstöd för personer som utsatts, eller utsätter någon, för våld 
i nära relation, stödcentrum för brottsutsatta erbjuder samtalsstöd för personer utsatta för 
brott eller för närstående/vittnen. Båda dessa verksamheter tar emot personer utsatta för 
hedersrelaterat våld också, men vänder sig inte specifikt till den gruppen. På hemsidan 
omnämns våldet som relationellt mellan två individer, och mottagaren uppfattas som 
vuxen med eller utan barn. 

Stödcentrum för brottsutsatta erbjuder som sagt samtalsstöd om du varit utsatt för brott 
och uppger att de även träffar personer utsatta för hedersvåld. Däremot är personer som 
behöver stöd och hjälp som lever med hedersnormer inte alltid brottsutsatta, utan stödet 
kan behöva komma in tidigare. 
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I stadsdelarna byggs det nu upp resursteam heder, i Angered som är först ut, finns ett nu 
på plats. Teamen finansieras via medel från Länsstyrelsen och finansiering är säkrad till 
och med 2020. Dialoga samordnar i dagsläget resursteamen heder. Planen är att fem 
stadsdelar har varsitt team, övriga stadsdelar delar på team eller använder sig av de som 
växer fram. Alla stadens verksamheter som möter målgruppen ska dock ha tillgång till 
dessa teams expertis. Teamen ska vara mobila och fungera uppsökande. Stadsdelarna har 
självbestämmande över var teamen ska ligga organisatoriskt, ett flertal väljer dock att 
förlägga dem under någon av socialtjänstens områden. Tanken med teamen är att de ska 
kunna möta utsatta där de befinner sig, till exempel i skolan, på fritidsgårdar, 
arbetsförmedling etc. Uppdraget är att stötta utsatta, förmedla personer vidare samt stötta 
yrkesverksamma i pågående ärenden med hedersmotiv som särskilt sakkunniga på 
området. 

Kompetenscentrum Dialoga har en samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck, två 
utbildare inom samma område och ska fungera både samordnande för arbetet på området 
i staden samt hålla basutbildningar för yrkesverksamma. 

Stadsdelarna har samordnare som jobbar strategiskt med våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck inom sina respektive förvaltningar. 

Resultat ur ett regionalt perspektiv 
I beredningen har det framkommit att samtliga regionala aktörer som 
stadsledningskontoret varit i kontakt med ser positivt på ett regionalt stödcentrum. Många 
insatser är på gång eller pågående inom regionen. En gemensam bedömning är att det är 
av vikt att ett eventuellt framtida stödcentrum i Göteborg sammanlänkas med liknande 
verksamheter i regionen/länet. Frågan om ett stödcentrum ska rikta in sig specifikt på 
hedersrelaterat våld och förtryck, till skillnad från våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld, har uppkommit i dialoger med Göteborgsregionen (GR) och med 
Västra götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). 

Vid samtal med chef för BOPS, Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, uttrycks 
ett behov av ett utökat samarbete ur ett brottsofferperspektiv. BOPS arbetar bland annat 
med ärenden som rör hedersrelaterad brottslighet. BOPS i Göteborg har vid flertalet 
tillfällen varit i kontakt med kollegor inom polisen i Stockholm som har erfarenhet av 
samverkan med Origo. BOPS bedömning är att ett liknande stödcentrum skulle behövas i 
Göteborg. Polisen efterlyser samlad gemensam spetskompetens som både kan stötta och 
vägleda utsatta men kanske framför allt, utifrån polisens perspektiv, kan komma framåt i 
akuta ärenden där flera parter behöver agera; till exempel ärenden som handlar om 
bortförsel ur landet för tvångsgifte, könsstympning eller dumpning, eller akuta 
våldssituationer. Inom regionen finns etablerad samverkan mellan polisen och Gryning i 
ärenden där en person behöver placering och skydd. 

VästKom har tillsatt en utvecklare för kvinnofrid anställd med SKL-medel kopplat till 
regeringens uppdrag att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Under våren 2019 ska en översyn genomföras över 
länets kommunala verksamheter som kommer i kontakt med våldsutsatta och utreda var 
man kan se samordningsvinster när det gäller våld i nära relationer. Tanken är att 
utvecklaren ska komplettera och förstärka redan pågående arbete och samverka med 
Länsstyrelsen. Utvecklarens arbete kring samordningsvinster kan innebära möjligheter att 
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koppla på frågor specifikt kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck och på det viset 
få ytterligare kunskap om vilken sorts behov av stödcentrum det finns i regionen. 

Under beredning av detta ärende har en fråga gått ut till socialtjänstchefer i regionen och 
länet, via GR. Frågan som ställdes var hur många ärenden per år man känner till som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck och hur man bedömer behovet av ett stödcentrum. Svar 
inkom från ett femtontal kommuner. Av dessa ser hälften av kommunerna i 
göteborgsregionen ett behov av ett stödcentrum, och mer än hälften av övriga kommuner 
i länet. Antalet ärenden varier från 0 till 40 per år, medel ligger runt 5-10 ärenden. Sett till 
dessa svar, verkar antalet ärenden ha olika effekt på bedömningen av behov. Det finns 
både kommuner som har få ärenden och upplever behov av stöd, och kommuner som har 
fler ärenden och inte upplever ett behov av stöd, och tvärtom. 

