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Viktigare händelser under 2018 
 

• ”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” har ställts ut för granskning och 
efter slutliga revideringar antagits av Kommunfullmäktige i april. Den har redan börjat 
tillämpas och bland annat gett möjlighet för byggande i strandnära lägen. Arbete för 
implementering fortsätter. 

• Arbete är påbörjat mot att gå in i gemensam myndighetsnämnd avseende miljö-bygg-räddning 
med, i första hand, Malå och Norsjö 

• Ett antal utvecklingsprojekt har beviljats och flera är under framtagande. I samverkan inom 
Swedish Lapland Vistors Board fortsätter arbetet för en växande besöksnäring. I samverkan 
med samebyar, besöksnäring och ideella aktörer genomförs projektet Hållbar skotertrafik. 
Utveckling av Top of Arjeplog konceptet och Laisdalen som fiskedestination är andra exempel.  

• Kommunen deltar i näringslivs- och utvecklingssamarbetet inom Region 10 och Argentis 
samlokaliseras med kommunens övriga näringslivsinriktade resurser i Bagarstugan. 

• Under första delen av 2018 har VA till nya villaområdet på Lugnet upphandlats, för utförande 
under sommaren 2018. 

• Påbörjat ombyggnation av Lugnetskolan för att vara klart i mitten på november 2018 för att 
fungera som LSS boende. Mål att vara igång med verksamheten innan årsskiftet 2018. 

• Tekniska enheten har skött parker och torg i egen regi under sommaren 2018 och i detta 
arbete börjat fokusera på det kraftigt eftersatta underhållet inom parkskötsel gällande 
planteringar. Första steget är taget med gallringar och rensning av rabatter för att kunna få 
fina planteringar till 2019. 

• Kajen i hamnen renoverades med början under 2017 och har färdigställts under 2018. 
• Köpet av Hälsocentralen är genomförd 1 juni 2018 vilket är ett stort steg i arbetet med 

framtidens äldreboende.  
• Förskolan har utökat till att ha avdelningar även på Öberga förskola (gamla Pangea). 

Grundskolan har infört mobilfri zon, vilket varit mycket uppskattat. Från höstterminen är 
skolan läxfri.  

• Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Två projektanställda inom äldreomsorgen, en som 
handledare som arbetar med att aktivera och stimulera våra omsorgstagare både i grupp och 
enskilda träffar, en som undersköterska som arbetar direkt i vården för att avlasta ordinarie 
personal och tillföra ökad omvårdnadskvalitet.  

• Barn och unga inom Biståndsenheten. Vi har två projektanställda administrativa resurser som 
ska stötta och hjälpa socialsekreterarna i sitt arbete  

• Fortsatt införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten kommer att genomföras under året. 
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Måluppfyllelse 
 

Verksamhetsmål 

Mål
Prognos 
måluppfyllelse

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska uppleva 
Arjeplogs kommun som en attraktiv plats att leva, 
bo och besöka

Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina 
verksamheter

Arjeplogs kommun ska arbeta för att öka den sociala 
delaktighetern

Arjeplogs kommun ska präglas av ett bra 
företagsklimat

 

 

Sammanfattningsvis bedöms verksamheterna i stort vara på väg att uppfylla fullmäktiges beslutade 
verksamhetsmål. Gällande företagsklimatet har samarbetet ökat markant, förvaltningen har erhållit en 
adjungerande plats i Argentis styrelse och en samlokalisering till kommunala lokaler har skett från Argentis 
sida.  

Fiberutbyggnad inom kommunen - Trots att upphandling genomfördes under 2017 och avtal tecknades okt-
17 så är vi inte iland. Även om vi inte är där vi önskade så har mycket goda förutsättningar skapats. Tyvärr 
har många störningar under året gjort att allt dragit ut på tiden men vi hoppas fortfarande att man ska kunna 
se effekt av samarbetet innan slutet av 2018. 

Kommunal samverkan - Samarbeten inom främst R10 och Skellefteregionen har ökat, vi har i dessa 
grupperingar erhållit en mer naturlig roll. Möjligheterna är väldigt många men bristen på lokala resurser gör 
att vi måste göra noggranna avvägningar över vad vi ska ta oss an och vad vi ska avstå. Samarbetena har 
hittills främst handlat om gemensamma utbildningar, projektansökningar samt remisser och skrivelser. En 
gemensam upphandlingsfunktion har upprättats via avtalssamverkan mellan Arvidsjaur, Malå, Sorsele samt 
Arjeplog med start 1 sep -18. Upphandlare finns anställda i Arvidsjaur och Malå. Önskemål om att ansluta 
finns från ytterligare ett antal kommuner inom R10. Arbetet med gemensam myndighetsnämnd 
(tillsammans med Malå, Norsjö och Sorsele) har fortsatt om än i långsamt tempo, målbilden är att ha en 
tidsplan och förslag på lösning framtagen under fjärde kvartalet.  

”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” antogs av Kommunfullmäktige i april. Den 
tillämpas redan och har bland annat gett möjlighet för byggande i strandnära lägen. Arbete för 
implementering fortsätter. 

Arbetet fortsätter avseende framtagande av dokumenthanteringsplan, det nya personalpolitiska 
programmet är framtagande och på väg upp för beslutsfattande. Under året har utbildningsinsatser 
genomförts, främst mot ledande personer inom organisationen i syfte att skapa förutsättningar inför 
kommande digitalisering. Målet är att effektivisera möjliga processer och samtidigt öka tillgängligheten mot 
våra medborgare, ett riktat mål för året är införandet av fem e-tjänster 

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Resultatprognoser kommunstyrelsens verksamheter 
 

(Tkr) Budget 
Helår 
2018 

Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot budget 
2018 

Skillnad 
prognos april/ 
augusti 

Kommunstyrelsen -158 801 -172 760 -13 959 -6 785 
- varav kommunchef, stab -5 577 -5 654 -77 46 
- administration och stöd -39 838 -41 918 -2 080 -589 
- varav barn- och utbildning -57 126 -58 986 -1 860 -2 760 
- varav vård- och omsorg -56 260 -66 202 -9 942 -3 482 

 

Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse mot budget med -14 Mkr. 

