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Kompetensförsörjningsbehovet 2018-2019 (2022). Sociala sektorn 

 

1. Kompetensförsörjningsbehovet 2018 – 2019. Faktorer som påverkar tidigare 

uppskattning 

 

Undersköterskor äldreomsorgen 

Idag har vi totalt 145 undersköterskor och 43 vårdbiträden tillsvidareanställda. 

Under perioden 2018-2022 kommer vi sammantaget inom äldreomsorgen att ha 45 

avgångar. Alla dessa behöver ersättas med Undersköterskor.  

Av befintliga tillsvidareanställda vårdbiträden är det aktuellt att utbilda max 20 till 

undersköterskor då 19 vårdbiträden kommer att gå i pension inom de närmaste 5 åren.  

Utbildningsbehov av Undersköterskor ca 9 per år. Till detta tillkommer utbildningsbehov av 

upp till 20 vårdbiträden som finns i befintlig verksamhet. 

Denna prognos förutsätter att verksamheterna i framtiden inte utökas med följd att fler 

undersköterskor behöver rekryteras. 

 

Boendehandledare 

Under perioden 2018-2022 väntas tre pensionsavgångar. Under 2018 kommer ett boende 

med särskilt stöd och service (servicebostad) startas upp vilket kräver en personalgrupp på 

3-4 personer. I dagsläget inga kompetenskrav för dessa tjänster men undersköterskor är 

önskvärda.  

Utbildningsbehov av vidareutbildning eftergymnasial boendehandledarutbildning av ett 

urval av medarbetare. Utbildning av dessa bör ske från befintlig personalgrupp utifrån 

intresse.   

Arbetshandledare 

Ingen omsättning under perioden 

Ungdomshandledare  

Minskat behov under perioden med väntade uppsägningar. 
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Administrativ personal 

Behövs tillskott till budget för att finansiera administrativt stöd till cheferna. Behovet av 

detta kommer att vara stort i samband med att ökad andel av vår personal förväntas arbeta 

heltid. Detta kommer att ställa stora krav på personalplanering, schemaplanering och 

vikarieanskaffning då merarbetarna kommer att fullgöra sin arbetstid på flera olika 

avdelningar eller enheter.   Saknar 1,0 åa inför budget 2019 

 

Systemadministration 

Behövs tillskott till budget för att finansiera systemförvaltning och systemadministration till 

våra verksamheter.   Saknar 2,0 åa inför budget 2019 

 

Socialsekreterare/ Biståndsbedömare 

Behovet kvarstår. Svårt att bedöma personalomsättning. Vi konkurrerar med två stora 

närliggande kommuner och att arbeta i Robertsfors innebär både höga reskostnader samt 

långa arbetsdagar. Idag pendlar de flesta från Umeå eller Skellefteå. Detta kräver nya 

strategier för att rekrytera och bibehålla personal 

 

HSL 

Viss väntad omsättning av personal under perioden genom att tre sjuksköterskor ev kommer 

att gå i pension. För närvarande ökar både antalet inskrivna i hemsjukvård samt planerade 

hembesök. Om detta fortsätter kommer vi att behöva bemanna upp hemsjukvården med 

fler sjuksköterskor. Det verkar vara en trend som håller i sig.  

 

Behandlingssekreterare/Öppenvårdsteam 

Behov av att förstärka denna personalgrupp. Idag 1,5 (+0,5 familjecentralen) åa. Dessa är 

delvis finansierade. Bör förstärkas med 1,0 åa Saknar 1,5 åa inför budget 2019 
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Chefer 

Chefsorganisationen har förstärkts för att arbeta med arbetsmiljö, personalekonomi och 

utveckling av verksamheterna. Utbildningsbehov av enhetschefer planerad under våren 

2018.    Saknar 1,5 åa inför budget 2019 

 

2. Strategiska ställningstaganden 

Utbildningssatsningar. Uppmuntra befintlig personal att utbilda sig till undersköterskor 

genom att ge möjlighet att kombinera utbildning med arbete. Ev tillåta studier till viss del på 

arbetstid. Se över möjlighet att anställa outbildad personal under förutsättning att de 

utbildar sig till undersköterskor under viss del av arbetstiden, ex 25% med lön. En utbildning 

måste då anpassas till att förläggas till tid på dygnet då vi har som minst personalbehov. 

Inventering visar att vi skulle kunna utbilda minst 10 undersköterskor per år.  

 

Ledningsorganisation. Budgetera förstärkning av ledningsorganisationen 2019 med 1,5 åa. 

Det bedöms nödvändigt för att ge enhetscheferna förutsättningar att arbeta systematiskt 

med arbetsmiljö och rehabilitering. Vidare behövs förstärkningen för att utveckla 

verksamheten och jobba med personalekonomi och införande av ny teknik i vården. Detta 

väntas ge tydliga resultat på sjuktalen inom sektorn. Genom denna satsning väntas 

kostnaderna för sjukfrånvaro minska. 

 

Administrativt stöd. För att ytterligare stödja enhetscheferna behöver deras administrativa 

stöd stärkas. Detta avser i huvudsak vikarierekrytering och schemaplanering. Ett behov som 

blir mer påtagligt då vi börja arbeta mot heltid för fler. Detta bedöms nödvändigt och blir 

början på en bemanningsenhet som servar hela sektorn. För detta behövs en 

budgetförstärkning motsvarande en åa. 

 

Systemadministration. För att möta behovet av att ha väl fungerande verksamhetssystem, 

en tydlig HSA struktur och en bra beredskap för att möta den digitala utvecklingen behöver 

vi en stabil systemadministration. Detta har varit mycket underdimensionerat och vi har inte 

haft resurser att upprätthålla de system vi har i dagsläget. Till detta kommer nya 

arbetsuppgifter genom HSA ansvar och kvalitetssäkring utifrån GDPR. Vidare kommer fler 

ansvarsområden och med digitalisering i välfärden. Till detta behövs en budgetförstärkning 

på 2,0 åa.  
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Öppenvårdsteam. Budgetera för att förstärka öppenvårdsteamet med 1,0 år. Kommunen har 

mycket begränsade möjligheter att erbjuda familjestödjande insatser vilket är nödvändigt för 

att förebygga och minska bla familjehemsplaceringar samt jobba med förutsättningar för 

upphörande av familjehemsvård och HVB vård.  

 

3. Kombination arbete och studier 

Behov av att trygga kompetensförsörjningen avseende undersköterskor. Detta är en grupp vi 

bör satsa på då det gäller möjlighet att kombinera arbete och studier, både för att ta till vara 

outbildad personal i våra verksamheter och för nyanställning. Här finns skäl att ekonomiskt 

stötta de som vill utbilda sig till undersköteskor, samt möjliggöra att de kan kombinera 

arbete med studier. 

Behov av att vidareutbilda personal. Ex yrkeshögskoleutbildning för specialistundersköterska 

eller vidareutbildning av sjuksköterskor i olika inriktningar.  

 

4. Annan etnisk/språkbakgrund 

Vi har behov av att utbilda språkombud på våra arbetsplatser. Ta emot språkpraktikanter, 

översätta visst introduktionsmaterial.  