Kommuner med få ärenden saknar inte sällan kunskap och beredskap att hantera dessa 
ärenden, det kan leda till en bedömning att de då har behov av stöd när dessa ärenden 
inkommer. Samtidigt kan en kommun med få ärenden göra en annan bedömning; att man 
på grund av det låga antalet inte är intresserad av att ingå ekonomiska avtal kring ett 
stödcentrum då man upplever behovet som litet, trots att beredskapen är låg. Utifrån ett 
brukarperspektiv skulle en kunskaps- och beredskapsinventering vara ett gott underlag 
inför en eventuell fortsatt utredning av regionalt samarbete. 

Kunskap från kartläggningen 
Kartläggningen visar att många unga inte väljer att vända sig till Socialtjänsten för stöd, 
framför allt om man tidigare haft kontakt med Socialtjänsten. Andra stödmöjligheter för 
utsatta rekommenderas, till exempel i linje med Islands-projektet, och tilliten till 
myndigheter generellt behöver förstärkas. I kartläggningen beskrivs ett långsiktigt 
psykosocialt stöd som oerhört viktigt efter ett uppbrott från en våldsutövande familj/släkt, 
men även för de som kanske ännu inte brutit upp eller utsatts för våld men som lever med 
begränsningar och oro om framtiden. Även praktiskt stöd i form av kontaktpersoner som 
hjälper till att skapa ett stabilt eget liv med försörjning, boende och egen ekonomi är ett 
behov som framkommer i kartläggningen. Utsatta vittnar om att de lämnat sin 
våldsutsatthet tidigare om det vetat var de skulle vända sig och vilket stöd de kunde få, 
och om tilliten och vetskapen om hur myndigheter jobbar kring utsatta hade varit högre 
hade uppbrottet skett tidigare. I arbetsgruppen bekräftas bilden av att det finns stora 
behov av någon som man kan lita på och som den utsatte kan prata med, och som kan 
stötta och vägleda. Det förebyggande arbetet framstår därmed som centralt för att tidigt 
upptäcka och sätta in stödjande insatser. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Utifrån de behov som framkommer i kartläggningen, samt vad denna utredning visat, 
bedömer Stadsledningskontoret att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum 
med säte i Göteborg. Dessa förutsättningar består i behov hos målgruppen som i 
dagsläget inte omhändertas i befintliga verksamheter. De behov ett stödcentrum bör möta 
upp är insatser som säkrar det långsiktiga psykosociala stödet i form av samtalsstöd samt 
en verksamhet som också riktar sig till hbtq-personer och personer med 
funktionsnedsättning utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld 
och förtryck är en tydlig barnrättsfråga, och idag saknas verksamhet som särskilt vänder 
sig till unga. Rekommendationen är därför att ett eventuellt stödcentrum riktar sig till 
barn och unga, 13-26 år, i likhet med Origo och andra planerade liknande verksamheter. I 
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regionen saknas resursteam och dylika insatser, ett stödcentrum kan vara lösningen för att 
även täcka upp behov av stöd till yrkesverksamma i dessa kommuner. 
Stadsledningskontoret bedömer vidare att ett stödcentrum kan fånga upp målgruppen i ett 
tidigt skede, förutsatt att samverkan med bland annat skolan fungerar, och att en sådan 
verksamhet kan fungera som en vägledande och tillitsskapande funktion. Stödcentrum 
skulle vara ett komplement till nuvarande och planerade verksamheter, som Dialoga och 
resursteam i stadsdelarna, förutsatt att teamen blir permanenta verksamheter i stadens regi 
efter 2020. 

Stadsledningskontoret bedömer att det ökade fokuset i samhället och de politiska 
prioriteringar som gjorts på området hedersrelaterat våld och förtryck; stadens plan, en 
lokal samordnare, kartläggning, Amanda-kommission för att nämna de mest centrala 
troligen kommer att leda till ett ökat antal ärenden och ett större behov av stöd hos 
målgruppen. Detta på grund av att fler utsatta får kännedom om vilket stöd som finns att 
få, samt att yrkesverksamma får mer kunskap om problematiken och därmed upptäcker 
fler i hederskontext. Det behövs en generell beredskap i stadens budget för ett ökande 
antal ärenden, samt ökade behov av skyddsboenden och psykosociala insatser för 
målgruppen, det sistnämnda ett område ett stödcentrum kan omhänderta. 

Stadsledningskontoret bedömer att eventuella framtida avtalsparter bör omfatta 
Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter, detta i linje med 
regeringens satsning på regionala resurscentra. 

Ett stödcentrums roll 
Tilliten till myndigheter är låg bland målgruppen och det finns behov av en verksamhet 
som inte uppfattas som myndighetsutövande. Därför bör stödcentrum vara en 
lågtröskelverksamhet dit man kan vända sig anonymt, utan journalföring, och personal 
med specialistkompetens på området kan, förutom att ge samtalsstöd, informera och 
stötta kring hur en process med socialtjänst, polis och andra myndigheter går till och på så 
sätt skapa tillit och förtroende för dessa så att den utsatta vågar anmäla när så behövs, 
samt ge information om samhällets stöd och skydd. Att ha en samordnande funktion, vara 
”spindeln i nätet”, för unga i uppbrottsprocess bedöms fylla ett behov som i dagsläget inte 
täcks någon annanstans. 

Stadsledningskontoret bedömer att ett eventuellt stödcentrum bör vara såväl en fysisk 
plats att besöka, som en verksamhet med chattfunktion och stödtelefon. Det behöver 
utredas vidare vid ett eventuellt beslut om inrättande, om personalen även ska fungera 
mobilt. Lokalen bör vara lokaliserad så att anonymiteten bevaras hos besökare. 

Placering 
Stadsledningskontoret rekommenderar att en regional placering utreds vidare, i 
samverkan med Göteborgsregionen. 