Det största underskottet återfinns hos vård- och omsorg med -9,9 Mkr som i huvudsak består av köp 
av sjukskötersketjänster samt socialsekreterare och höga kostnader för LSS-boende i andra 
kommuner. 
Administration och stöd beräknar underskott med -2 Mkr länstrafiken/skolskjutsar utgör -2,1 Mkr 
och fjärrvärmen -0,5 Mkr. 
Barn- och utbildning prognosticerar underskott med -1,9 Mkr. Största underskottet redovisar 
grundskolan med -1,1 Mkr som består av ökade personalkostnader. 

 
Investeringsprognos 

(Tkr) 
Budget 2018 

Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot 
budget 
2018 

Kommunstyrelsen 117 429 33 344 84 085 
-varav kommunchef, stab 0 0 0 
- varav administration och stöd 115 960 32 026 83 934 
- varav barn- och utbildning 314 163 151 
- varav vård- och omsorg 1 155 1 155 0 

 

Av årets investeringsbudget avser 60 Mkr framtidens äldreboende, och enbart 5,8 Mkr av dessa 
beräknas investeras under innevarande år.  
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef, stab 
 
Satsningar under 2018 

1. Stärkt samarbete med Argentis 
2. I samverkan med Telia/Zitius möjliggöra fiberutbyggnad inom kommunen 
3. Jobba för ökad mellan kommunal samverkan 
4. Slutförande samt implementering av LUS/ÖP 
5. Förenkla ledning och styrning genom uppdatering av övergripande styrdokument 
6. Gemensam myndighetsnämnd med Malå/Norsjö/Sorsele 
7. Gemensam upphandlingsfunktion 
8. Digitalisering, allmän utbildning samt införandet av e-tjänster 

 

Måluppfyllelse 

Må l
Pr ognos  
må l uppf yl l e l s e

Kvi nnor  oc h mä n,  f l i c kor  oc h poj ka r  
s ka  uppl e va  Ar j e pl ogs  kommun s om e n 
a t t r a kt i v  pl a t s  a t t  l e va ,  bo oc h 
be s öka

Ar j e pl ogs  kommun s ka  ha  hög  
kva l i t e t  i  s i na  ve r ks a mhe t e r

Ar j e pl ogs  kommun s ka  a r be t a  f ör  a t t  
öka  de n s oc i a l a  de l a kt i ghe t e r n

Ar j e pl ogs  kommun s ka  pr ä g l a s  a v  e t t  
br a  f ör e t a gs kl i ma t

 

 

Kommentarer 
1. Under året har samarbetet ökat markant, förvaltningen har erhållit en adjungerande plats i 

Argentis styrelse och en samlokalisering till kommunala lokaler har skett från Argentis sida. 
Samordningen har, trots att det bara gått fyra månader, redan fått med sig ökade dialoger och 
tilltagande uppdragsfördelning oss emellan där kunden är i fokus 

2. Trots att upphandling genomfördes under 2017 och avtal tecknades okt-17 så är vi inte iland. 
Även om vi inte är där vi önskade så har mycket goda förutsättningar skapats genom flertalet 
möten, främst mellan kommunen och Skanova. Tyvärr har många störningar under året gjort att 
allt dragit ut på tiden men vi hoppas fortfarande att man ska kunna se effekt av samarbetet innan 

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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slutet av 2018. Primärt är dock att reda ut informationsproblematiken till blivande kunder så har 
skapat en stor del onödig irritation. Telia jobbar på frågan. 

3. Samarbeten inom främst R10 och Skellefteregionen har ökat, vi har i dessa grupperingar erhållit 
en mer naturlig roll. Möjligheterna är väldigt många men bristen på lokala resurser gör att vi 
måste göra noggranna avvägningar över vad vi ska ta oss an och vad vi ska avstå. Samarbetena 
har hittills främst handlat om gemensamma utbildningar, projektansökningar samt remisser och 
skrivelser. 

4. ”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” antogs av Kommunfullmäktige 
i april. Den tillämpas redan och har bland annat gett möjlighet för byggande i strandnära lägen. 
Arbete för implementering fortsätter. 

5. Arbetet fortsätter avseende framtagande av dokumenthanteringsplan, det nya personal-politiska 
programmet är framtagande och på väg upp för beslutsfattande. 

6. Arbetet med gemensam myndighetsnämnd (tillsammans med Malå, Norsjö och Sorsele) har 
fortsatt om än i långsamt tempo, målbilden är att ha en tidsplan och förslag på lösning framtagen 
under fjärde kvartalet.  

7. En gemensam upphandlingsfunktion har upprättats via avtalssamverkan mellan Arvidsjaur, 
Malå, Sorsele samt Arjeplog med start 1 sep -18. Upphandlare finns anställda i Arvidsjaur och 
Malå. Önskemål om att ansluta finns från ytterligare ett antal kommuner inom R10. 

8. Under året har utbildningsinsatser genomförts, främst mot ledande personer inom 
organisationen i syfte att skapa förutsättningar inför kommande digitalisering. Målet är att 
effektivisera möjliga processer och samtidigt öka tillgängligheten mot våra medborgare, ett 
riktat mål för året är införandet av fem e-tjänster 

 

Ekonomi 
Ekonomisk sett så ser indikerar prognosen för kommunledningen per den sista augusti ett marginellt 
minusresultat. För närvarande finns personalvakans som i händelse av ej lyckad rekrytering kan leda till 
ett nollresultat sett till helår. Projektens del av den totala omslutningen är förhållandevis stor, totalt 
beräknas cirka 4 mkr finansieras med externa medel. 

