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Anmälan av beslut om deltagande i
Kvalitetsutmärkelsen 2021
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna anmälan av
beslut om deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2021.
Bakgrund
Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad är en stimulans och
uppmuntran i arbetet med kvalitetsutveckling, samtidigt som det ger
staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel.
Frågorna i Kvalitetsutmärkelsen kan också användas som ett
utvecklingsverktyg för verksamheten. Genom att delta i
Kvalitetsutmärkelsen synliggör verksamheten sitt systematiska
kvalitetsarbete. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, med givna
resurser, ska största möjliga nytta åstadkommas för stockholmarna.
Erfarenheterna från Kvalitetsutmärkelsen visar att genom att arbeta
med verksamhetsutveckling skapas, förutom god kvalitet,
arbetsglädje och engagemang hos stadens medarbetare.
Den 23 november 2021 hålls, om det är möjligt utifrån pandemin,
en högtidlig prisutdelningsceremoni i Stadshuset, Blå Hallen där
vinnarna av Kvalitetsutmärkelsen får, förutom ära och
uppmärksamhet, ett diplom och en prischeck som ska användas till
att utveckla verksamheten vidare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa staben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
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Ärendet
Enhet som vill delta ska meddela detta till berörd förvaltning/bolag i
staden. Deltagandet ska godkännas alternativt anmälas i respektive
nämnd/styrelse. Berörd förvaltning/bolag ska skicka in protokoll
från nämndmöte/styrelsemöte senast den 30 juni.
Inom arbetsmarknadsförvaltningen har enheterna Insatser, Stöd och
Ungdomsanställningar som båda tillhör avdelning Jobbtorg
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Stockholm, skickat in tävlingsbidrag till Kvalitetsutmärkelsen 2021.
Med anledning av detta föreslås arbetsmarknadsdirektören att
besluta om att godkänna deltagandet, och därefter anmäls beslutet
till arbetsmarknadsnämnden.
Beslut som anmäls
Arbetsmarknadsdirektören har beslutat att godkänna att enheterna
Insatser, Stöd och Ungdomsanställningar, båda inom avdelning
Jobbtorg Stockholm deltar i kvalitetsutmärkelsen 2021. Genom
detta ärende har beslutet anmälts till arbetsmarknadsnämnden.
________________________

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Amanda Broman
administrativ chef
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