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Indikator
Sjukfrånvaro (alla
nämnder)
(Kungsholmen)

Nämndens
väsentliga
processer

Risk

Kontrollmoment

sjukfrånvaro
sjukfrånvaron ska minska

Följs upp regelbundet
på såväl enhets-,
avdelnings- som
förvaltningsnivå
Sjukfrånvaro

Ansvarig

Frekvens

Förbättringsåtgärder
(aktiviteter)

månad

Thomas
Levin
Redovisas i VP
(Kungsholmen)

Andel personer
beroende av
ekonomiskt
bistånd i
förhållande till
befolkningen
(Kungsholmen)

Försämrad arbetsmarknad
samt att jobbtorgen inte
lyckas få ut så många
personer i egen försörjning.
Kan medföra att
bidragsberoendet inte
minskar, att flera personer
kvarstår i bidragsberoende.

Uppföljning av andel
bidragstagare i
befolkningen.
Statistiskt underlag i
uppgifter från
Paraplysystemet/USK.

Alex
Saednia

tertial

Nära samarbete med
stadens jobbtorg
(Kungsholmen)

Indikator

Nämndens
väsentliga
processer

Andel personer i
procent som har
ett långvarigt
beroende av
ekonomiskt
bistånd jämfört
med samtliga
vuxna
bidragstagare
(Kungsholmen)

Risk

Kontrollmoment

Ansvarig

Försämrad arbetsmarknad
med färre lediga jobb.
Befintliga
rehabiliteringsåtgärder
otillräckliga.
Personer som har ett
långvarit behov av
försörjningsstöd står i
allmänhet längre ifrån
arbetsmarknaden. De
behöver ofta särskilda
stödinsatser och är mindre
attraktiva på
arbetsmarknaden då
lågkonjunktur råder. Längre
bidragstider påverkar
kostnaderna för
försörjningsstöd i väsentlig
grad.

Uppföljning av andel
Alex
personer med långvarit Saednia
bidragsbehov.
Statistiskt underlag i
uppgifter från
Paraplsystemet/USK

Frekvens

Förbättringsåtgärder
(aktiviteter)

månad

Nära samarbete med
jobbtorg och utveckling av
rehabiliteringsinsatser.
Samordning av
socialtjänstens insatser.
(Kungsholmen)
Hot och våld av
brukare mot
tjänsteman.
(Kungsholmen)

Att en brukare hotar
tjänsteman på förskola,
parklek och
preventionsenheten Fält och
Fritid mm samt
myndighetsutövande
personer i övrigt.

Dialog och beredskap
samt genom gång av
fastställda rutiner

Lars
Neveling

VB/ÅR

Regelbunden handledning
och utbildning i
förebyggandetskonst
(Kungsholmen)
Svårigheter att
få fram
förskolelokaler
(Kungsholmen)

Att inte lyckas att få fram nya Redovisning av antal
nya förskolor
lämpliga förskolelokaler
Samarbeta med berörda
förvaltningar inom staden

Lars
Neveling

VB/ÅR

Indikator

Nämndens
väsentliga
processer

Risk

Kontrollmoment

Ansvarig

Frekvens

Förbättringsåtgärder
(aktiviteter)
Fortsatta möten med
stadsbyggnadskontoret
och
exploateringskontoret,
även på direktörsnivå
(Kungsholmen)

Arbetssätt och
enhetsspecifika
rutiner
(Kungsholmen)

Arbetssätt och
enhetsspecifika rutiner finns
inte eller är inte tillräckligt
inplementerade i
personalgruppen

Följs upp i den årliga
kvalitetsuppföljningen

Christina
VB/ÅR
Egerbrandt

Brister i
dokumentation
(Kungsholmen)

Rutiner saknas eller följs inte

Följs upp i den årliga
kvalitetsuppföljningen
och den interna
granskningen

Christina
VB/ÅR
Egerbrandt

Utbildning av utförarnas
personal i dokumentation
enligt SoL, LSS och HSL
samt i stadens
datasystem ParaSoL och
Vodok. (Kungsholmen)