 

(Tkr) Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
prognos 

Kommunchef/stab 5 587 5 577 5 654 -77 
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Administration och stöd 
 
Satsningar under 2018 

• Under året kommer fokus att ligga på effektiva processer inom administration, organisation av 
det gemensamma administrativa stöder intern och extern, aktivt arbete med rehabilitering för 
att minska sjuktal samt utveckling av digitala tjänster. 

• Ny plattform gällande e-post. Planering inför en Primär och sekundär datahall kopplat i 
ansökan MSB. Ny generation av infrastruktur gällande kommunikation till kommunens 
verksamheter. Utbildning av personal inför kommande krav på IT hantering. 

• Under första delen av 2018 har VA till nya villaområdet på Lugnet upphandlats, för utförande 
under sommaren 2018. 

• Byggt om lokalerna på återvinningscentralen, för att inrymma ny personalgrupp för skötsel 
av VA- och fjärrvärme-anläggningar.    

• Påbörjat ombyggnation av Lugnetskolan för att vara klart i mitten på november 2018 för att 
fungera som LSS boende.  

• Tekniska enheten har skött parker och torg i egen regi under sommaren 2018 och i detta 
arbete börjat fokusera på det kraftigt eftersatta underhållet inom parkskötsel gällande 
planteringar. Första steget är taget med gallringar och rensning av rabatter för att kunna få 
fina planteringar till 2019. 

• Kajen i hamnen renoverades med början under 2017 och har färdigställts under 2018. 
• Vi har påbörjat ett mindre projekt inom lokalvården för att minska underhållet på golvytorna 

men med bibehållen livslängd. Hittills är alla inblandade nöjda med resultatet. 
• Köpet av Hälsocentralen är genomförd 1 juni 2018 

 

Måluppfyllelse 
Arbetet för att uppfylla många av målen ligger i linje med hur arbete med ”Medborgarservice” 
fortskrider. När det gäller målet att minska sjukfrånvaron till 5 % så pågår ett flertal åtgärder där. 
Fortsatt god samverkan med företagshälsovården, samverkan med rehab koordinator påbörjad, 
utbildningsinsatser via ett ESF projekt för chefer i psykisk hälsa arbetsliv.  Tekniska enheten har haft 
träff med företagen, vid en företagarfrukost, där kommande projekt för 2018 presenterades, 
dessutom har kontakt tagits med lokala företag för att informera om kommande upphandlingar. 

2018 började med bra ambitioner men personalsituationen har inte medgett ett strukturerat arbete 
inom tekniska enheten under 2018. Personal har inte funnits på plats då rekrytering av ersättare till 
teknisk handläggare och fastighetsingenjör drog ut på tiden samt att fastighetschef sa upp sig under 
april månad, varvid även denna tjänst rekryterades. 

Inom kostservice är måluppfyllelsen möjlig till trolig. Ett strukturerat arbete för att nå målen pågår. 
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Ekonomi 
Totalt för hela avdelningen för administration och stöd så pekar prognosen på helåret på ca – 2080 
tkr där majoriteten av underskottet ligger på tekniska enheten samt kostservice där det fanns 
felaktiga ingångsvärden i budget 2018. Tekniska enhetens underskott  pekar på ca -2545 tkr, där 
största underskottet finns inom kollektivtrafiken, underskottstäckning till LTN för 2017 landade på 
dryga 1,1 mkr och prognostiserat underskott för LTN totalt ca 2,1 mkr. Förutom kollektivtrafiken så är 
fjärrvärmeverksamheten prognosticerad till ett underskott om ca 550 tkr, till största delen beroende 
på repstoppet i maj-juni. Fastigheter kommer också att påverka resultatet negativt då två 
vattenskador, bl.a. på Tingsbacka, där bedömningen är att budget inte kommer att räcka. 

(Tkr) Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
prognos 

Administration och stöd 52 497 39 838 41 918 -2 080 

IT-samordnare 4 454 4 618  4 341 277 

Kostchef 5 233 5 098 5 785 -687 

Enhetschef administration och stöd 23 871 12 281 11 786 495 

Handläggare förmyndare och godemän 401 565 565 0 

Teknisk chef 6 505 6 304 8 674 -2 370 

Fastighetschef 9 047 9 069 9 248 -179 

Enhetschet VA renhållning -1 670 -2 788 -2 687 101 

Enhetschef lokalvård sporthall 4 656 4 692 4 789 -97 
 
Verksamheterna 
Här nedan redovisas rapporterna från enhetscheferna. 
 

Kostservice 

Hittills i år har vi ändrat vår arbetsgrupp vi har nu 6 kockar/ekonomibiträden och 3 ekonomibiträden  
Vi koncentrerar oss nu på att arbeta som en grupp med ett syfte, med nya rutiner och mål. 
Vi är nu huvudleverantören av de flesta livsmedel och måltider inom Arjeplogs Kommun avdelningar. 
Vi levererar 160 000 måltider per år till 8 olika avdelningar. 
Till en genomsnittlig kostnad av 9,10 kr lunch och 25 kr middag för råvarorna. 
Nya upphandlingar på livsmedel och mejerivaror är genomförda tillsammans med Piteå. 
 

