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8. Arbetsmarknad och näringsliv
8.1 Inledning
8.1.1 Arbetsmarknad
Det finns två varianter av arbetslöshet som mäts av Arbetsförmedlingen. Den
ena varianten är öppet arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna
vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda
ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den andra
varianten är arbetslösa med aktivitetsstöd, det vill saga arbetssökande som är
inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan
tillträda ett arbete och som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Total
arbetslöshet är en sammanslagning av öppet arbetslösa och arbetslösa med
aktivitetsstöd.
8.1.2 Näringsliv
Näringslivsarbetet i Gällivare kommun syftar till att skapa ett gott klimat för
investeringar, etableringar, nyföretagande och utveckling av företag. Arbetet
sker i nära samarbete med företagen och näringslivets organisationer. Genom
politiska initiativ, samverkan med organisationer, företag och ekonomiskt stöd
till utvecklingsinsatser samt offensiv marknadsföring och information ska
Gällivares näringsliv växa och breddas och skapa fler företag och arbetstillfällen.
8.2 Nuläge
8.2.1 Öppen arbetslöshet
År 2017 låg den öppna arbetslösheten bland personer i åldern 16-64 år på 2,3
procent. Gällivare kommuns arbetslöshet var något lägre i förhållande till
Norrbottens län (2,9 procent) och riket (3,2 procent). Den öppna arbetslösheten i
Gällivare ligger på en låg nivå i kommunen sedan 2013. Antalet arbetssökande
med aktivitetsstöd fortsätter också att minska i kommunen.

Figur 8.1. Öppet arbetslösa 16-64 år och 18-24 år för åren 2000-2017. Källa: SCB. Figur: Gällivare kommun.
Datum: 2018-06-05.

Den totala arbetslösheten i Gällivare kommun uppgick till 4,1 procent 2017
(2016: 4,9 procent).
8.2.2 Total arbetslöshet bland kvinnor och män
År 2005 inträffade ett trendbrott i arbetslöshet mellan kvinnor och män i
Gällivare kommun. Under de föregående tio åren har männen haft en högre
arbetslöshet än kvinnor. Sedan 2005 har kvinnornas arbetslöshet legat högre än
männens fram till år 2013. Under 2013 har trenden återgått till att kvinnor har
lägre arbetslöshet på nytt. Den totala arbetslösheten är 4,1 procent hos kvinnor
och 4,2 procent hos män under 2017.

Figur 8.2. Årsstatistik total arbetslöshet för kvinnor och män i Gällivare kommun 2000-2017. Källa: SCB. Figur:
Gällivare kommun. Datum: 2018-06-05.

8.2.3 Arbetslöshet Ungdomar
Mellan åren 2000-2017 har arbetslösheten hos ungdomar i åldern 18-24 år
varierat mer, vilket man kan se i figuren nedan. Antalet öppet arbetslösa
ungdomar har under perioden 2000-2017 varit som störst år 2000 med 8
procent och som lägst år 2017 med 2,2 procent. Ungdomar som ingick i program
med aktivitetsstöd 2017 låg på 3,6 procent. Den totala arbetslösheten bland
ungdomar under 2017 var 5,8 procent, vilket är en minskning med 3,4 procent
sedan 2016.

Figur 8.3. Öppet arbetslösa ungdomar och ungdomar i program med aktivitetsstöd år 2000-2017. Källa: SCB.
Figur: Gällivare kommun. Datum: 2018-06-05.

8.2.4 Arbetspendling
Gällivare kommun har en hög andel inpendlare från andra kommuner. Antalet
inpendlare är 488 st fler än antalet utpendlare enligt SCB:s statistik för 2016
(senast tillgängliga statistik). Den inpendlande arbetskraften uppgår till ca 12
procent av den bosatta arbetskraften i kommunen.
Antal in- och utpendlare i Gällivare kommun
Kommun
Inpendlare Utpendlare
Gällivare
1 102 st
614 st
- Män
793 st
396 st
- Kvinnor
309 st
218 st

2016
Bosatt arbetskraft i Gällivare
9489 st
5099 st
4390 st

Tabell 8.4. Antal pendlare per kön i Gällivare kommun 2016. Källa: SCB. Tabell: Gällivare kommun. Datum:
2018-06-05.

