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10. Stöd och omsorg 

10.1 Inledning 
Socialnämnden har ansvar att hantera och besluta om stöd som spänner över en 
människas hela livscykel. Förändringar i samhället och socialförsäkringssystem 
får ett genomslag på socialnämndens ansvar då människors livsvillkor påverkas 
hälsomässigt, socialt och ekonomiskt. Samhällsutvecklingen visar på en ökad 
samverkan mellan institutioner och organisationer på lokal, nationell och EU 
nivå. Fokus ska ligga på att skapa samhällsstrukturer som främjar lika 
behandling av medborgare och att använda samhällets resurser så optimalt som 
möjligt. Regeringen vill skifta fokus till mer långsiktigt och förebyggande arbete 
från socialtjänsten där deltagande i samhällsplanering och stadsbyggande tar 
större plats. I april 2018 presenterades delbetänkandet SOU 2018:32 ”Ju förr 
desto bättre– vägar till en förebyggande socialtjänst” där man utreder 
möjligheterna för en mer proaktiv socialtjänst. En ny socialtjänstlag kan komma 
till stånd efter slutbetänkandet. 

Den snabbt åldrande befolkningen är en av de stora utmaningarna som välfärden 
står inför samtidigt som efterfrågan av sjukvård, äldreomsorg och annan välfärd 
ökar. SKL har fått i uppdrag att ta fram en strategi för hållbar kompetens-
försörjning inom socialtjänsten. Strategin ska beskriva hur kommuner kan 
minska beroendet av bemanningsföretag och säkra kompetens för framtidens 
behov. Flera olika vägar till kompetensförsörjning behövs men digitalisering och 
arbetets organisering bedöms vara helt avgörande framgångsfaktorer. Många 
arbetsuppgifter kan digitaliseras, automatiseras, eller utföras av robotar, vilket 
ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör arbetskraft till det som inte 
kan automatiseras.  

10.2 Nuläge individ och familjeomsorg i Gällivare 
Inom individ och familjeomsorg har socialnämnden låga kostnader och bra 
kvalitet. Färre aktualiseringar gällande barn och ungdom än jämförbara 
kommuner och färre barn som ingår i familjer med behov av ekonomiskt bistånd. 
Vi har låga nettokostnader per invånare för ekonomiskt bistånd och 
missbrukarvård.  

Ärendefördelning inom myndighetsutövning 

  

Figur 10.1. Källa: Socialförvaltningens verksamhetssystem 2018-01-01–2018-05-31.  

Figur: Gällivare kommun 2018-10-08.  

 



Individ- och familjeomsorg har en referenskostnad på 2 783 kr/inv. och en 
nettokostnad på 2 320kr/inv. Nettokostnadsavvikelse är idag -19 %, vilket 
innebär att individ och familjeomsorg i Gällivare har 19 % lägre kostnader än vad 
den borde ha. 

Nettokostnadsavvikelse individ och familj, procent 

Figur 10.2. Nettokostnadsavvikelse IFO över tiden 2011-2017. Källa: Kolada.  
Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 

 

10.3 Nuläge barn och unga 
Enligt prognos för 2018 är 3 256 personer i Gällivare kommun mellan 0-18 år, 
1 605 flickor och 1 651 pojkar. 344 personer är 19-20 år, 158 flickor/kvinnor och 
186 pojkar/män.  
 
Från och med första januari 2018 fram till sista maj så registrerades 312 
orosanmälningar till socialtjänsten inom området barn och unga. Pojkar har 
större behov av stöd än flickor men skillnaden har minskat då färre 
ensamkommande pojkar placerats i kommunen. Från och med femtonde juni 
2018 finns enbart kommunala stödboenden för ensamkommande, idag bor 26 
pojkar där. Hösten 2018 genomförs en enkät för att undersöka 
ensamkommandes syn på sin boendesituation. 
 
Fördelning ärenden Barn och Unga 2018-01-01 - 2018-05-31  

 
Figur 10.3. Källa: Socialförvaltningens verksamhetssystem2018-10-08. Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 

Familjerådgivningen hade under 2017 92 ärenden och genomförde 257 samtal, 
vanligaste orsaken att söka rådgivning är reparationsarbete.  Familjeråd-
givningens huvuduppgift är samtal för att ”medverka till bearbetning av 



samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer”. Inget 
biståndsbeslut krävs för att samtala med familjerådgivningen.  
 