Samverkan och samarbete i staden och regionalt 
Stadsledningskontorets bedömning är att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan 
ske i bred samverkan. Hur samverkan inom Göteborg ska ske, mellan ett eventuellt 
stödcentrum, lokala resursteam i stadsdelarna och kompetenscentrum Dialoga behöver 
konkretiseras och definieras på ett tydligt sätt. Till skillnad från Origo som fungerar som 
stöd till utsatta, till yrkesverksamma och som utbildare, delas detta upp mellan ovan 
nämnda tre funktioner. Det ställer krav på effektivt samarbete och tydliga gränssnitt. 
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I ett stödcentrum med aktörer från olika myndigheter finns möjligheter till ytterligare 
samverkan och kunskapsproduktion. Hur detta bör gå till behöver också utredas vidare. 
Den önskan som framkommer från polis att samarbeta direkt i ärenden bedöms dock falla 
utanför ramarna för ett stödcentrums roll och omhändertas inom andra samverkansforum, 
som Barnahus. Däremot kan det finnas andra fördelar att etablera samverkan med polis 
inom stödcentrum, både för utsatta och för myndigheter emellan. 

Samverkan inom regionen/länet bör också fortsätta utredas, det kan finnas behov av och 
möjligheter till utveckling genom ökad samverkan mellan kommande etableringar av 
stödcentrum/resurscentrum inom länet. 

 

 

 

 

 

Tina Liljedahl-Scheel 

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yrkande från S om stadens centrala arbete 
mot hedersförtryck och våldsbejakande 
extremism 
§ 460, 0754/18  

Beslut 
Enligt beslutssats 1 och 3 i yrkande från S den 21 mars 2018 samt yrkande från 
L, M och KD den 20 april 2018: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående återkomma med en redogörelse för 
vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa hög forskningskvalitet samt 
hög svarsfrekvens i den pågående kartläggningen för att motverka hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utveckla och förstärka sin samverkan med 
samordnarna mot våldsbejakande extremism och hedersförtryck på Social 
resursförvaltning, för att säkerställa en bättre omvärldsbevakning i dessa frågor. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lokalt/regionalt 
Stödcentrum för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med 
relevanta aktörer. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att relevanta utbildningar eller 
kompetenshöjande insatser genomförs i samarbete med den Nationella samordnaren 
mot hedersförtryck 

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta och samordna en 
”Amandakommission” i syftet att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden inte 
brister i sitt arbete mot hedersrelaterat förtryckt.  

6. Stadsledningskontoret får i uppdrag att via Samhällsskydd och beredskap se över stöd 
och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot tjänstepersoner, rektorer, lärare och 
andra nyckelpersoner i staden. 

7. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur förstärkning av stadens arbete mot 
våldsbejakande extremism kan ske, del genom att en eventuell flytt av samordningen, 
dels genom eventuellt förtydligande av uppdraget. 

8. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram utbildning och stöd som riktar sig till 
stadens anställda med syfte att upptäcka och förbygga radikalisering och 
våldsbejakande extremism. 

9. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra temamöte med kommunstyrelsen, 
berörda nämnder och aktörer kring våldsbejakande extremism. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 mars 2018, § 235, den 11 april 2018, § 306, den 25 april 2018, § 363 och 
den 2 maj 2018, § 406. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-05-16 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Handlingar 
Yrkande från S den 21 mars 2018. 
Yrkande från MP den 21 mars 2018. 
Yrkande från L, M och KD den 20 april 2018. 
Yrkande från S den 16 maj 2018. 
Yttrande från V den 21 mars 2018. 

Yrkanden 
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar bifall till yrkanden från S den 21 mars 
2018 och 16 maj 2018. 

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från L, M och KD den 20 april 2018. 

Ulf Kamne (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 21 mars 2018. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till beslutssats 1,3 och 7 och avslag på beslutssats 2,4,5 
och 6 i yrkande från L, M och KD den 20 april 2018 och avslag på yrkandena från S den 
21 mars 2018 och den 16 maj 2018.  

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer först propositioner på bifall respektive 
avslag på beslutssats 1 i yrkande från S den 21 mars 2018 och finner att den bifallits. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på beslutssats 1 i yrkande 
från S.” 

Mariya Voyvodova (S), Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), Kristina Tharing (M), 
Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt, 
Lars Hansson (-), tjänstgörande ersättaren Axel Josefson (M) och ordföranden 
Ann-Sofie Hermansson (S) röstar Ja (11). 

Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V) röstar Nej (2). 

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer härefter propositioner på bifall respektive 
avslag på beslutssats 2 i yrkande från S den 21 mars 2018 och finner att den bifallits. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på beslutssats 2 i yrkande 
från S.” 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Mariya Voyvodova (S), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och ordföranden 
Ann-Sofie Hermansson (S) röstar Ja (4). 

Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), 
Kristina Tharing (M), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt, Lars Hansson (-) och 
tjänstgörande ersättaren Axel Josefson (M) röstar Nej (9). 

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer härefter propositioner på bifall respektive 
avslag på beslutssats 3 i yrkande från S och finner att den bifallits.  

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer härefter propositioner på bifall respektive 
avslag på yrkande från MP den 21 mars 2018 och finner att det avslagits.  

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer slutligen propositioner på bifall 
respektive avslag på respektive beslutspunkt i yrkande från L, M och KD 
den 20 april 2018 och finner att de bifallits.  