Över hela perioden 2000-2016 är det är mer än dubbelt så många män som
kvinnor som pendlar till och från kommunen för arbete.

Figur 8.5. Antal in- och utpendlare i Gällivare kommun 2000-2016. Källa: SCB. Figur: Gällivare kommun.
Datum: 2018-06-05.

8.2.5 Gällivare kommun som arbetsgivare
Gällivare kommun har 1448 st tillsvidare anställda. Av dessa 1448 st är endast
278 st män vilket motsvarar ca 19 procent. Störst andel män har Service- och
teknikförvaltningen med 48 procent män. Störst andel kvinnor har
Socialförvaltningen med 86 procent kvinnor.
Genomsnittsåldern för samtliga tillsvidareanställda är 48 år. Lägst
genomsnittsålder har Miljö- och byggförvaltningen med 42 år och högst har
Kommunledningskontoret och Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen med 51
år.

Figur 8.6. Åldersfördelning av tillsvidareanställda inom Gällivare kommun. Källa: Gällivare kommun. Figur:
Gällivare kommun. Datum: 2017-10-31.

8.3.2 Pensionsavgångar inom Gällivare kommun
Förvaltningarna inom Gällivare kommun kommer att stå inför ett flertal
pensionsavgångar eftersom det idag finns många äldre anställda som inom de
närmsta åren lämnar arbetslivet. Kommunen kommer att uppleva en
pensionstopp under åren 2022-2031 där ungefär dubbelt så många kommer att
gå i pension som under ett beräknat snittår.
Totalt beräknas 491 personer i kommunens samtliga förvaltningar gå i pension
under perioden 2018-2027 (kommande 10 år). I tabellen nedan ser man
fördelningen av pensionsavgångarna inom Gällivare kommuns förvaltningar
under denna period.

Figur 8.10. Prognos antal pensionsavgångar (65 år) mellan perioden 2017-2063 fördelat per förvaltning i
Gällivare kommun. Källa: Personalenheten, Gällivare kommun. Figur: Gällivare kommun. Datum: 2017-10-31.

Flest antal pensionsavgångar fram till år 2027 kommer socialförvaltningen ha
med 230 personer följt av barn-, utbildning- och kulturförvaltningen med 155
personer. Service- och teknikförvaltningen kommer dock att ha störst andel
pensionsavgångar i förhållande till antal anställda i förvaltningen. Inom SOTförvaltningen beräknas 43 procent av dagens tillsvidareanställda att gå i pension
de närmaste 10 åren.
Gällivare kommuns
förvaltningar:

Antal
pensionsavgångar
2018-2027
(tillsvidareanställda):

Antal
tillsvidareanställda
2017:

Andel
pensionsavgångar
i förhållande till
antalet anställda:

Socialförvaltningen

230 st

785 st

29 %

Barn, utbildning och
kulturförvaltningen

155 st

386 st

40 %

Service- och
teknikförvaltningen

61 st

141 st

43 %

Kommunledningskontoret

34 st

86 st

40 %

Miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen

9 st

35 st

26 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2 st

15 st

13 %

Totalt

491 st

1448 st

34 %

Tabell 8.11. Antal pensionsavgångar mellan perioden 2018-2027 fördelat per förvaltning i Gällivare kommun.
Källa: Personalenheten Gällivare kommun. Tabell: Gällivare kommun. Datum: 2017-10-31.