Rättsområdet ”familjerätt” omfattar allt från vårdnad av barn till samboskap. 
Familjerätten hade under 2017 ca 140 ärenden om faderskap och 73 barn vars 
föräldrar deltagit i samarbetssamtal. Exempel på vad familjerätten hanterar:   

• Vårdnad - vem som har rätt att fatta vissa beslut i ett barns liv, så som val 
av skola, sjukvård m.m. 

• Boendet - vart ska barnet huvudsakligen bo. 
• Umgänge - hur ska fördelningen av tiden med barnen göras, vad som 

gäller när ett umgänge ska fastställas och vad det finns för olika typer av 
lösningar på ett umgänge.  

• Underhåll - en förälders skyldighet att försörja sitt/sina barn.  
• Adoptioner 
• Ansökan om enskild vårdnad  

 
Barn i befolkningen som 2016 ingick i familjer med ekonomiskt bistånd var i 
Gällivare 2,2 %, jämförbart med rikssnittet på 7,4 %. Uppgifter från 2016 är de 
senaste tillgängliga. 

Barn som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd 

 
Figur 10.4. Källa: Kolada. Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 

 
10.3.1 Framtid och utmaning barn och unga  
Norrbottens kommuner har utarbetat en utvecklingsplan för stärkt skydd för barn 
och unga i Norrbottens län med syfte att förbättra den sociala barn och 
ungdomsvården. Tre länsgemensamma utvecklingsområden: 
kompetensförsörjning, barns delaktighet och samverkan har startat. 
 
I gruppen ensamkommande ökar den psykiska ohälsan, framförallt vad gäller 
barnen som kom efter hösten 2015. Asylreglerna, tillfälliga uppehållstillstånd och 
att familjeåterföreningen inte kommer till stånd har lett till självskadebeteende, 
destruktivt beteende, självmordsförsök och självmordsplaner. Nationell planering 
för webbaserat stöd personal och ett kunskapscentrum är under arbete.  
 
10.4 Nuläge vuxna i Gällivare 
Definition av vuxen är 20-65 år. Idag finns 9 987 vuxna i Gällivare kommun, 
4 679 kvinnor och 5 290 män. Socialförvaltningens vuxenverksamhet delas in i 



tre områden: ekonomiskt bistånd, missbruk och övrig vuxenvård (som innefattar 
bland annat spelmissbruk, föräldrastöd och stöd till brottsoffer). Första halvåret 
2018 fanns 121 vuxenärenden registrerade. 
 
Gällivare har låga kostnader för ekonomiskt bistånd, och den största gruppen av 
biståndstagare är ensamstående män.  
 
Nettokostnad ekonomiskt bistånd kr/individ 

 
Figur 10.5. Källa: Kolada. Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 
 

Den första november 2017 hade 25 personer i Gällivare behov av stöd av öppna 
insatser för sitt missbruk, 18 personer hade behov av hjälp med boende och 6 
med frivillig institutionsvård. 12 vuxna hade behov av hjälp med boende av 
andra orsaker än missbruk, ex våld i nära relationer och spelmissbruk. (Källa: 
Socialstyrelsen, Statistik om insatser till vuxna personer med boendeinsatser och 
anhörigstöd 2017 och Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och 
beroende 2017) 

Nettokostnad missbrukarvård och övrig vuxen vård kr/individ 

 
Figur 10.6. Källa: Kolada. Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 
 



10.4.1 Framtid och utmaning vuxna  
I Gällivare finns ett väl uppbyggt stöd av psykosociala insatser och kostnaderna 
för missbrukarvård är jämförelsevis låga, vilket behöver förvaltas väl och 
utvecklas vidare. Missbruk av alkohol och droger är avsevärt vanligare bland 
människor som har någon form av psykisk sjukdom än bland allmänheten i stort. 
Att ha flera sjukdomar samtidigt, samsjuklighet, är vanligt vid till exempel 
depression och ångestsyndrom och ju svårare den psykiska sjukdomen är, desto 
större är risken för att också utveckla ett missbruk. Att erbjuda gruppboende där 
personal har arbetsmetoder som på ett bra sätt kombinerar socialt stöd med 
missbruksinsatser kommer att vara en viktig framgångsfaktor.  

Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter för 
att minska anhörigas psykiska och fysiska belastning. Införande av Individens 
behov i centrum – IBIC pågår och inom metoden/processen finns ett livsområd 
som fokuserar på personligt stöd till anhörig. Andra exempel är på anhörigstöd är 
Kometutbildning (utbildningsprogram för föräldrar), Anhörigcenter, stödsamtal 
utan biståndsbeslut och användning av digital teknik. Riksrevisionen har efter 
granskning pekat på att anhörigstödet mestadels begränsas till den äldre 
vårdande maken eller makan och att det måste bli mer individuellt och flexibelt, 
samt att det saknas nationell statistik inom området.  

Att effektivisera med hjälp av digitala verktyg är en viktig framtida utmaning. 
Inom ekonomiskt bistånd finns digitala lösningar för hantering av ansökningar. 
En elektronisk hantering snabbar på handläggningstider då risken för felaktigt 
ifyllda ansökningar försvinner vilket ger snabbare utbetalningar. Dessutom kan 
digitala lösningar bidra till att frigöra resurser som behövs inom andra områden 
inom handläggningen. 

10.5 Nuläge personer med funktionsnedsättning i Gällivare 

Idag har 84 personer rätt till insatser inom LSS-området. 16 personer är mellan 
0-22 år, 58 personer är mellan 23-64 år och 10 stycken är 65+. Fördelning av 
insatser: 

• 54 personer har daglig verksamhet utifrån LSS-lagen. 
• 41 vuxna och 3 barn har boende enligt LSS. 
• 8 beslut om personlig assistans LSS, 37 beslut om SFB och 2 beslut om 

avlösarservice i hemmet.  
• 9 beslut finns om korttidsvistelse utanför hemmet och 5 beslut om 

korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.  
Brukare kan ha beslut om både boende och dagverksamhet eller korttidsvistelse 
och korttidstillsyn. (Källa: Socialstyrelsen, Statistik om insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 2017) 

I Gällivare har vi få brukare i förhållande till antalet invånare i jämförelse med 
nationella snittet, men dessa får väldigt mycket resurser. Man väljer i hög 
utsträckning boendelösningar istället för kontaktperson eller servicebostad, vilket 
är ett alternativ som kan uppfylla behovet till en lägre kostnad. Resultat från KPB 
(Kostnad per brukare) visar att boendekostnader inom funktionshinderområdet 
har hög dygnskostnad och en hög andel avvikande höga kostnader. 
Korttidsvistelse för barn och ungdom kostar 6 473 kr/dygn, medelkostnad för 
deltagande kommuner är 4 808 kr/dygn. Även kostnaderna för personlig 
assistans enligt SFB sticker ut då ersättningen från försäkringskassan inte är i 



närheten av att täcka kostnaderna. De höga kostnaderna inom daglig 
verksamhet kan förklaras av små enheter, hög valfrihet och få som är ute på 
reguljära arbetsplatser. Kostnaderna består till största del av personalkostnader. 
Ombyggnation pågår av f.d. Forsens vårdcentral, där dagverksamheterna på 
Fjällbjörken, Alpen och Solkattens korttids- och fritidsverksamhet ska samordnas 
vilket är positivt gällande personalplanering.   
 
Enligt kvalitetsmätningen pict-o-stat, som är en nationell brukarundersökning 
inom funktionshinder, så ligger kvaliteten på Gällivares verksamheter för 
funktionshindrade runt eller över medel på de allra flesta områden.  
 
Brukarbedömning funktionshinder 2017 andel % 

Figur 10.7. Brukarbedömning funktionshinder. Andel presenteras som andel positiva svar av antal svarande. 
Källa: Kolada. Gällivare kommun 2018-10-08. 

 

Referenskostnaden för LSS i Gällivare är 5 273 kr/inv. Referenskostnaden bygger 
på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Nettokostnaden är 
5 509 kr/inv. Det innebär att kostnaden är 236 kr/inv mer än vad den borde vara 
och nettokostnadsavvikelsen blir 4,5 %. Nettokostnadsavvikelsen gällande LSS 
har minskat och har sedan nationell redovisning påbörjats 2009 aldrig varit 
lägre.  



Nettokostnadsavvikelse LSS 

 
Figur 10.8. Nettokostnadsavvikelse LSS. Källa: Kolada. Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 

 

Inom funktionshinderområdet finns även de personer som har behov av socialt 
stöd. Under 2017 såg fördelningen ut enligt följande: 

• 24 personer har boendeplats. 
• 42 personer har boendestöd. 
• 27 personer har daglig sysselsättning.  