IT-enheten 

Dom projekt som vi hade som mål det två första kvartalet klarade vi bra, vi klarade även av ett 
projekt som inte var planerat (Skype). Fortsatta arbete resten av året med att komma ikapp. 
Planering inför en Primär och sekundär datahall kopplat i ansökan MSB. 
Ny generation av infrastruktur gällande kommunikation till kommunens verksamheter. 
Utbildning av personal inför kommande krav på IT hantering. 
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Tekniska enheten 

Första delen av året präglades av mycket snö på kort tid under december 2017 och januari 2018, 
vilket påverkade både budget och personal. Från 1 januari har vi även en full beredskapsstyrka på VA 
och fjärrvärme då vi nu även sköter drift och underhåll i egen regi.  
Nya VA taxan började gälla från årsskiftet och första fakturorna kom ut i slutet på mars, ca 2 veckor 
efter plan.  
Repstoppet på värmeverket blev betydligt dyrare än budgeterat då gamla A-trä inte kom igång enligt 
plan. Detta gav att vi körde olja under repstoppet, vilket märks på utfallet för 
fjärrvärmeverksamheten.  

 

 

Avd/Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mått Aktiviteter Uppfyllelse 

Social delaktighet
Se till att alla är nöjda med 
maten. 

85%

Genomföra 
enkätundersökningar till 
föräldrar, se till att få till ett bra 
matråd. 

trolig

Kompetensförsörjni
ng/Företagsamhet
Attraktiv plats Personalen ska trivas 12 ggr/år Goda resultat på HME möjlig

Hög kvalitet
Minska volymen av tillagad 
mat som slängs

-10 %
Se till att minska svinn och 
fellagning. 

trolig

Administration 
och stöd - 
Kostservice

Avd/Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mått Aktiviteter Uppfyllelse 

Attraktiv plats
Tilldelade projektmedel 
ska upphandlas

80% Planeringsträffar osannolikt

Tillhandahålla 
praktikplatser inom 
verksamheten

Verksamheterna Fastigheter, 
Vatten och Avlopp, Renhållning 

och Lokalvård skall tillsammans ta 
emot minst 6 personer i behov av 

praktik.

Aktivt arbeta med att 
möjliggöra detta

möjlig

Genomföra 
medborgarmöten

Minst två under 2018 Medborgarmöten möjlig

Bra företagsklimat

Entreprenader/tjänstköp 
exklusive konsulttjänster 
ska utföras av företag som 
har sin bas i Arjeplog, givet 
att offerterna är 
konkurrensmässiga. 

80% Projektplaneringsträffar osannolik

Hög kvalitet
Upprätta långsiktiga 
underhållsplaner

75% Minst tre stycken under 2018 möjlig

Social delaktighet

Administration 
och stöd - 
Tekniska enheten

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Avd/Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mått Aktiviteter (fler tillkommer) Uppfyllelse

Nå ett resultat bättre än 86 % 
(rikssnitt 2016) vid mätning av hur 
stor andel av frågeställare som får 
svar på enkla frågor via e-post 
inom två arbetsdagar. KKiK 1

Arbeta med 
kommunfunktionen 
"Medborgareservice" och 
bevaka att alla kommunens 
medarbetare är medvetna om 
tillgänglighet via e-post. Möjlig

Nå ett resultat bättre än 52 % 
(rikssnitt 2016) vid mätning av hur 
stor andel av frågeställare som får 
ett direkt svar på enkla frågor via 
telefon. KKiK 2

Arbeta med 
kommunfunktionen 
"Medborgareservice" och 
bevaka att alla kommunens 
medarbetare är medvetna om 
tillgänglighet via telefon. Möjlig

Gott bemötande vid 
kontakt med medborgare 
och företag

Nå ett resultat bättre än 78 % 
(rikssnitt 2016) vid mätning av hur 
gott bemötande medborgare 
uppfattar sig få via telefonkontakt 
med kommunen. KKiK 3

Arbeta med värdegrundsfrågan 
om medborgarfokus i hela 
kommunen. 

Möjlig

Underlätta för alla 
medborgare att få stöd och 
hjälp med frågor och e-
tjänster

Nå ett resultat bättre än 
rikssnittet avseende kommunens 
informationsgivning via 
hemsidan. Mätning sker i SKL:s 
självgranskningsmall. KKiK 13. 

Arbeta med 
kommunfunktionen 
"Medborgareservice". Utforma 
öppettider och frigöra tid för 
att finnas tillgängliga för de 
medborgare som önskar extra 
stöd och hjälp. Utforma 
hemsidan för att tydligare 
synliggöra svar på vanliga 
frågor. Möjlig

Möjliggöra deltagande för 
alla medboragare i frågor 
om kommunens utveckling

Nå ett resultat bättre än 
rikssnittet. Kommunen genomför 
en självgranskning utifrån mall i 
Kolada. KKiK 14

Tillhandahålla ett digitalt 
forum för medborgarförslag 
och genomföra 
medborgardialoger. Trolig

Bra företagsklimat
Erbjuda hög servicenivå för 
företagen

Nå ett resultat bättre än 
rikssnittet i SKL:s undersökning 
Insikten/KKiK 34

Arbeta med 
kommunfunktionen 
"Medborgareservice" och 
tillsammans med kommunens 
alla verksamheter förbättra 
kvaliteten i kommunens 
service gentemot företagare. Möjlig

Uppföljning av att samtal tredje 
sjukdagen följs, mäts med egen 
statistik.

Utbilda enhetscheferna i och 
se till att de följer kommunens 
rehabpolicy Osannolik

Uppföljning av långtids- och 
korttidssjukvaro. Sjukfrånvaron 
ska totalt i kommunen minskas till 
5 % under 2018. Egen statistik från 
lönekontoret. 

Arbeta aktivt tillsammans med 
A-hälsan för att få ner 
sjuktalen. 

Förebyggande arbete i enlighet 
med arbetsmiljöpolicyn. Egen 
mätning. 

Innebär bland annat proaktivt 
arbete i samarbete med 
sjukvården. 