8.2.6 Näringsliv
Gällivare kommun har idag en spridning mellan stora, medelstora och små
företag och näringslivet domineras av gruvnäringen med tillhörande
serviceindustri. Ur sysselsättningssynpunkt är förutom gruvnäringen, där LKAB
och Boliden är de klart dominerande verksamheterna, också kommun och
landsting tyngdpunkten i näringslivet. Andel förvärvsarbetande inom tillverkning
och utvinning i Gällivare kommun är överrepresenterat i jämförelse med riket.

Figur 8.7. Arbetstillfällen per näringsgren i Gällivare kommun 2016 (senast tillgängliga statistik). Källa: SCB
rams. Figur: Gällivare kommun. Datum: 2018-06-07.

Näringslivet i Gällivare kommun domineras av gruvnäringen med tillhörande
serviceindustri. Det innebär att gruvnäringens framtida utveckling i stor grad
påverkar arbetsmarknaden för kommunens arbetstagare. Järnmalmspriset har
utvecklats negativt sedan toppen 2010 och är nu tillbaks på samma nivåer som
2009. Järnmalmspriset har trots nedgången återhämtat sig med ca 38 procent
sedan bottennoteringen i december 2015. Även kopparpriset har börjat
återhämta sig från bottennoteringen i februari 2016.

Figur 8.8. Järnmalmspriset i USD per ton 2008-2018 (maj). Källa: Indexmundi.com. Figur: Indexmundi.com.
Datum: 2018-06-07.

Figur 8.9. Kopparpriset i USD per ton 2008-2018 (maj). Källa: Indexmundi.com. Figur: Indexmundi.com.
Datum: 2018-06-07.

Utöver gruvindustrin är Gällivare kommun den största arbetsgivaren i
kommunen. Kommunen sysselsätter 1448 st tillsvidare anställda (2017). Till det
tillkommer vikarier och visstidsanställda.
8.3 Framtid
8.3.1 Framtida arbetsmarknad
Prognoser visar på att man i Gällivare kommun kan se ökad efterfrågan, ökat
antal sysselsatta, marginellt minskad arbetslöshet men samtidigt ett minskat
arbetskraftsutbud. Investeringsnivån på anläggningssidan kommer att vara
fortsatt hög i Norrbotten och då främst i Malmfältet och östra Norrbotten.
Sysselsättningstillväxten beräknas bli högst i Kiruna, Gällivare och Luleå fram till
år 2025.

Kiruna
Haparanda
Boden
Piteå
Luleå
Älvsbyn
Gällivare
Pajala
Övertorneå
Kalix
Överkalix
Jokkmokk
Arjeplog
Arvidsjaur
-2000

0

2000

4000
Tillväxt

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Pensionsavgångar

Figur 8.9. Rekryteringsbehov (trend) på kommunnivå t.o.m. 2025. Källa: En studie av rekryteringsbehovet i
Norrbottens län, Luleå tekniska universitet/ Thomas Ejdemo. Figur: Luleå tekniska universitet/ Thomas Ejdemo.
Datum: 2016-05-10.

Arbetsförmedlingens prognos, för gruvnäringen hösten 2016 (senast tillgängliga
prognos), visar dock på en fortsatt gynnsam utveckling för gruvindustrin trots att
råvarupriserna har rasat de senaste åren. Samtliga tillfrågade gruvföretag gör
bedömningen att efterfrågan blir oförändrad för deras varor/ tjänster och
produktion under 2016.
Antalet sysselsatta det närmaste året bedöms enligt tillfrågade företag att
minska med ett hundratal personer men att antalet sysselsatta kommer att vara
relativt oförändrat på fem års sikt.
8.4 Utmaningar
Gällivare kommun har ett mycket bra nuläge när det gäller sysselsättning för
arbetskraften. Kommunen har lägre arbetslöshet än Norrbotten och riket i stort.
Det gäller även för ungdomarna. Arbetsförmedlingens prognos på kort sikt visar
på en fortsatt gynnsam utveckling för gruvindustrin trots att råvarupriserna har
rasat de senaste åren. Samtliga tillfrågade gruvföretag gör bedömningen att
efterfrågan blir oförändrad för deras varor/ tjänster och produktion under 2016.
Investeringsnivån på anläggningssidan kommer att vara fortsatt hög i Norrbotten
och då främst i Malmfältet och östra Norrbotten. Sysselsättningstillväxten
beräknas bli högst i Kiruna, Gällivare och Luleå fram till år 2025.
Trots det gynnsamma läget inom arbetsmarknad och näringsliv finns det
utmaningar för Gällivare. Det gäller främst differentieringen av näringslivet som
idag domineras av gruvnäringen med tillhörande serviceindustri. Det innebär att
gruvnäringens framtida utveckling i stor grad påverkar arbetsmarknaden för
kommunens arbetstagare.
Inom Gällivare kommun som organisation kommer pensionsavgångarna de
närmaste åren att bli en utmaning. Kommunen kommer att uppleva en