Vid nationell jämförelse lägger Gällivare mycket resurser på boendeplatser för 
personer i behov av socialt stöd. Resurser på övriga insatser är lägre än 
nationella tal. (Källa: Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till 
personer med funktionsnedsättning 2017) 

10.5.1 Framtid  och utmaning funktionshinderområdet  
Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle utan hinder för 
delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med 
funktionsnedsättning. För att öka brukarnas möjlighet till inflytande över sina liv 
och sin vardagssituation införs en nationell modell, ”Delaktighetsmodellen”, samt 
social färdighetsträning för att stärka ett självständigt liv.  Införandet är ett led i 
verksamhetens kvalitetsutveckling och även ett sätt att stärka en 
evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet.  
 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har riktad satsning för 
personer med psykisk ohälsa för att skapa en mer sammanhållen struktur. Det 
definierade problemet är bristande långsiktighet i statens satsningar. Översynen 
visar på fem områden där det krävs gemensam utveckling: förebyggande och 
främjande arbete; tidiga och tillgängliga insatser; enskildas delaktighet och 
rättigheter; utsatta grupper; ledning, styrning och organisation. 
 
En översyn av LSS-lagen pågår. Vad gäller dagens fastställda LSS-insatser så är 
förslaget att utöka med boendestöd. Ansvaret för personlig assistans delas nu 
mellan stat och kommun men ska i framtiden ligga på en huvudman enligt 
förslaget.  
 
10.6 Nuläge äldre i Gällivare 
Idag är 4 395 personer i Gällivare kommun över 65 år, 3 149 personer är 65-79 
år och 1 246 personer är 80+. 2018 hade medborgare i målgruppen följande 
behov av stöd från socialtjänsten:  

• 288 personer bor på vård och omsorgsboende.  
• 381 personer har hemtjänst. 



• 298 personer har trygghetslarm.  
• 202 personer har matdistribution.  

Samma person kan ha en kombination av hemtjänst, trygghetslarm och 
matdistribution och finnas med i fler än en sammanställning. (Källa: 
Socialstyrelsen, Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter 
regiform 2017).  

Brukarundersökningen ”Så tycker äldre om äldreomsorgen 2018” är en nationell 
enkät till äldre med hemtjänst och inom vård- och omsorgsboende.  

• 110 personer med hemtjänst svarade på undersökningen, vilket är 49,7 % 
av de som fick enkäten. 53 % av dessa svarade själv eller med hjälp, 
övriga 47% besvarades av närstående.  

• 115 brukare på särskilt boende svarade på undersökningen, vilket är 
svarsfrekvens på 46 %. 32 % av dessa svarade själv eller med hjälp, 
övriga 68% besvarades av närstående. 

• Brukare med hemtjänst upplever att hemtjänsten har förbättrats jämfört 
med förra året och män är mer nöjda med sin hemtjänst än kvinnor. 82 % 

upplevde att man var trygga/mycket trygga i att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten. 

• Brukare på särskilt boende upplever att helhetssynen gällande särskilt 
boende har försämrats jämfört med förra året, 63 %var nöjda gentemot 
73 % 2017. Kvinnor är mer nöjda med sitt boende än män. 76 % av 
brukarna upplevde att man var trygga/mycket trygga. 

 
Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2018 andel % 

 
Figur 10.9. Brukarbedömning äldreomsorg 2018. Källa: Kolada. Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 

 



Andelen personer 75+ som får läkemedel som bör undvikas har minskat inom 
hemtjänsten och ökat inom vård och omsorgsboende. Inom hemtjänsten var 
andelen 12,6 % 2015 och 8 % 2017. Inom vård och omsorgsboende var andelen 
7,4 % 2015 och 8,4 % 2017. 
 
Personer 75+ med hemtjänst och olämpliga läkemedel 2017 

 
Figur 10.10. Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga 2017 läkemedel, andel (%). Källa: Kolada,  
Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 

 
I januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan 
sjukhusvård och vård i hemmet eller särskilt boende så korta som möjligt. Lagen 
innebär att kommunens betalningsansvar träder in tre dagar efter 
utskrivningsmeddelandet från regionen. Lagändringen har inneburit en stor 
utmaning för framför allt hemvården då den ställer nya krav på planering och 
samverkan mellan regionen och kommunen. 
 