Protokollsanteckning 
Daniel Bernmar (V) antecknar som yttrande en skrivelse från den 21 mars 2018. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Dag för justering 
2018-06-11 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Ann-Sofie Hermansson 

 

Justerande 
Jonas Ransgård 

 



Kommun Ja Nej Inget svar

Ale X

Öckerö X

Kungälv X

Härryda X

Partille X

Kungsbacka X

Lerum X

Alingsås X

Stenungsund X

Mölndal X

Lilla edet X 

Göteborg X

Tjörn X

Sammanställning preliminärt intresse för kommunernas medverkan i  regionalt stödcentrum för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Svar har inkommit via GR:s nätverk för kommundirektörer. 

Sista svarsdatum 2020-02-19. 



Kommentar

Öckerö ansluter sig under förutsättning att 

årskostnaderna inte överskrider 26 000kr per år för 

Öckerös räkning, dvs det i presentationen angivna 

högsta kostnad för Öckerö. Skulle kostnaden överstiga 

detta måste Öckerö fatt nytt beslut.

Lerum ställer sig bakom om inte kostnaden överstiger 

60 300 kr.

Har samarbete med Trollhättan

Inget svar men frågan utgår från Göteborg.

Sammanställning preliminärt intresse för kommunernas medverkan i  regionalt stödcentrum för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Svar har inkommit via GR:s nätverk för kommundirektörer. 

Sista svarsdatum 2020-02-19. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Utnämnande av dataskyddsombud 
Diarienummer: 0061/20   

 

Utnämnande av dataskyddsombud för 
Socialnämnden 
 

Förslag till beslut 
Johan Borre, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskyddsombud enligt 
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för socialnämnden, från och med 2020-08-01. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till 
dataskyddsombud enligt brottsdatalagen för socialnämnden. 

 
Ärendet 
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom dess verksamhet.1 Den personuppgiftsansvarige ska 
utnämna ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myndighets verksamhet.2 
Vid ikraftträdandet av dataskyddsförordningen3 utnämndes Madeleine Andersson Wäli, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, till dataskyddsombud för kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt 
valnämnden4, utifrån samverkansavtalet för regionalt dataskyddsombud5 som Öckerö 
kommun tecknade med Göteborgsregionens kommunalförbund, tillsammans med Partille, 
Lerum och Härryda. 
 
Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Madeleine Arvidsson Wäli 
kompletterande, dataskyddsombud, Johan Borre, som tillträder tjänsten 2020-08-31. 
Denne ska främst vara huvudansvarig för det utökade antal kommuner som ingår 
samverkansavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund – Alingsås, Ale, Lilla Edet och 
Stenungsund. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt vara huvudansvarigt dataskyddsombud för 
verksamheterna inom Öckerö kommun, men kommer bistås av Johan Borre i sitt arbete. 

                                                           
1 Dataskyddsförordningen 4 art 7 p 
2 Dataskyddsförordningen 37 art 1 p, Brottsdatalagen, 3 kap 13 § 
3 Dataskyddsförordningen EU 2016/617 
4 KS 0145/17; SN 0035/18; BUN 0032/18; BMN 0079/19; KS 0083/18 
5 KS 0145/17 



 
 

 

Med anledning av detta behöver nämnderna i Öckerö kommun utnämna även Johan Borre 
till dataskyddsombud, för att möjliggöra anförda arbetsfördelning. 
 
 
 
Dataskyddsombudets arbete avser behandlingen av personuppgifter. Behandling av 
personuppgifter kan ske utifrån både dataskyddsförordningen och brottsdatalagen6. För att 
dataskyddsombudet ska ha mandat att arbeta utifrån såväl dataskyddsförordningen som 
brottsdatalagen behöver denne utnämnas till dataskyddsombud avseende båda lagarna. Vid 
ikraftträdandet av dataskyddsförordningen utnämndes Madeleine Arvidsson Wäli till 
dataskyddsombud utifrån dataskyddsförordningen, men har sedan dess inte utnämnts 
utifrån brottsdatalagen. Socialnämnden har därför att utnämna Johan Borre till 
dataskyddsombud utifrån dataskyddsförordningen och brottsdatalagen, och Madeleine 
Arvidsson Wäli utifrån brottsdatalagen. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreterare på enheten för juridik och kansli. 
 
Vid tidigare utnämnande av dataskyddsombud i Öckerö kommun fattades besluten av de 
enskilda nämnderna. Denna ordning fordrar att samtliga nämnder utser dataskyddsombud 
själva. Detta inkluderar även vilande nämnder, som endast aktualiseras under specifika 
omständigheter. En sådan ordning vore möjlig men något opraktisk, då nämnder i så fall 
behöver sammankallas endast för att besluta om utnämnande av dataskyddsombud. Frågan 
utreddes därför om det finns någon möjlighet att låta kommunstyrelsen fatta beslut om 
utnämnande av dataskyddsombud för samtliga nämnder. Detta skulle bland annat innebära 
att alla nämnder omgående omfattades, även vilande sådana, och att ändring av 
dataskyddsombud, dennes roll eller dylikt, skulle kunna ske genom endast ett beslut.  
 
Huvudregeln enligt dataskyddsförordningen anger att när behandlingen av personuppgifter 
genomförs av en myndighet, och detta inte är del av domstolars dömande verksamhet, ska 
den personuppgiftsansvarige under alla omständigheter utnämna dataskyddsombudet.7 
Eftersom varje nämnd är personuppgiftsansvarig, enligt ovan, borde skyldigheten att 
utnämna dataskyddsombud ligga hos den specifika nämnden, och således inte kunna ske 
kollektivt. Det finns en regel som anger att ett enda dataskyddsombud får utnämnas för 
flera myndigheter, med hänsyn till deras organisationsstruktur och storlek, om den 
personuppgiftsansvarige är en myndighet eller ett offentligt organ.8 Denna regel tar dock 
snarare fasta på att samma dataskyddsombud ska kunna vara dataskyddsombud för flera 
myndigheter samtidigt.   
 