pensionstopp under åren 2022-2031 där ungefär dubbelt så många kommer att
gå i pension som under ett beräknat snittår.
En viktig del i arbetet med att öka differentieringen och ge möjlighet till fler
företag att växa är att arbeta de områden som företagarna anser är hindrande.
Svenskt näringsliv gör varje år en kommunranking utifrån enkätsvar från
kommunens företagare och statistik från SCB och UC AB. Gällivare kommun
rankas på plats 252 av 290 i Svenskt näringslivs senaste kommunranking.
Företagarna i Gällivare kommun tycker att bostäder, få unga att bo kvar i
kommunen och få fler att flytta till kommunen är helt avgörande för framtiden.
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Figur 8.12. Placering i Svenskt näringslivs kommunranking 2009-2018. Källa: Svenskt näringsliv Figur:
Gällivare kommun. Datum: 2018-11-29.
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Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten har sedan 2003 tillhört Service- och teknikförvaltningen.
Innan dess låg ansvaret under Kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsenheten är en
av kommunens samarbetspartners till Arbetsförmedlingen med syfte att ta emot
anvisade för genomförande av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Målsättningen
är att de anvisade ska komma närmare den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsenheten samverkar även med försörjningsenheten,
socialtjänsten, kriminalvården, Försäkringskassan och landstinget för att ta emot
anvisade men då är ofta syftet ett annat. Det kan till exempel handla om
arbetsträning, rehabilitering, ungdomstjänst och samhällstjänst.
På Arbetsmarknadsenheten verkställs även LSS beslut om daglig verksamhet för
personer som omfattas av personkrets enligt LSS. De personer som får beslut
om daglig verksamhet på SAVO erbjuds en sysselsättning med tillgång till
handledare. Personerna som är på SAVO har behov av särskilda insatser för att
få sina behov tillgodosedda och för att kunna tillgodogöra sig en meningsfull
sysselsättning. Även SAVO arbetar för att brukarna ska kunna få någon form av
sysselsättning hos arbetsgivare utanför Arbetsmarknadsenheten.
8.5 Nuläge
Arbetsmarknadsenheten har ca 15 personer anställda. För närvarande är cirka 50
personer inskrivna i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 13-15 personer
har sin dagliga verksamhet på SAVO. Totalt omfattar Arbetsmarknadsenheten
därmed cirka 80 personer. Arbetsmarknadsenheten består av flera olika
verksamheter och de är Serviceverkstaden, Alltinget, Textilverkstaden, Café
Hjortronet, Pensionärsservice och Savo. Beroende på vilka personer det är som
anvisas till Arbetsmarknadsenheten påverkar det fördelningen internt mellan de
olika verksamhetsområdena. Det totala antalet anställda är trots det ganska lika
från år till år.
Arbetsmarknadsenheten har mellan januari – augusti 2018 haft 74 inskrivna
personer. Det har varit jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Nedan visas antal
inskrivningar och fördelning mellan kvinnor och män samt vem som har anvisat
personerna till Arbetsmarknadsenheten.
Antal
Totalt antal inskrivna
Samhällstjänst
Ungdomstjänst
Inskrivna Extratjänster
Avslutade
Från AME avslutade
Extratjänster