Erbjuda e-tjänster för att 
underlätta för medborgare, 
företag och medarbetare 
samt för att kvalitetssäkra 
och minska sårbarheten. 

Erbjuda minst 2 e-tjänster under 
2018. 

Arbeta brett med digitalisering 
och tillgänglighet. 

Trolig

Administration 
och stöd - IT, 
medborgarservice, 
ekonomi, 
personal, lön

Attraktiv plats

Hög tillgänglighet 
gentemot medborgare och 
företag

Social delaktighet

Hög kvalitet

Minska sjukfrånvaron till 5 
%

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Utbildning & kultur 
 

Satsningar under 2018 
• Elevhemmet har startat upp stödboendet och det har gått bra för ungdomarna även om 

arbetet med flytt förstås är förknippat med stora kostnader. Tjänsten som föreståndare är 
vakant, t.f. är utbildnings- och kulturchef. 

• Förskolan har utökat till att ha avdelningar även på Öberga förskola (gamla Pangea). Svårt att 
rekrytera legitimerade förskollärare. 

• Grundskolan har infört mobilfri zon, vilket varit mycket uppskattat. Från höstterminen är 
skolan läxfri. Arbetet med bedömningsstöd och systematiskt kvalitetsarbete fortsätter enligt 
plan. Belastningen på personalen upplevs vara hög. 

• Kultur och fritid har utvecklat kulturskolan, som nu inkluderar musik, teater, slöjdklubb och 
skapande bild. 

 
Måluppfyllelse 
Vi arbetar med A-hälsan för att förbättra arbetsmiljön i grundskolan och för att stärka personalgrupp 
och sammanhållning på elevhem och stödboende. Vi har dessutom vidtagit åtgärder för bättre fysisk 
arbetsmiljö; Öbergaskolan har fått nya arbetsplatser och ett lugnare personalrum. 

På förskolan fortsätter vi med värdegrundsarbete och jämställdhet. Vi utvärderar med både barn och 
vårdnadshavare och får fina resultat, men vi har fortfarande svårt att hitta utbildade förskollärare. 

I grundskolans verksamhet ser vi att barnen mår bra att vårdnadshavarna är nöjda. Vi jobbar med 
likabehandling och ser att det ger resultat. Vi fortbildar lärare och använder riktade uppdrag, och har 
ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete. 

Kulturskolan samarbetar med andra aktörer för att öka utbudet. Elevhälsan tar fram en 
handlingsplan för ungas mående och samverkar med hälsocentral, polis, socialtjänst med flera för att 
nå resultat. 

. 
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Social delaktighet 

• Social delaktighet – trolig uppfyllelse. 
o Minst 90 % av nyanlända aktuella för SFI ska slutföra sin SFI inom 2 år.  
o Öka kompetensutveckling kring bemötande för all personal inom förskola, skola och 

elevhem.  
o Säkerställa att det i samtliga elevråd/ungdomsråd finns en större integrering av 

elever från olika nationaliteter.  
o Organiserade rastvakter på alla skolenheter med fokus på integration.  

Hög kvalitet i verksamheterna 

• Hög kvalitet – möjlig uppfyllelse. Behörigheten till universitet och högskola är osäker. 
o Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med…  
o Utvärdera stort och smått; söka elevernas synpunkter i större utsträckning, 

utvärdera egna kurser, läsår, speciella aktiviteter 
o Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ska vara minst 210 poäng 
o Handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig personal inom förskola, skola och 

elevhem ska utformas, framför allt med tanke på de pensionsavgångar vi står inför.  
o 90 % av flickor och pojkar på studieförberedande program på gymnasieskolan ska 

uppnå grundläggande behörighet till universitet och högskola.  
o Upprätta handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig personal inom förskola, 

skola och elevhem, framför allt med tanke på de pensionsavgångar vi står inför.  
Attraktiv arbetsgivare 

• God arbetsgivare – möjlig uppfyllelse. Vi har ett gott arbete med gruppstärkande aktiviteter 
och har en hög kvalitet i resultat- och uppföljningssamtal, men sjukskrivningsnivån är hög. 

o Sjukskrivningsnivån ska vara högst 7 % utan någon större skillnad mellan kvinnor och 
män.  

o Gruppstärkande aktiviteter för all personal i syfte att skapa ett öppet, tillåtande och 
utmanande arbetsklimat.Hög kvalitet i våra medarbetarsamtal med uppföljning och 
utvärdering. 

Ekonomi 

(Tkr) 
Utfall 2017 

Budge
t 2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
prognos 

Barn- och utbildning 55 274 57 126 58 985 -1 859 

Skolchef 8 381 6 952 7 536 -584 

Enhetschef kultur- och fritid 2 520 2 660 2 645 15 

Förskolechef 10 625 10 855 11 310 -455 

Rektor Gymnasieskolan 13 932 13 063 12 530 533 

Elevhemsföreståndare -1 121 1 746 2 005 -259 

Rektor Grundskola 20 937 21 850 22 959 -1 109 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 
     

 

 

Kommunmål Verksamhetsmål

Prognos 
uppfyllelse 
april

Prognos 
uppfyllelse 
augusti

Minst 90 % av nyanlända aktuella för SFI ska slutföra sin 
SFI inom 2 år. 
Öka kompetensutveckling kring bemötande för all personal 
inom förskola, skola och elevhem. 
Säkerställa att det i samtliga elevråd/ungdomsråd finns en 
större integrering av elever från olika nationaliteter. 
Organiserade rastvakter på alla skolenheter med fokus på 
integration. 
Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss 
med… 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ska vara minst 210 poäng

90 % av flickor och pojkar på studieförberedande program 
på gymnasieskolan ska uppnå grundläggande behörighet 
till universitet och högskola. 