I Gällivare har vi en hög andel medborgare som har kombinationen hemtjänst 
och hemsjukvård. Socialstyrelsens undersökningar visar att alltfler kvalificerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser har överförts till den kommunala hemsjukvården.  

Personer 65+ med hemsjukvård samtidigt med insatser av hemtjänsten 

 
Figur 10.11. Personer 65+ år med hemsjukvård samtidigt med insatser av hemtjänsten 2017, andel (%).  
Källa: Kolada. Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 
 



Gällivares nettokostnad för äldreomsorg per invånare 2017 är högre än i 
liknande kommuner och Norrbotten, nettokostnadsavvikelsen är 27%. Enligt 
analysmetoden Kostnad Per Brukare(KPB) har äldreomsorgen i Gällivare en låg 
utförandegrad och brister vid planering av utförandet av insatser. 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 

 
Figur 10.12. Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) för tiden 2011-2017. Källa: Kolada.  
Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 

10.6.1 Framtid och utmaning äldre  
Äldreomsorgen är en central del av den svenska välfärden. Nu ökar antalet och 
andelen äldre i befolkningen, vilket innebär problem med välfärdens finansiering 
då andelen äldre ökar och de som ska stå för välfärdens finansiering minskar. 
Effektivitet, produktivitet och kvalitet ska förbättras, samtidigt som kostnaderna 
för verksamheten ska minska eller vara oförändrade.  
 
Regeringen har tagit fram förslag om en långsiktig nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen som ska beslutas 2019. Kvalitetsplanen innehåller åtgärder som 
syftar till:  
Högre kvalitet och ökad effektivitet - Äldreomsorgens främsta resurs är dess 
personal. Rätt bemanning skapar ökad trygghet och kvalitet för den enskilde 
inom äldreomsorgen. Organisation och personalförsörjning måste vara utformad 
på ett sätt som innebär att rätt person verkar på rätt plats.  
Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser - När insatser följs upp 
på ett systematiskt sätt som de kan utvärderas och förbättras 
Tryggad personalförsörjning - För att kunna trygga personaförsörjningen i 
framtidens äldrevård behöver det finnas flera sätt att skaffa sig den nödvändiga 
kompetensen. Den som inte har rätt formell kompetens bör kunna arbeta 
tillsammans med personal med dokumenterad sådan.  
Översyn av särskilda boendeformer - Äldreboende är förbehållet personer 
med stora vård- och omvårdnadsbehov som behöver tillsyn och personal i sin 
omedelbara närhet dygnet runt. Trygghetsbostäder eller seniorboende som 
erbjuds på den öppna bostadsmarknaden ökar möjligheterna till kvarboende.  
Flexibla former för beslut om äldreomsorg - En förutsättning är att 
rättssäkerheten för den enskilde inte ska försämras. 
Användning av välfärdsteknologi - Välfärdsteknik används alltmer som ett 
värdefullt komplement för att öka äldre personers självständighet och trygghet 
och därmed deras välbefinnande. 
 
Regeringen beslutade i sin vårbudget att satsa 350 miljoner till kommunernas 
välfärdsteknologi. Tekniken ska hjälpa äldre till ökad trygghet och ökad 
självständighet, förbättra arbetsvillkoren för personalen samt bromsa 



kostnadsökningen. Gällivare har beviljats åttahundra tusen kronor som är 
öronmärkta för teknik. Socialnämnden har beslutat att införa digitala stöd i 
samverkan med de brukare som är intresserade.  
 
Enligt SOU 2017:60, ”Förslag för en stärkt minoritetspolitik”, föreslås att 
kommunerna blir skyldiga att anta dokumenterade mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Kommunen blir då tvungen att erbjuda äldreomsorg 
på finska, meänkieli och samiska så att hela eller en väsentlig del av 
verksamheten bedrivs på språket, samt att kommunen ska informera alla som 
ansöker om äldreomsorg om kravet. Lagen planeras träda i kraft den 1 januari 
2019. Konsekvenser går inte att förutsäga idag, men brist på personal med 
kultur- och språkkompetens innebär att det blir svårt att matcha ihop rätt 
personal med rätt brukare.  
 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, drabbar ca 90 % av 
de som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara 
aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. Demenssjukdomar 
går inte att bota och leder till döden. Varje år insjuknar cirka 24 000 personer. 
Antalet med demenssjukdom beräknas ha fördubblats till år 2050. En nationell 
strategi för demens har beslutats. De insatser som den nationella strategin för 
omsorg om personer med demenssjukdom innehåller syftar ytterst till att på 
olika sätt förbättra förhållanden för dem som drabbas av demenssjukdom och 
deras anhöriga. Strategin konstaterar att de utmaningar som personer med 
demenssjukdom och deras anhöriga möter kräver ett långsiktigt och 
målmedvetet arbete. 