Män
74
2
2
13
22

37
0
2
7
11

7

4

Kvinnor
37
0
0
6
11

Anvisade från
Arbetsförmedlingen
Frivården
Socialförvaltningen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

3 Arbetsförmedlingen

Figur 8.13 visar antal inskrivningar och utskrivningar till Arbetsmarknadsenheten samt fördelning mellan

kvinnor och män samt vilken instans som har anvisat.

På Savo är antalet deltagare ganska konstant med mellan 13-15 personer och
har varit så under de senaste åren. Det är för närvarande uteslutande män som
har sin dagliga verksamhet på SAVO.
Samtliga som anvisas till Arbetsmarknadsenheten från Arbetsförmedlingen är i
en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och alla börjar med en praktik. Praktiken kan
efter en tid övergå till en tidsbegränsad anställning med någon form av
anställningsstöd men målet är att de ska kunna lämna Arbetsmarknadsenheten
för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Målet är att perioden på
Arbetsmarknadsenheten inte ska bli längre än som längst ett par år. På grund av
sekretess från Arbetsförmedlingen finns ingen säkerställd information om i hur
stor grad deltagarna har gått vidare till reguljärt arbete eller annan aktivitet via
Arbetsförmedlingen efter avslutad tid på Arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenheten tar som nämnts inledningsvis emot anvisade personer i
en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och verkställer LSS beslut om daglig
verksamhet. För att kunna tillhandahålla meningsfull sysselsättning i dessa
verksamheter utförs arbetsuppgifter i form av bland annat service och uppdrag
till kommunens olika förvaltningar och föreningar. Vilken service och vilka
uppdrag som kan utföras är beroende av vilka personer som finns anvisade till
Arbetsmarknadsenheten och vilka erfarenheter och kunskaper dessa personer
har.
8.6 Framtid och utmaningar
En utmaning som Arbetsmarknadsenheten har framför sig är den låga
arbetslösheten i kommunen. Det är gynnsamt för medborgarna och folkhälsan
att arbetslösheten är låg men det påverkar hur många som anvisas från
Arbetsförmedlingen. Enheten kommer att avsäga sig vissa fasta jobb till följd av
personalbrist som delvis beror på minskad mängd anvisade. De som har bäst
förutsättningar att klara den reguljära arbetsmarknaden lämnar
Arbetsmarknadsenheten först och ersätts med personer som står längre ifrån och
det påverkar möjligheten att ta på sig nya uppdrag.
En andel av de som anvisas till Arbetsmarknadsenheten idag har förvisso
arbetsförmåga att utföra olika arbetsuppgifter men de har begränsade kunskaper
i det svenska språket, vilket gör att behovet av handledare ökar. Som en
konsekvens av det blir det mindre tid till handledning för övriga som har andra
behov för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Vilka beslut som fattas politiskt på riksnivå men även lokalt kan påverka
verksamheten i olika riktningar. Ovissheten kring om Arbetsförmedlingen ska
finnas kvar eller inte är exempel på politik som sannolikt kan påverka
kommunens verksamhet för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Hur
migrationen och integrationen kommer att se ut är exempel på andra politiska
områden som sannolikt kan komma att påverka Arbetsmarknadsenheten i
förlängningen.

Gällivare kommun saknar i dag en gemensam väg in till kommunens
verksamheter för de grupper av människor som står längst från
arbetsmarknaden. I dag sker olika insatser och olika arbeten inom flera av
kommunens förvaltningar och det innebär att gemensamt arbetssätt och strategi
för att tillgodose de behov som finns hos de olika grupperna av människor som
står långt från arbetsmarknaden eller har varit arbetslösa under lång tid saknas.