Sjukskrivningsnivån ska vara högst 7 % utan någon större 
skillnad mellan kvinnor och män. 

Social delaktighet

Hög kvalitet

God arbetsgivare

Utvärdera stort och smått; söka elevernas synpunkter i 
större utsträckning, utvärdera egna kurser, läsår, speciella 
aktiviteter

Handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig personal 
inom förskola, skola och elevhem ska utformas, framför allt 
med tanke på de pensionsavgångar vi står inför. 

Upprätta handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig 
personal inom förskola, skola och elevhem, framför allt 
med tanke på de pensionsavgångar vi står inför. 

Hög kvalitet i våra medarbetarsamtal med uppföljning och 
utvärdering

Gruppstärkande aktiviteter för all personal i syfte att skapa 
ett öppet, tillåtande och utmanande arbetsklimat. 

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Elevhemmet 

Fr.o.m. 1/1 2018 övertas budget samt personalansvar från tidigare Pangea. Flytt av elever till 
elevhemmets lokaler februari månad. Mycket stora  kostnader i samband med avveckling, städ och 
personal av HVB-hemmet. Uppstart här i elevhemmets lokaler är bekostade med befintliga medel 
samt tillvaratagande av diverse begagnade möbler. Stort arbete med integration och trivsel för 
eleverna i huset. 

Arjeplogs förskola 

Vår trångboddhet löste sig, vi fick överta ”Pangea” som nu är Öberga förskola. Cirkeln har som blivit 
sluten när de i dessa lokaler varit förskola förut. Lösningar har vi gjort på det allra bästa sättet ur en 
ekonomisk synpunkt och vi har nyttjat ytorna utifrån de uppdrag vi har. Personalen har jobbat fram 
en miljö som är anpassat för den verksamhet som bedrivs här 5-års. Vi är fått positiv feedback av 
föräldrar likaså av politiken. I och med flytten så har vi kunnat anpassa de övriga grupperna med 
färre barn i grupperna.  

• 3 avdelningar med barn 1-3 år,  
• 2 avdelningar 3-4 år,  
• en samisk avdelning med åldersblandat 1-5 år, 
• 2 avdelningar med 5-års. 

Antal inskrivna barn är 115 st. Vi har nu lyckats med att ha färre barn i samtliga grupper utifrån de 
rekommendationer som vi får från skolinspektionen. Det gläder oss alla att kunna säkerställa en god 
miljö för våra små kunder. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår pedagogiska miljö och att 
synliggöra lärandet/undervisning för samtliga barn.   

Vi har även tagit fram ett nytt mål för Grön Flagg ht-17 och 2018. Team är stad och samhälle. 

De är stora bekymmer att rekrytera legitimerade förskollärare vilket gör att arbetsbelastningen blir 
hög på de befintliga förskollärarna som vi har anställda nu. Jag har 7 st. legitimerade förskollärare 
och de är placerade utifrån barngruppernas behov.  Verksamheten söker efter 7 st. legitimerade 
förskollärare. Men det finns hopp, idag finns 2 stycken som vikarierat på förskolan som nu läser till 
förskollärare. Vi har även några anställda på vikariat som eventuellt kommer att utbilda sig.   

Kultur och Fritid 

Kulturskolan bedriver musik, teater, slöjdklubb och skapande bild. Dans i skolan under vecka på 
gymnastiklektiorna är planerat. Biblioteket står för nya utmaningar när det gäller den 
digitala/tekniska utvecklingen med olika nedladdningstjänster som finns tillgängliga. Där arbetar vi 
för särskilda insatser eftersom behoven ökar stadigt. Sagostunder för mindre barn varje vecka har 
erbjudits. Elever i låg-och mellanstadiet lånar böcker varje vecka. Bokprat erbjuds. Samisk 
språkstödjare på förskolan har anställts. Samiska nationaldagen firades i skolorna och på 
Vaukagården för allmänheten. Samiskteater för barn och boende i äldreomsorgen var mycket 
uppskattat. Förenings-och dialogmöte har genomförts. 
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Vård- och omsorgsverksamhet 
Satsningar under 2018 
 

• Framtidens äldreboende. Vi planerar och står inför en stor förändring i och med framtidens 
äldreboende. Under första halvåret 2017 flyttade vi OBS-platserna  samt våra omsorgstagare 
på avdelningen Norrskenet till Vaukagården/Tallbacken. Detta var ett steg mot framtidens 
äldreboende som kommer att medföra lägre kostnader för personal, lokaler, samt övriga 
kostnader inom verksamheten. Arbete med verksamhetsbeskrivning och lokalprogram är 
genomfört under T2. 

• Projekt eget LSS/gruppboendet. Arbete med verksamhetsbeskrivning och lokalprogram har 
slutförts under T1 samt upphandling. Renovering av Lugnetskolan påbörjades under T2. Mål 
att vara igång innan årsskiftet 2018. 

• Rekrytering av personal. Stor vikt har lagts på rekrytering av personal så att vi kan tillsätta 
vakanta tjänster, detta medför bl.a. lägre kostnader för bemanningsföretag, bättre 
arbetssituation för vår personal, mindre övertid och vi tror även på en lägre sjukfrånvaro då 
det finns ordinarie personal på tjänsterna. 

• Nya och bättre anpassade lokaler för IFO. Har flyttat från Tingsbacka till Torggatan (gamla 
polisstationen). 

• Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi har två projektanställda inom äldreomsorgen, en 
som handledare som arbetar med att aktivera och stimulera våra omsorgstagare både i grupp 
och enskilda träffar, en som undersköterska som arbetar direkt i vården för att avlasta 
ordinarie personal och tillföra ökad omvårdnadskvalitet. Vi är beviljade medel för 2018 men 
efter det är dessa projektmedel slut. Vår förhoppning är att riksdagen beviljar ytterligare medel 
för 2019 och framåt som att de anställda inom projektet kan fortsätta tillföra de utökade 
aktiviteterna till våra omsorgstagare. 

