ILS 2012: Internkontrollplan - 2012 (Kungsholmens stadsdelsnämnd)
Indikator

Väsentliga
processer

Risk

Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment

Ansvarig

Frekvens

Andel förskollärare av
antal anställda
(Kungsholmens
stadsdelsnämnd)

Att antalet förskollärare
inte ökar i antal
Samtliga förskoleenheter
rekryterar i första hand
förskollärare vid vakanta
tjänster.

3 - Möjlig

4 - Allvarlig

Andel förskollärare av antal anställda
Andelen kontrolleras regelbundet.

Göran
Sjöqvist

tertial

Andel identifierade
sårbarheter som
styrelse/nämnd avser
förebygga eller minimera
under året
(Kungsholmens
stadsdelsnämnd)

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

4 - Sannolikt

4 - Allvarlig

Kontrolleras inför
verksamhetsgenomgång enhetschefavdelningschef.

Jan Francke VB/ÅR

Behörigheter till ITbaserade system
(Kungsholmens
stadsdelsnämnd)

Att behörighet till ITsystem inte avslutas när
medarbetare slutar.

3 - Möjlig

4 - Allvarlig

Tio slumpmässigt valda tjänstemäns
behörighetstilldelning granskas.

Christin
Bjuggren

tertial

Brister i
dokumentation
(Kungsholmens
stadsdelsnämnd)

Brister i vård och omsorg
om den enskilde.

4 - Sannolikt

5 - Mycket
allvarlig

Följs upp i den årliga
kvalitetsuppföljningen och den interna
granskningen. 10% av alla akter vid
samtliga utförarenheter granskas
årligen.
2012 görs en granskning av hela HSLSoL-kedjan i dokumentation och i
arbetssätt för att se att insatser
kommer den enskilde till godo och att
helheten i omsorgen om den enskilde
fungerar.

Christina
Egerbrandt

VB/ÅR

Implementering av
BBIC (Kungsholmens
stadsdelsnämnd)

Genomförandeplaner
enligt BBIC
Att antalet
genomförandeplaner
enligt BBIC i nya ärenden
inte ökar i den takt som
planerats.

3 - Möjlig

3 - Kännbar

Genomförandeplaner enligt BBIC
Antalet genomförandeplaner enligt
BBIC ska öka i nya ärenden.
Egenkontroll av akter och
genomförandeplaner kommer att
genomföras under första tertialen
2012. Internkontroll kommer att
genomföras under hösten 2012.

Matilda
Ekström
Sundberg

VB/ÅR

4 - Sannolikt

4 - Allvarlig

Redovisning av antal nya förskolor

Christin
Bjuggren

VB/ÅR

Svårigheter att få fram Att inte lyckas att få fram
förskolelokaler
nya lämpliga

Indikator

Väsentliga
processer

Risk

Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment

Ansvarig

Frekvens

tertial

(Kungsholmens
stadsdelsnämnd)

förskolelokaler
Samarbeta med berörda
förvaltningar inom staden

Systematiskt
brandskyddsarbete
(Kungsholmens
stadsdelsnämnd)

Rutiner saknas eller följs
inte

5 - Mycket
sannolikt

4 - Allvarlig

Genom strukturerad uppföljning

Christin
Bjuggren

Trädvård
(Kungsholmens
stadsdelsnämnd)

Träd och grenar kan falla
ner och orsaka skador

4 - Sannolikt

4 - Allvarlig

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

Leila Massih VB/ÅR

