
Hur är nuläget inom 
socialtjänsten? 
Den stora utmaningen är kom-
petensförsörjningen inom alla 
verksamheter. Just nu saknas so-
cionomer, sjuksköterskor och un-
dersköterskor. Ekonomin är hårt 
ansträngd vilket tvingar fram nya 
arbetssätt och rutiner.

Vilka är de största utmaningarna?
Intresset för att arbeta inom vård 
och omsorg verkar ha minskat, det 
har blivit allt svårare att rekrytera. 
Vi måste konstant arbeta med 
besparingar och har valt att hellre 
ändra arbetssätt och rutiner än att 
minska personalstyrkan i någon 
omfattande utsträckning. Vi har 
därför förenklat de administrativa 
arbetsuppgifterna – exempelvis så 
finns en stor del av all dokumenta-
tion tillgänglig för personalen via 
mobiltelefon. Den digitala tekni-
ken har blivit en naturlig del och 
det kommer säkert att bli fler di-
gitala lösningar. Ett exempel är att 
vissa tillsynsbesök i framtiden kan 
ske via webbkamera, vilket natur-
ligtvis bygger på frivillighet.

… inom handikappomsorgen?
Handikappomsorgen är en stabil 
verksamhet. En utmaning är att 
hitta fler aktiviteter i den dagliga 
verksamheten och att hitta prak-
tikplatser åt alla som vill göra en 
insats. En annan utmaning är att 
hitta anpassade insatser till unga 
vuxna med neuropsykiatriska di-
agnoser, en växande grupp. 

… inom individ och  
familjeomsorgen?
Det är vår absolut största och mest 
komplexa utmaning. Antalet an-
mälningar om barn och unga som 
far illa har ökat rejält. Problem för-
orsakas av exempelvis våld i hem-
met, missbruk eller psykisk ohälsa. 
Vi ser effekterna av lagen om 
anmälningsskyldighet för de som 
jobbar med barn. Vi har just nu ett 
stort behov av att hitta familjehem 
men också avlastningsfamiljer och 
kontaktpersoner. Den drogliberala 
synen i samhället bidrar till öka-
de insatser, även inom området 
för missbruksvård, och här är det 
gruppen unga vuxna som utgör 
majoriteten.

… inom äldreomsorgen?
Antalet vårdplatser minskat från 
89 till 68 platser, dessutom har 

sju platser blivit omvandlade till 
korttidsplatser. Ändå är det ingen 
omfattande kö till äldreboendena. 
De flesta vill själva bo kvar hemma 
så länge som möjligt. En väl fung-
erande hemtjänst, hemsjukvård, 
rehabilitering och matdistribution 
kan ge bra livskvalitet och många 
goda år till i det egna hemmet. 
Kommunstyrelsen har tagit ett 
inriktningsbeslut för en ombygg-
nation av Kaitumgården, med 
början under 2021, för att få mer 
ändamålsenliga lokaler. 

Vilka konkreta konsekvenser 
får socialtjänstens ökade kost-
nader och vilka förändringar 
måste till?
Skatteintäkterna och kommun-
invånarantalet minskar. För att 
klara av att upprätthålla den nivå 
vi har i dag behöver vi arbeta med 

effektiviseringar inom samtliga 
verksamheter. Vi behöver ställa 
om, det kan handla om allt från 
ökat samarbete till införandet av 
digital teknik. 

Vad är det bästa med att driva 
socialtjänstens verksamheter 
just i Jokkmokk?
Jokkmokk är en liten kommun 
med korta kontaktvägar, det är en 
trygghet. Vi arbetar nära varandra 
på ledningsnivå och kan hjälpas 
åt. Vi är utvecklingsbenägna och 
försöker vara i framkant. Mindre 
inlandskommuner tittar på oss. 
Vikarier och andra som jobbat i 
andra delar av Sverige säger ofta 
”ni vet inte hur bra ni har det”. 

Pågående projekt
Nära vård i samarbete med Region 
Norrbotten. Syftet med projektet 
är att utarbeta samarbetsformer 
mellan de två huvudmännen med 
målsättning att personer med 
behov ska få rätt stöd och att beho-
ven i hemmet tillgodoses i så stor 
utsträckning som möjligt. 
Digitalisering inom äldreomsor-
gen har fokus på införandet av ny 
teknik.

Nästa vecka: 
Skolchefen är bekymrad för 
ekonomin.
Samtliga texter i artikelserien  
finns publicerade på kommunens 
hemsida, jokkmokk.se

Socialtjänsten
Socialtjänsten är med sina cirka 115 tillsvidareanställda plus timanställda 
Jokkmokks största arbetsgivare. Verksamheten omfattar hemtjänst, vård 
på särskilda boenden, hälso- och sjukvård, funktionsnedsättning samt 
en biståndsenhet för individ- och familjeomsorg.
Av socialtjänstens personal jobbar cirka 90 på omsorgsboendena Kaitumgår-
den i Jokkmokk, Pionjären i Porjus och Bjärkagården i Vuollerim, samt cirka 35 
personer inom kommunens hemtjänst. Generellt är kostnaden för äldreboende 
högre än för hemtjänst men målet för båda är att kunna bedriva så kvalitets- 
och patientsäker verksamhet som möjligt.

Socialchef Maria Larsson: 

”Ekonomin tvingar fram nya  
arbetssätt och rutiner”

Vård och omsorg: äldre 
och funk� onshindrade

Övrigt

Socialtjänsten
40,5 % av ska� emedlen: 142,7 miljoner kronor fördelas mellan dessa verksamheter:

Färdtjänst/Riksfärdtjänst <1%

3%

Individ- och
familjeomsorg

Socialtjänsten
40,5% av skattemedlen:  
142,7 miljoner kronor fördelas 
mellan dessa verksamheter:

Maria Larsson, socialchef i Jokkmokks kommun, ser framtiden an med tillförsikt trots en ansträngd ekonomi.  
Inte minst hägrar ombyggnationen av Kaitumgården.

Äldreboendet Kaitumgården uppfördes i början av 60-talet och en efterlängtad och 
omfattande renovering är nu tämligen nära förestående. 