• Barn och unga inom Biståndsenheten. Vi har två projektanställda administrativa resurser som 
ska stötta och hjälpa socialsekreterarna i sitt arbete Vi är beviljade medel för 2018 och 
projektet planeras att fortsätt även under 2019, under förutsättning att riksdagen avsätter medel 
även under 2019. Vår förhoppning är att fortsätta med projektet även under 2019. 

• Projektet Palliativ vård som pågick under 2017 är nu implementerad i verksamheten och 
fortsätter med gott resultat. 

• Fortsatt införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten kommer att genomföras under året. 
 

Måluppfyllelse 
 

Mål 1: Social delaktighet 
 

- Uppfyllelse: 1, trolig uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 

Mål 2: Kompetensförsörjning/Företagsamhet 

- Uppfyllelse: 3, osannolik uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 

Mål 3: Attraktiv plats 

- Uppfyllelse: 2, möjlig uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 
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Mål 4: Hög kvalitet 

- Uppfyllelse: 1, trolig uppfyllelse. 
- Se resp enhets måluppfyllelse 

 

Ekonomi 
Prognosen efter tertial 2 visar ett underskott med ca 10 300 tkr.  
 
Orsaker: 

- Fortsatt höga kostnader för köp av sjukskötersketjänster 
- Köp av externa platser på gruppboende inom LSS då uppstart av eget LSS/gruppboende 

försenats. 
- Fördröjningen av köpet av Hälsocentralen har medfört att externa hyreskostnader till 

Region Norrbotten belastat verksamheten. 
- Ökade kostnader för placeringar på IFO. 
- Flytten av IFO från Tingsbacka till Torggatan  

Ovan orsaker har inte funnits med i budget 2018. 
 

(Tkr) Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse 
prognos 

Vård och omsorg 77 317 56 260 66 202 -9 942 
Avd-chef Vård- och 
omsorgsverksamheten 3 703 3 925 3 846 80 
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg 13 168 5 828 6 805 -977 
Enhetschef, Personlig assistans-LSS 7 679 4 763 8 119 -3 356 
Enhetschef, Hälso- och 
sjukvårdsenheten 10 883 7 094 11 214 -4 120 
Enhetschef, Särskilda boenden 30 357 22 260 23 857 -1 596 
Enhetschef, Hemtjänst 11 527 12 389 12 362 27 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 
 

 

 

  

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mätmetod Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet Öka delaktigheten hos patienterna
Mäta sökord och se en 
ökning: samtycke och 
sekretess

Ökning -

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Minska köp av externa tjänster 
(bemanning)

Kostnad -25%

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Vårdplaner för alla patienter (ej äldre 
än ett år)

Genomförande 100%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet
Revidera ledningssystem och 
upprätta riktlinjer

Genomförande Färdigställande

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Alla anställda på IFO ska ha 
socionomutb

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

75% Vakanser 
-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Uppdaterade genomförandeplaner 
(ej äldre än 6 månader) för 
försörjningsstöd (social kontakt)

Genomförande 100%
Arbetet är påbörjat. 

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet
Öka delaktigheten hos 
omsorgstagarna

Egen mätning via 
frågeformulär

Genomförande till 100%
Genomförs inom 
projekt Ökad bem inom 
ÄÖ

-

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Öka andelen utbildade 
undersköterskor

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

90%
79 % 2018-02-27

-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Boende i SÄB ska vara nöjda med sin 
omvårdnad

Socialstyrelsens 
mätning. Mål 100 %

Under 2018 90%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet
Öka delaktigheten hos 
omsorgstagarna

Egen mätning via 
frågeformulär

Ökning -

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Öka andelen utbildade 
undersköterskor

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

90 %
71 % 2018-02-27,                 
71 % 2018-08-31.

-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Hemtjänsttagarna ska vara nöjda med 
sin hemtjänst

Socialstyrelsens 
mätning. Mål 100 %

Under 2018 95%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet Öka delaktigheten hos brukarna
Uppdaterade 
genomförandeplaner 
för alla (100%) Under 2018 90%

Sjukfrånvaro minskar 
kontinuiteten för 
brukarna. 

-

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Utbildning i enlighet med brukarens 
behov

Egen mätning av 
utbildning. Mål 100%

Under 2018 90% -

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 
2018

Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Höga kvalitetsaspekter inom LSS-
boende

KKiK-mätning
80 % av maxpoäng enligt 
KKiK-mätning

LSS-boendet är ännu 
inte klart.

-

Personlig 
assistans/ 
LSS

HSE

IFO

Särskilda 
boenden 
inom äldre-
omsorg

Hemtjänst

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Internkontroll - administration och stöd 2018 
Sammanfattning  
Internkontrollen i Arjeplogs kommun görs genom att i första steget identifiera risker och 
konsekvenser för rutiner och processer och därefter ta hänsyn till det riskvärdet som framkommer 
för att kunna genomföra åtgärder för att minska riskerna. Den s k risk- och väsentlighetsanalysen 
ska revideras årligen. Uppföljning av internkontroller sker vid delårsbokslut och i årsredovisningen. 
Vid delårsboksluten rapporteras kortfattat hur arbetet med internkontroller fortlöper och i 
årsredovisningen görs en fullständig rapport, där även kommentarer om förändringar i riskvärden 
ska framgå.  

Vad är internkontroll och varför ska vi ha det?  
Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att fastställda finansiella mål och 
verksamhetsmål uppfylls. Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i 
sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de 
olika verksamheterna. För att följa lagen om internkontroll krävs att processerna kring den 
dokumenteras och rapporteras. Utgångspunkten ska alltid vara de tre perspektiven medborgare, 
kommunorganisation och medarbetare och syftet är att minska och åtgärda risken för 
oegentligheter och fel.  