Kommunstyrelsen är i och för sig formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för 
samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen.9 Eftersom kommunstyrelsen har ett 
samordningsansvar och kan anses som ”högsta förvaltande organ” i en kommun, torde det 
innebära att kommunstyrelsen ytterst är kommunens personuppgiftsansvarige och därmed 
eventuellt skulle kunna utse dataskyddsombud för samtliga nämnder. Denna lösning skulle 
därför kunna användas för de kommunala nämnder som är vilande och inte sammanträder 
på regelbunden basis. På så vis kan man slippa sammankalla den enbart för att besluta om 
utnämnande av dataskyddsombud. 
 
                                                           
6 Brottsdatalag, SFS 2018:1177 (BDL) 
7 Dataskyddsförordningen art 37 st 1 p a 
8 Dataskyddsförordningen art 37 st 3 
9 Kommunallag, 6 kap 1 § 



 
 

 

Det finns alltså eventuellt utrymme att låta kommunstyrelsen utnämna dataskyddsombud 
för samtliga kommunens nämnder, men då nämnderna är primärt personuppgiftsansvariga 
för sina egna verksamheter, bedöms det ändå lämpligast att kommunens större nämnder 
utser dataskyddsombud själva. Förvaltningen förespråkar därför att varje nämnd som 
sammanträder regelbundet utnämner dataskyddsombud för sig, och att kommunstyrelsen 
utser dataskyddsombud för övriga nämnder. 
 
Den stora dataskyddsreform som EU genomförde 2018 bestod av två delar. Den ena var 
antagandet av dataskyddsförordningen, som trädde i kraft 25 maj 2018. Den andra var 
dataskyddsdirektivet, som trädde i kraft 6 maj 2018. Dataskyddsdirektivet är en parallell 
lagstiftning till dataskyddsförordningen och reglerar personuppgiftsbehandlingar som 
behöriga myndigheter gör i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och 
förhindra hot mot den allmänna säkerheten. 
 
Dataskyddsdirektivet är till skillnad från dataskyddsförordningen inte direkt tillämpligt i 
EU:s medlemsstater på samma sätt som dataskyddsförordningen är. Det innebär att Sverige 
måste stifta egna lagar som förverkligar bestämmelserna i direktivet. Detta har gjorts genom 
antagandet av Brottsdatalagen (2018:1177), förkortad BDL, och brottsdataförordningen 
(2018:1202), förkortad BDF, som båda trädde i kraft den 1 augusti 2018. 
 
Av Johan Borres utredning angående brottsdatalagen samt regeringens proposition framgår 
att brottsdatalagen föreslås vara tillämplig på en del av den personuppgiftsbehandling som 
sker inom socialtjänstens verksamhet. Den personuppgiftsbehandling som bedöms 
omfattas, är när kommunala myndigheter behandlar personuppgifter beträffande någon 
som har dömts till överlämnande till särskild vård enligt lagen om vård av missbrukare eller 
till ungdomstjänst eller ungdomsvård (se prop. 2017/18:232 s. 62; SOU 2017:29 s. 109,113-
114). 
 
Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för verksamhet som träffas av brottsdatalagen 
måste utnämna ett dataskyddsombud.10  Socialnämnden har därför att utse 
dataskyddsombud utifrån brottsdatalagen. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Även om 
dataskyddsombuden blir två istället för en avses inte den totala arbetsbelastningen hos 
Öckerö kommun förändras, och kostnaderna förblir desamma som innan, i enlighet med 
samverkansavtalet. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till 
jämställdhetsperspektiv eller andra diskrimineringsgrunder.  
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte aktualisera några ställningstaganden i förhållande till barnperspektiv. 
 
Beslutsbehörighet 
Socialnämnden är som personuppgiftsansvarig behörig att utnämna dataskyddsombud för 
sin verksamhet avseende dataskyddsförordningen, 37 art 1 p dataskyddsförordningen, och 
avseende brottsdatalagen, 3 kap 13 § brottsdatalagen. 

                                                           
10 3 kap 13 § Brottsdatalagen 



 
 

 

 
Bedömning 
För att kunna uppfylla socialnämndens lagstadgade skyldighet att ha ett dataskyddsombud 
enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen, bör socialnämnden förhålla sig till 
Göteborgsregionens nyrekrytering av dataskyddsombud genom att utse Johan Borre till 
dataskyddsombud. 
 
I och med att beslut aldrig fattats om att utse Madeleine Arvidsson Wäli till 
dataskyddsombud för kommunens verksamheter utifrån brottsdatalagen, bör detta beslut 
fattas för att leva upp till lagstiftningens krav. 
 
Expediering av beslut 
Datainspektionen 
Dataskyddsombud, Johan Borre, Göteborgsregionen 
Dataskyddsombud, Madeleine Arvidsson Wäli, Göteborgsregionen 
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare, Göteborgsregionen 
Ordförande socialnämnden, Sandra Svensson 
Förvaltningschef, Malin Tisell 
 
 
Bilagor 
Samverkansavtal regionalt dataskyddsombud 
 
 
Underskrift 
 
 
Malin Tisell 
 
Förvaltningschef 
 
Datum  
 



SAMVERKANSAVTAL DSO
1

Samverkansavtal årl,*'

Re gi o nalt datasLydds o mbu d

Ny dataskyddslagstifbring träder i kraft den 25 rnaj2018, om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter.

