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Öppna jämförelser socialtjänst publiceringsår 2018   
 

Öppna jämförelser 2018 
Krisberedskap inom socialtjänsten  

Resultaten av öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- 
och sjukvård 2018 visar att andelen kommuner som anger att de har en  
beredskapsplan för höga temperaturer har ökat jämfört med de två föregå-
ende åren. En liknande ökning kan ses för andelen kommuner har en plan 
för evakuering av särskilt utsatta grupper. 
 

 

Socialtjänstens del i krisberedskapen 
För tredje året i rad ingår socialtjänstens krisberedskap som ett verksamhetsom-
råde i öppna jämförelsers kommunundersökning, inom socialtjänst och kommu-
nal hälso- och sjukvård. De indikatorer som mäter krisberedskap i undersök-
ningen rör personer som har sitt hem i boenden som drivs på uppdrag av 
socialtjänsten eller som behöver socialtjänstens insatser för att kunna bo kvar i 
sitt hem. 

I begreppet krisberedskap ingår förmågan att förebygga, motstå och hantera 
krissituationer. Krisberedskapen kan bestå av åtgärder och strukturer som skapas 
före, under och efter en kris.  

Vid en kris kan personer som vanligtvis klarar sig själva behöva stöd från so-
cialtjänsten. Detta gäller på individnivå, men även vid kriser som drabbar ett helt 
samhälle. För brukare som redan finns i socialtjänstens verksamheter kan det vid 
en krissituation krävas nya eller mer omfattande insatser. Socialtjänstens del i 
kommunens krisberedskap kan tydliggöras i den kommunala risk- och sårbar-
hetsanalysen. 

Årets resultat visar att: 
• Andelen kommuner som anger att de har en beredskapsplan 

för höga temperaturer har ökat jämfört med 2016. För sär-
skilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre har 
resultatet ökat från 54 procent 2016 till 67 procent 2018.  

• Andelen kommuner som anger att de har en plan för evakue-
ring av särskilt sårbara grupper har ökat något i jämförelse 
med åren 2017 och 2016. 
 

Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna 
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Ökad andel kommuner som har 
beredskapsplan för höga temperaturer  
Med höga temperaturer avses att SMHI:s prognos visar maximitemperaturer på 
minst 26°C under tre dagar i följd. Höga temperaturer under flera dagar kan på-
verka hälsan för särskilt sårbara grupper, bland annat ökar risken för uttorkning 
och värmeslag. Med särskilt sårbara grupper avses här personer som har sitt hem 
i boenden som drivs av socialtjänsten eller som har hemtjänst. 

Resultatet av årets öppna jämförelser visar en generell ökning av andelen 
kommuner och stadsdelar som har en beredskapsplan för höga temperaturer, 
jämfört med de två föregående åren.  

Svaren fördelas på olika former av boenden och för olika målgrupper. För sär-
skilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre har resultatet ökat från 
54 procent år 2016 till 67 procent 2018.  
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Andel kommuner som svarat att de den 1 februari har en beredskapsplan för höga 
temperaturer för respektive insats. Avser åren 2018, 2017 respektive 2016.

Figur 1. Beredskapsplan för höga temperaturer 

Källa: Enkät Öppna jämförelser Socialtjänst, 
kommunundersökning, myndihgetsutövning 
2018, Socialstyrelsen 
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Ökad andel kommuner som har 
evakueringsplaner 
Andelen kommuner eller stadsdelar som har en evakueringsplan för särskilt sår-
bara grupper har ökat under den tid som socialtjänstens krisberedskap har ingått 
som ett verksamhetsområde i öppna jämförelsers kommunundersökning. Ök-
ningen är störst för de boendeformer som riktar sig till barn och ungdomar.  
Insatsen med högst andel kommuner med en evakueringsplan är särskilt boende 
för äldre. Årets resultat (57 procent) ligger på en liknande nivå som för 2017 re-
spektive 2016.  
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Andel kommuner som svarat att de den 1 februari har en evakueringsplan för särskilt 
sårbara grupper inom respektive insats. Avser åren 2018, 2017 respektive 2016. 

Figur 2. Evakueringsplan för särskilt sårbara grupper

Källa: Enkät Öppna jämförelser Socialtjänst, 
kommunundersökning, myndighetsutövning
2018, Socialstyrelsen 
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Kontakt: 
Tony Hulthén  
Telefon: 075-247 39 70 
E-post: tony.hulthen@socialstyrelsen.se 

Öppna jämförelser   
Målet med öppna jämförelser inom socialtjänsten och den kommunala 
hälso- och sjukvården är verksamhetsförbättring som kommer brukaren 
till gagn. 
Datakälla: Enkät Öppna jämförelser Socialtjänst och kommunal hälso- 
och sjukvård, kommunundersökning, myndighetsutövning, 2018, Social-
styrelsen. 
95 procent av kommunerna har besvarat enkäten.  
 
Mer information 
Du hittar alla resultat i Excelfilen, redovisade för stadsdelar i Göteborg 
och Stockholm, på kommun-, läns- och riksnivå:  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-5 
I Användarguiden finns information om hur resultaten kan användas, me-
tod, beskrivningar av indikatorer och bakgrundsmått: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-5 
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