Uppföljning av internkontrollplanen (Kungsholmens stadsdelsnämnd)
Indikator

Väsentliga processer

Andel
förskollärare
av antal
anställda

Risk
Att antalet
förskollärare inte
ökar i antal

Kontrollmoment
Andel förskollärare av
antal anställda

Resultat
Andelen förskollärare
har minskat under
2011.

Förbättringsåtgärder

Startdatum

Slutdatum

Deltagande i
rekryteringskampanj.

2012-01-01

2012-12-31

En åtgärdsplan med mål
på kort respektive lång
sikt tas fram i början av
2012.

2012-01-01

2012-12-31

Fortbildningsinsatser
Utifrån handlingsplanen
har en förforbildningsserie
för förskollärare planerats
in för höstterminen -12.

2012-09-05

2012-12-31

Vid stadsdelsnämndens
sammanträde i april
presenterades en
handlingsplan för
rekrytering av fler
förskollärare.

2012-04-16

2012-12-31

Informationsträffar på
förskollärarutbildningen
vid Stockholms
universitet
Informera och
marknadsföra
Kungsholmens förskolor

2012-01-01

2012-12-31

Finns med som en
indikator för enheterna i
VP 2013

2012-01-01

2012-12-31

Rapportering
Granskningsrutinen
utvecklas för att uppnå
ökad säkerhet.

2012-01-01

2012-12-31

2012 kommer
2012-01-01
förvaltningen
tillsammans med
utförarna att inom ramen
för de statiliga
stimulansmedlen
utveckla metoder och
arbetssätt och införa
tvärprofessionella team.

2012-12-31

Andelen
förskollärare under
2012 är för låg

Andel
identifierade
sårbarheter
som styrelse/
nämnd avser
att förebygga
eller
minimera
under året

Att enheternas
handlingsplaner för
säkerhet inte är
aktuella och kända
av personalen.

Behörigheter till IT-baserade Att behörighet till ITsystem
system inte avslutas
när medarbetare
slutar.

Brister i dokumentation

Brister i vård och
omsorg om den
enskilde.

Kontrolleras inför
verksamhetsgenomgång
enhetschefavdelningschef.

Ny rutin för detta
2013.

Tio slumpmässigt valda
tjänstemäns
behörighetstilldelning
granskas.

Granskning har
genomförts och visar
inte någon avvikelse.

Följs upp i den årliga
kvalitetsuppföljningen
och den interna
granskningen. 10% av
alla akter vid samtliga
utförarenheter granskas
årligen.

Det går inte att följa
hela kedjan från
HSL-journalens
riskbedömning/
utredning och beslut
om insats/åtgärd/
behandling till SoLdokumentationen
och upprättad
genomförandeplan. I
detta sammanhang
är information från
HSL-personal till
SoL-personal och
tillbaka igen en
väsentlig del. Tanken
är att se att insatser
kommer den enskilde
tillgodo för att
säkerställa att
helheten i omsorgen.

På fyra vård- och
omsorgsboenden har
projektet
”Tvärprofessionella
team” bedrivits under
2012 där vården och
omsorgen om den
enskilde planeras
och dokumenteras
vid
omvårdnadsmöten
mellan SoL- och
HSL-personal.
Diskussioner
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Indikator

Väsentliga processer

Risk

Kontrollmoment

Resultat

Förbättringsåtgärder

Startdatum

Slutdatum

kommer att föras i
Utvecklingsrådet och
vid förvaltningens
verksamhetsbesök
om projektets resultat
och hur utförarna ska
fortsätta att utveckla
samverkan i vården
och omsorgen om
den enskilde.

Implementering av BBIC

Genomförandeplaner Genomförandeplaner
enligt BBIC
enligt BBIC

BBIC
Antalet
genomförandeplaner
enligt BBIC ska öka i
nya ärenden.
Egenkontroll av akter
och
genomförandeplaner
är inledd och
kommer att fullföljas
till tertialrapport 1
2012. Internkontroll
kommer att
genomföras under
hösten 2012.

Svårigheter att få fram
förskolelokaler

Att inte lyckas att få
fram nya lämpliga
förskolelokaler

Redovisning av antal
nya förskolor

Under året har två
nya förskolor öppnats
med cirka 65 platser.
Barnomsorgsgarantin
har uppfyllts.

Systematiskt
brandskyddsarbete

Rutiner saknas eller
följs inte

Genom strukturerad
uppföljning

Detta arbete kommer
att fortsätta även
kommande år.
Enhetschefer
uppmanas att följa
rutinerna och se till
att de är
uppdaterade.

Trädvård

Träd och grenar kan
falla ner och orsaka
skador

Besiktningar, kontroll av
att entreprenörer utfört
uppdrag samt rapporter
från medborgare.

Trädvårdsarbeten
har genomförts och
riskträd har tagits
ner. Inga allvarliga
incidenter har
inträffat.
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BBIC
2012-01-01
genomförandeplaner
Ett fortsatt aktivt arbete
pågår för att implementera
BBIC och öka andelen
genomförandeplaner i nya
ärenden.

2012-12-31

Förbättrat prognosarbete 2012-01-11
genom samrbete med
Sweco (fd. USK)

2012-12-31

Rutiner
Detta kommar att
kontrolleras vid den
verksamhetsuppföljning
som respektive
avdelningschef har med
enhetscheferna.

2012-01-01

2012-12-31

Rutiner
Detta arbete pågår
koninuerligt.

2012-01-01

2012-12-31