Inför ikraftträdandet av förordningen har Partille kommun, Lerum kommun, Öckerö

kommun, Härryda kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som

personuppgiftsansvariga kommit överens om att gemensamt bära kostnadema och fördela
resurserna av minst ett centralt placerat dataskyddsombud - DSO- enligt följande;

Inrättande av ett dataskyddsombud är obligatoriskt för offentliga organ och utgör en

grundsten i parternas möjlighet till efterle',¡nad av dataskyddslagstiftningen.

Detta Samverkansavtal utgör partemas gemensaÍuna avsikt om ett långsiktigt och väl
fungerande samarbete kring fördelning av resurserna av ett dataskyddsombud.

Parter

Göteborgsregionens kommunalftirbund (GR) - även som arbetsgivare ftir datasþddsombudet

Postadress: Box 5073, 402 2}GÖTEBORG

Or g anis ationsnumme r : 222000 -0265

Telefonnummer: 031-335 50 00

Webb: www.grkom.se

Kontaktperson för detta avtal: Helena Söderbäck

Kontaktpersons telefonnummer: 031-335 5L96

Kontaktpersons e-postadress: helena.soderback@grkom.se

Partille Kommun

Postadress : 433 82 Partille

Organisationsnurune r : 212000 -127 2

Telefonnummer: 031-792 10 00

Webb: www.partille.se

Kontakþerson för detta avtal: Johanna Rössberger

- -' AleAlingsåsGóteborgHärrydaKungsbackaKungälvLerumL¡llaEdetMölndalPartilleStenungsundTjôrnOckerö

Göteborgsreglonens kommunalförbund (Gn¡ . g"tö* onders Personsgatan 8

Post Box 5073,4O2 22 Göteborg . Tel 031-335 50 00 . e-post gr@grkom.se . www.grkom.se
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Kontaktpersons telefonnumm er: 031-792 11 95

Kontakþersons e-postadress: johanna.rossberger@partille.se

Lerums Kommun

Postadress : 443 80 Lerum

Or ganis ationsnunune r : 212000 -1447

Telefonnummer: 0302-52 10 00

Webb: www.lerum.se

Kontaktperson för detta avtal: Maria Egerlund Fletcher

Kontaktpersons telefonnumm er : 0302-52 17 14

Kontaktpersons e-postadress: maria.egerlund.fl etcher@lerum.se

Härryda Kommun

Postadress: 435 80 Mölnlycke

Organisationsnurune r : 272000 -1264

Telefonnumm er: 031-7 24 61 00

Webb: www.harryda.se

Kontaktperson för detta avtal: Madeleine Wiik

Kontaktpersons telefonnummer: 031- 724 87 41

Kontakþersons e-postadress:

Öckerö Kommun

Postadress : 475 80 Öckerö

Or ganis ationsnunune r : 212000 - 1280

Telefonnumm er : 031-97 62 00

Webb: www.ockero.se

Kontaktperson för detta avtal: Gull-Britt Eide

Kontaktpersons telefonnum rner : 031,-97 6 200

Kontaktpersons e-postadress: gullbritt.eide@ockero.se

w

Nedan enskilt även kallade part/-ema eller kommun/-ema.
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1. Syfte och omfattning
Detta samverkansavtal (" Avtall-et") vilar på följande gemensaruna syften i huvudsak;

att gemensamt etablera och anställa ett heltidsanställt dataskyddsombud för att långsiktigt
tryggabehovet av stöd i respektive parts verksamhet och uppfyllande av tillämplig
dataskyddslagstiftring på området.

att dataskyddsombudet formellt är anställt inom Göteborgsregionens kommunalförbund,
och ingår i deras personalprogram, och arbetar på uppdrag av GR:s förbundsdirektör.
Uppdraget genomförs i nära samarbete med parterna i samverkansavtalet.

att dataskyddsombudet ska ha sin arbetsplats och placering inom GR:s lokaliteter.

att parterna ska fördela kostnadema för dataskyddsombudets lön mellan sig och annat som
är förenat med anställningen och dess utförande,

att part ska ha tillgång till dataskyddsombudets kompetens och medverkan i den omfattring
och på det sätt som anges i Avtalef

2. Beslut och omröstning

Beslut om tillämpning och prioriteringar inom r¿ünen för Avtalet fattas gemensamt i en
grupp bestående av förbundsdirektören för GR och respektive kommundirektör i de fyra
kommunerna. Beslut förutsätts fattas i enighet men om det inte är möjligt krävs enkel
majoritet av parterna som undertecknat Avtalet bifaller beslutet. Vardera parten har en röst.

3. Dataskyddsombudet

3.1 Behov och fÌirdelning

Parternas behov av ett gemensamt dataskyddsombud bedöms bli tillgodosett med en
tillvidaretjåinst på heltid (100%), inom ramen för Avtalet.

Om DSO under ett kalenderår redovisar större arbetsinsats i timmar räknaÇ utöver ordinarie
arbetstid, ska orsaken till övertiden utredas. Om det därvid visar sig att övertiden beror på
omständigheter håinförliga till att någon eller några av parterna under kalenderåret påkallat
oproportionellt större arbetsinsats än vad avtalet ursprungligen var avsett att tillgodose, ska

samtliga parter uppta samtal och söka lösning i hur kostnaderna bör fördelas
fortsättningsvis utifrån partemas behov och nyttjandegrad.

3.2 Ersättare vid frånvaro

Om DSO är frånvarande eller förväntas bli borta under längre tid från sin tjåinst ska partema
omgående vidta alternativa lösningar för att täcka vakansen. Att fördela tjåinsten på två
personer som DSO utgör en möjlighet, antingen genom anstälhring eller genom att uppdra åt
extern person att fullgöra uppgiften.

3.3 Ytterligare behov

Om det langsiktigt konstateras att befintlig DSO, inte kan täcka part eller partemas samlade
behov av tillgång på DSO, ska samtal upptas om hur det ökade behovet ska tillgodoses.