10.7 Medarbetare  
Medborgarnas första kontakt med socialtjänsten är med personal som arbetar 
med myndighetsutövning.  En utredning genomförs som mynnar ut i en 
bedömning av personens behov och ett beslut om vilken/vilka insatser som ska 
tillgodose behovet. Handläggare beställer därefter utförandet av de insatser som 
beviljats. Utförandet sker genom insatser hemmet, kommunala boenden, 
dagverksamheter, olika behandlingsmetoder, råd och stödinsatser, ekonomiskt 
bistånd etc.  
 
Socialnämnden har flest medarbetare i Gällivare kommun och övervägande 
arbetar inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Undersköterskor/vårdbiträden är betydligt fler i Gällivare än i liknande 
kommuner och i Norrbotten. Kommunalt anställda socialsekreterare är i Gällivare 
betydligt färre än i liknande kommuner och Norrbotten.  
 



Månadsavlönad personal, kommunalt anställda 2017 

 
Figur 10.13. Månadsavlönad personal, kommunalt anställda november 2017, antal. Källa: Kolada.  

Figur: Gällivare kommun 2018-10-08. 

10.7.1 Sjukfrånvaro 
Både regional och nationell statistik visar att sjuktalen ökar. Två av tre 
sjukskrivna är kvinnor och vanligast är sjukskrivningar i människonära yrken 
som socialsekreterare, lärare och undersköterskor. Sjukfrånvaron inom 
socialnämndens verksamhet har dock minskat något, från 9,1 % första halvåret 
2017 till 8,2 % 2018. Sammanställning över sjukfrånvaron nedan.  

Socialförvaltningen  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total sjukfrånvaro 8,8 9,3 9,4 9,4 9,1 8,2 

– varav långtidssjukfrånvaro *                    - - 43,6 44,6 39,8 34,1 

upp till 29 år - - 6,9 6,5 7,1 5,4 

30-49 år - - 10,1 10,0 10,1 8,4 

Över 50 år - - 9,4 9,6 8,7 8,8 

Kvinnor - - 10,0 10,0 9,8 8,9 

Män - - 5,5 6,0 4,8 4,4 

*Procent av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller 
mer. 

Figur 10.14 Källa: personalenheten, Gällivare kommun. Datum: 2018-08-31. 

Flest långtidssjukskrivna, 48 %, arbetar inom vård och omsorg. 24 % arbetar 
inom funktionshinderområdet, 16 % arbetar inom hemvård och 12 % arbetar 
inom biståndsenheten. Diagnoser för långtidssjukrivna är medicinska, psykisk 
ohälsa, fysiska och kroniska. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 10.15. Källa: personalenheten, Gällivare kommun. Datum: 2017-10-17. 

10.7.2 Pensionsavgångar 

Välfärdssektorn förväntas behöva anställa en halv miljon nya medarbetare de 
närmaste tio åren för att klara sina åtaganden. Det behövs satsningar för att 
göra välfärdsyrken attraktiva. Enligt prognos kommer 231 medarbetare i 
Socialnämndens verksamheter i Gällivare att gå i pension perioden 2017-2026. 
 

  
Figur 10.16. Prognos över pensionsavgångar. Källa: Gällivare kommun. Datum:2017-10-17.  
 
10.7.3 Framtid och utmaning medarbetare  
I framtiden väntas betydande brist på vård- och omsorgsutbildade. De ökande 
behoven inom vården generellt och särskilt inom äldreomsorgen gör att efter-
frågan på personal väntas öka kraftigt under åren fram till 2035, risken är stor 
att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035. Tillgång till 
undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och socionomer är 
socialtjänstens stora utmaning för att kunna möta både pensionsavgångarna och 
den växande efterfrågan.  

 

 

 