En god internkontroll kännetecknas av:  

• Ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för styrning 
• Rättvisande och tillförlitlig redovisning och information 
• Säkerställande av efterföljande av lagar, policyer, reglementen och liknande 
• Skydd mot förluster 
• Eliminering av fel och brister 

Internkontrollens komponenter 
Kontrollmiljö 
En välfungerande kontrollmiljö är grunden för en god internkontroll. Exempel på frågeställningar:  

• Har vi rätt kompetens?  
• Hur fungerar dialogen om problem?  
• Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer? 

Riskanalys 
En riskbedömning görs i tre steg:  

1. Kartläggning av risker; t ex vilka rutiner eller processer får inte gå fel? 
2. Uppskatta konsekvenserna (väsentlighetsgraden) och risken (sannolikheten) för viktiga 

rutiner och processer 
3. Förbered för hur riskerna ska hanteras 

Det finns tre typer av risker, externa, interna och verksamhetsrisker. De externa riskerna omfattar 
frågor kring efterföljande av lagstiftning och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 
samt sekretesshantering. De interna riskerna omfattar frågor som huruvida vi kan lita på den 
information vi har tillgång till, om vi har stöldbegärliga tillgångar, hur vi upprätthåller personalens 
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kompetens och hur vi ser till att sätta in nyanställda i arbetet. Verksamhetsriskerna omfattar frågor 
som huruvida vi uppfyller befintliga mål och hållbarhetsaspekter samt att oegentligheter inte 
förekommer.  

Definitioner konsekvens 
1. Obetydlig  
2. Liten  
3. Besvärande 
4. Får inte hända 

 

Definitioner risk (sannolikhet) för fel 
1. Praktiskt taget obefintlig 
2. Mycket liten 
3. Möjlig 
4. Mycket trolig 

 

Varje enskild risk ska sättas in på sin plats i en riskvärdematris. Med matrisens hjälp kan 
verksamheterna bedöma risken för oegentligheter och fel. Riskvärdematrisen är standard inom 
frågor för intern kontroll.  

 

 
Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter avser de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, miminera och i vissa fall 
eliminera risker och bör integreras i kommunens ordinarie verksamhetsprocesser så långt som 
möjligt. Väsentlighets- och riskbedömningen ska ses över i samband med kommunens rapportering 
(lägg in i årshjulet). En väl fungerande internkontroll kräver även dokumenterade ansvars- och 
befogenhetsfördelningar, dokumenterade rutinbeskrivningar och anpassad kompetensnivå.  

Rapportering 
Återrapportering sker tydligt eget stycke i delårsbokslut och årsredovisning. Rapportering av 
sjuktal och arbetstillfredsställelse ska särskilt presenteras för kommunstyrelsen som en del av 
arbetsmiljö- och hälsoarbetet.   

Särskild rapportering angående sjuktal 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat arbetet med att minska 
sjukfrånvaron inom kommunens verksamheter. Mot bakgrund av revisionsrapporten och tidigare 
erfarenheter kommer sjukfrånvaron att följas upp som en del av internkontrollen, vilket innebär att 
den efterfrågade strukturen för rapportering uppfylls samt att ansvarsfrågan tydliggörs. I arbetet 

Riskvärde 
Sannolikhet  
Konsekvens 

1 2 3 4 

1 1 2 3 4 
2 2 4 6 8 
3 3 6 9 12 
4 4 8 12 16 
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med internkontrollen finns mått för sjukfrånvaron. Dessa mått ska mätas och analyseras för att 
möjliggöra ett löpande arbete med kommunens höga sjuktal.   

 

Kommunledningen 
Arbete på arbetsplatsträff 
Internkontroll: Minska risk för oegentligheter och fel samt säkerställa att mål uppfylls. Dokumentet 
är ett arbetsredskap för systematiskt kvalitetsarbete.  

Uppgift: Hitta, se och minimera eller eliminera risker. Identifiera andra risker och lyft upp dem till 
avdelningschef.  

1. Ovan ser ni avdelningsvisa identifierade kritiska rutiner och processer.  
2. Bryt ner dem på verksamhetsnivå och skapa relevans för er enhet.  
3. Tala om riskerna. Finns fler risker? Hur värderar ni riskerna idag?  
4. Vad kan ni göra här och nu?  
5. Dokumentation: Planering – Genomförande – Utvärdering  

Rutin/process Risk      

Budget och mål 

Risk att 
ekonomiska mål 
inte nås 

2  4  8 

Risk att 
verksamhetsmål 
inte nås 

2  3  6 

Politiska beslut 
Risk för att 
politiska beslut 
inte verkställs 

3  3  9 
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Arbetstillfreds-
ställelse 

Risk för stor 
arbetsbörda 

4  3  12 

Risk för stor 
personal-
omsättning 

3  3  9 

Sjukfrånvaro 

Risk för att 
personalen inte 
mår bra 

3  3  9 

 

Inköp och 
utbetalningar 

Risk att 
inköpspolicyn 
inte följs samt att 
antal leverantörer 
ökar 3  3  9 

Upphandling 
och avtal  

Risk för att 
avtalstrohet 
uteblir  

3  3  9 

Fakturering 

Risk att avtal går 
ut utan varning 
och att 
fakturering 
uteblir 3  3  9 
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Styrdokument 

Risk att styr-
dokument inte är 
uppdaterade och 
ändamåls-enliga 

4  3  12 

IT och 
GDPF/PUL 

Risk att IT-
säkerhet, 
arkivering samt 
hantering av 
GDPF/PUL inte är 
tillfredsställande 

4  3  12 
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