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Risk & Väsentlighet Indikatorer - Tertial 2 2011 (Arbetsmarknadsnämnden)
Verksamhetsområde
Arbetsmarknadsåtgärder

Indikator

KF:s
årsmål

Årsmål Risk

Finns ruGenomförs
tinbeskriv- löpande
ning
kontroller

Sannolikhet

Väsentlighet

Andel aspiranter som har avslutats, exklusive återremitterade,
tre månader efter inskrivning
på Jobbtorg

31 %

31 %

Fler långtidsarbetslösa skrivs in Ja
i verksamheten och färre kommer ut i jobb.

Ja

4 - Sannolikt

3 - Kännbar

Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter
avslut på Jobbtorg Stockholm

80 %

80 %

Aspiranter som fått arbete blir
arbetslösa igen och behöver på
nytt försörjningsstöd.

Ja

Ja

3 - Möjlig

3 - Kännbar

Andel praktikplatser som kan
tillhandahållas för de aspiranter
som Jobbtorg Stockholm kan
matcha i förhållande till antal
anställda

öka

3%

Arbetsuppgifter som motsvarar
aspiranternas behov kan inte
tillhandahållas.

Ja

Ja

3 - Möjlig

3 - Kännbar

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi

3 500 st

10 st

Enheterna kan inte tillhandahål- Ja
la arbetsuppgifter som motsvarar ungdomarnas behov.

Ja

3 - Möjlig

3 - Kännbar

Effektivitet

Administrationens andel av de
totala kostnaderna

minska

2,8 %

Underskattning av verksamhetens behov av administrativ
service. Risk för felaktig dimensionering av administrativa
funktioner i samband med upprättande av ny förvaltning.

Ja

Ja

2 - Mindre
sannolikt

3 - Kännbar

Ekonomi

Nämndens budgetföljsamhet
efter resultatöverföringar

100 %

100 %

Verksamheterna överskrider sin Ja
budget.

Ja

2 - Mindre
sannolikt

4 - Allvarlig

Nämndens budgetföljsamhet
före resultatöverföringar

100 %

100 %

Verksamheterna överskrider sin Ja
budget.

Ja

2 - Mindre
sannolikt

4 - Allvarlig

Förvaltningen får inte tillräckligt Ja
bra underlag från verksamheterna och tidigare verksamhetsansvariga förvaltningar.

Ja

1 - Osannolikt 4 - Allvarlig

Nämndens prognossäkerhet T2

+/- 1 %

Aktivitet
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Miljö

Andel av stadens verksamheter
som sorterar ut förpackningar
och papper

100 %

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel

16 %

Andel medarbetare som under
arbetstid använder miljövänliga
transportmedel när de reser i
tjänsten
Elförbrukning
Elförbrukning per kvadratmeter
Personalpolitik

Sjukfrånvaro

SFI

Säkerhet

100 %

Begränsad medvetenhet samt
attityder hos medarbetarna.

Ja

Ja

3 - Möjlig

3 - Kännbar

85 %

85 %

Begränsad medvetenhet samt
attityder hos medarbetarna.

Ja

Ja

3 - Möjlig

3 - Kännbar

680 gWh

1 200 000
kWh

Bristande medvetenhet hos
medarbetarna.

Ja

Ja

3 - Möjlig

3 - Kännbar

80 kwh/kvm Bristande medvetenhet hos
medarbetarna.

Ja

Ja

3 - Möjlig

3 - Kännbar

80 kWh
4,8 %

4,8 %

Svårigheter att skapa anpassade arbetsuppgifter för att möjliggöra för långtidssjukskrivna
att återgå i tjänst.

Nej

Ja

4 - Sannolikt 3 - Kännbar

Andel godkända sfi elever efter
ett år

41%

37 %

Elevsammansättningen förändras så att en högre andel av
eleverna har sämre studieförutsättningar än tidigare.

Nej

Ja

2 - Mindre
sannolikt

Antal identifierade sårbarheter
som nämnden/bolagsstyrelsen
avser att arbeta förebyggande
med under året

48 st

Förvaltningen får inte in anbud
alternativt anbud som är för
dyra.

Nej

Ja

1- Osannolikt 3 - Kännbar

Antal inträffade incidenter

2 - Lindrig

minska

Valfrihet

Andel upphandlad verksamhet i
konkurrens

35 %

35 %

Vuxenutbildning

Andel kursdeltagare inom
grundläggande vuxenutbildning
som under läsåret fullföljt kurs

öka

86 %

Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning som
under läsåret fullföljt kurs

öka

86 %