3.4. Arbetsuppgifter och arbetsledning

M
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Parter och arbetsgivare ska tillse att dataskyddsombudet ges en självständig roll utifrån de
rättsliga krav på efterlevnad av laglighet som ställs på partema. Med självståindig roll avses
att tid och resurser ställs till ombudets förfogande och med integritet få utforma sin tjåinst på
ett åindamålsenligt och lagligt sätt.

I rollen som dataskyddsombud ingår bland annat att;

a) vara ett kunskapsstöd, informera och ge råd tilt partema om innehåll och tillämplighet av
gällande dataskyddsskyddslagstiftning och angränsande regler som aktualiseras,

b)fungera som kontaktpunkt för och mellan tillsynsmyndigheten, och vid behov genomföra
förhandssamråd.

c) rapportera till respektive kommuns ledning angående dataskyddsfrågor, organisatoriska
brister och utvecklingsbehov och liknande frågor, när så är påkallaf

d) arbeta för organisatoriska säkerhetsskyddsåtgärder,

e) identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende
dataskyddslagstiftningen samt övervaka den intema efterle'¿naden av organisationens
strategi för dataskydd,

f) bistå i utredningen av misstänkta dataintrång,

g) ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka
genomförande av denna,

h) omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstifturingerç

i) övervaka den intema efterle'¡rnaden av dataskyddslagstingen hos de kommuner som ingått
Avtalet.

4. Arbetsplan för DSO

Partema ska tillse att det vid var tid finns en uppdaterad arbetsplan för DSO:s arbete, av
vilken det bland annat ska framgå en lämplig prioritetsordning för DSO:s arbetsuppgifter
visavi parternas överenskommelse om fördelning av dennes resurser, och hur DSO
rapporterar utförda åtgärder och insatser till huvudmännerç kontaktvägar, kontaktuppgifter,
tid och sätt för tillgänglighet intemt och extem, etcetera.

Dataskyddsombud får inte ha uppdrag eller utföra andra uppgifter, intemt inom berörda
parters verksamheter eller i omvärlden, som innebär att en intressekonflikt kan uppstå med
hens uppdrag som DSO.

5. Kostnader

5.1 Kostnader att ftirdela

Kommunema som parter svarar för dataskyddsombudets

lönekostrader, inkl semesterersättning och sociala kostrader,

resekostnader i tjänsten

GR svarar för övriga kostnader och förmåner, som sedvanligt är förenat med en anställning
som tjänsteman hos GR; såsom kontorsutrymme, kontorsmateriaf data- och

oh
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mobilutrustning, personalförmåner och kosûrader för rättigheter och andra förmiåner som
följer av lag, etc. GR svarar även för kostnader kopplade till kompetensutveckling för DSO

inom ramen för uppdraget.

GR åtar sig att utrusta DSO med lämplig och uppdaterad teknologi som gör DSO nåbar och

tillgänglig för kommunerna och andra intressenter som berörs av dataskyddslagstiftrringen.
Detta inbegriper även att GR ska informera partema om kontaktvàgar, tillgänglighet och sätt

att dokumentera historik och pågående håindelser.

5.2 Fördelning av kostnader für DSO

Kostnader enligt punkt 5.1, a-d)), ovan fördelas per part enligt följande

Partille kommun 27 %

Lerum kommun 27 %

Härryda kommun 27 %

Öckerö kommun 19 %

Kostnader i övrigt för GR framgår av punkt 5.1, andra stycket.

6. Betalningsvillkor

GR fakturerar partema förskottsvis kvartalsvis i efterskott. Fakturerat belopp exklusive
moms.

7. Fördelning av t¡llgängliga resurser DSO

Vid detta avtals undertecknande har parterna uppskattat sitt behov av DSO:s tjänster och

resurser i andel till varandra under årsbasis, enligt följande:

Partille kommun 23%

Lerums kommun 23%

Härryda kommun 23%

Öckerö kommun 23%

GR 8%

Parterna är införstådda med att denna fördelning per part och år av DSO:s tillgängliga
resurser kan visa sig behöva korrigeras efter att man utvärderat erfarenhetema av avtalet
och då även hur mycket part ska vara med och dela på kostnaderna enligt punkt 5.1 ovan.

Sådan utvärdering bör normalt ske tidigast hösten 2020 dä avtalet varit i kraft i tvä är, såvida

det inte är uppenbart att fördehringen mellan resurser / kostnader är väsentligt ojämnt
fördelade.

8. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller tills vidare och kan sägas upp skriftligerç till upphörande tlugofyra (24)

kalendermånader från uppsägning.

w
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Om någondera part sagt upp avtalet ska kvarvarande parter omgående påkalla förhandling
om avtalets fortsatta bestånd och innehåll och möjlighetema till fortsatt finansiering av DSO.
Kan partema inte enas om fortsatt bestånd eller innehåll, och detta dokumenterats skriftligt i
Semensamt undertecknad handling, ska samverkansavtalet bestå i sex (6) mårrader tilf efter
dagen för undertecknandet, om kvarvarande parter inte skriftligt kommer överens om annat.

9. Omförhandling
Detta avtal har tillkommit i avsikt att vara tillämpligt under lång tid, samtliga parter till
gagn.Därför är det viktigt att partema kan påkalla omförhandling kring innehållet i vart fall
vartannat år. Kan parterna efter begärd och genomförd omförhandling inte enas om annat
innehåll eller tillämpning ska avtalet gälla oförändrat till sin ordalydelse som det var när
omförhandlingen begärdes.

Om ytterligare parter önskas ingå i samverkansavtalet ska detta avgöras i samförstånd
mellan befintliga parter.

10. Ändringar och tillägg
Andringar och tillägg till Avtalet ska vara skriftliga för att gälla.
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Detta avtal är upprättat i fem originalexemplar av vilka partema tar var sitt.

kommunalförbund Partille kommun

0fe)fl?O
och datum Ort och datum

L

Namn Namn

tha rl,
ti

Namnförtydligande

Härryda Kommun

Ort och datum

Namn

Namnförtydligande

Lerums kommun

Ort och datum

Namn

NamnförtydligandeNamnförtydligande

öckerö kommun

Ort och datum

N

Namnförtydtigande
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REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE 
ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR 
VERKSTÄLLTS 

 
BESLUTSDATUM DEN ENSKILDE BEFINNER SIG IDAG 

 
Boende med somatisk inriktning 
2019-11-12 SÄBO GBG (valt att vänta pga Corona) 
2020-03-13 Korttid (valt att avvakta vill hem) 
2020-03-19 korttid 
2020-03-20 Hemmet 
2020-03-30 SÄBO Gbg 
2020-04-02 Hemmet 
2020-04-09 korttid 
2020-04-15 Korttid Malmö 
 
 
 
Boende med demens inriktning 
2020-05-19    Korttid 
 
2020-05-20 
Micael Marcussen 
Biståndsbedömare 



 

Öckerö 

 
Förkortningslista 
Socialnämnden 

 
 
1 1:e soc.sek  1:e socialsekreterare 
A AT  Arbetsterapeut 

ACT  Assertive Community Treatment 
AKK  Alternativ och kompletterande kommunikation 
APT  Arbetsplatsträff 

B BBIC  Barns behov i centrum 
 BDF  Brottsdataförordningen 
 BDL  Brottsdatalagen 

BNK  Barnneuropsykiatri 
BNP  Bruttonationalprodukt 
BrB   Brottsbalken 
BRG  Business Region Göteborg 
BRP  Bruttoregionprodukt 
BUP  Barn- och ungdomspsykiatri 

D DIGG  Myndigheten för digital förvaltning 
DSF  Dataskyddsförordningen 

 DSL  Dataskyddslagen 
DSO  Dataskyddsombud 

E EC   Enhetschef 
EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations 
ESOMAR European Society for Opinion and Marketing Researchs 
EU Europeiska Unionen 

F FACT  Flexibel ACT 
FB  Föräldrabalken 
FL   Förvaltningslagen  
FoU  Forskning och utveckling 
FR  Förvaltningsrätten 
FSG  Förvaltnignens samverkansgrupp 

G GR  Göteborgsregionen 
 GDPR  General Data Protection Regulation 
H HD   Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
HR  Hovrätten 
HSL   Hälso- och sjukvårdslag 
HVB  Hem för vård eller boende 

I IBIC  Individens behov I centrum 
ICC International Chamber of Commerce (Näringslivets 

världsorganisation) 
IFO/FH  Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
IFO/FS  Individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd 
IOP  Idéburet offentligt partnerskap 
IVD  In vitro-diagnostik 
IVDR 2017/746 The European Union In-vitro Diagnostics Regulation 

2017/746 
IVO  Inspektionen för vård och omsorg 

J JO  Justitieombudsmannens beslut 
K KBT  Kognitiv beteendeterapi 

KomL/KL   Kommunallagen 
 KPB  Kostnad per brukare 

KR  Kammarrätten 



L LAS   Lag om anställningsskydd 
 LSG  Lokal samverkansgrupp 

LBEV  Lag om brandfarliga och explosiva varor 
LGS  Ledningsgruppen för samverkan (Vårdsamverkan I Västra 

Götaland)  
LIF Läkemedlsindustriföreningen 
LOU  Lag om offentlig upphandling 
LOV  Lag om valfrihetssystem 
LSO  Lag om skydd mot olyckor 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LTLP  Lag om tobak och liknande produkter 
LUL   Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM  Lagen om vård av missbrukare 
LVU   Lagen om vård av unga 

M MAS  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MDR 2017/745 The European Union Medicval Device Regulation 

2017/745 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

N NOSAM  Närområdessamverkan 
NPÖ  Nationell patientöversikt 
NSPHIG  Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. 

O OF  Omsorger om personer med funktionsnedsättning 
OSL   Offentlighets och sekretesslagen 

P Pbb  Prisbasbelopp 
PKV  Prisindex för kommunal verksamhet 
POSOM  Psykiskt och social omhändertagande 
Prop.  Proposition 
PUT  Permanent uppehållstillstånd 

R RACT  Resursgrupps-ACT 
 RMI  Riskminimeringsinformation 

RÅ  Regeringens årsbok 
S SCB  Statistiska centralbyrån 

SFB  Socialförsäkringsbalken 
SG  Sjukgymnast 
SIP  Samordnad individuell plan 
SKL  Sveriges kommuner och landsting 
SKR  Sveriges kommuner och regioner 
SNIU  Socialnämndens individutskott 
Soc sek  Socialsekreterare 
SoF   Socialtjänstförordning 
SoL  Socialtjänstlag 
SoS  Socialstyrelsen 
SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SSK  Sjuksköterska 
SU  Sahlgrenska Universitetet 

T TIB  Tjänsteman i beredskap 
TR  Tingsrätten 

 TUT  Tidsbegränsat uppehållstilllstånd 
V VGR  Västra Götalandsregionen 

VIP  Vård- och insatsprogram 
VMA  Viktigt meddelande till allmänheten 
VästKom  Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Ä ÄO  Äldreomsorg 
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