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Anmälan av beslut om deltagande i
Kvalitetsutmärkelsen 2022
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna anmälan av
beslut om deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2022.
Ärendet
Kvalitetsutmärkelsens syfte är att stimulera och uppmuntra i arbetet
med kvalitetsutveckling. Den ger samtidigt staden möjlighet att
lyfta fram förebilder och goda exempel. Frågorna i
Kvalitetsutmärkelsen kan också användas som ett
utvecklingsverktyg. Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen
synliggör verksamheten sitt systematiska kvalitetsarbete.
Prisutdelningsceremoni sker i Stadshuset i november 2022.
Deltagande verksamheter uppmärksammas också på stadens
webbplats samt får ett diplom för sitt engagemang inom
kvalitetsutveckling.
Mottagarna av Kvalitetsutmärkelsen och Hedersomnämnande får
dessutom en prissumma. Prispengarna ska användas för att utveckla
verksamheten vidare. Det kan handla om olika former av
kompetensutveckling för personalen i syfte att lyfta kvaliteten i
verksamheten ytterligare. Pengarna kan också användas till
studieresa för att inhämta kunskap från andra verksamheter och
fånga upp nya idéer för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Enhet som vill delta i Kvalitetsutmärkelsen ska meddela detta till
berörd förvaltning och deltagandet ska godkännas alternativt
anmälas i respektive nämnd. Berörd förvaltning ska skicka in
protokoll från nämndmöte senast den 30 juni.
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Inom arbetsmarknadsförvaltningen har enheterna
Ungdomsanställningar respektive Kvalitet och utveckling, båda
inom avdelningen Jobbtorg Stockholm, anmält sig till
Kvalitetsutmärkelsen 2022.
Med anledning av detta har arbetsmarknadsdirektören beslutat att
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att godkänna deltagandet, och därmed ska direktörens beslut
anmälas till arbetsmarknadsnämnden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa staben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Beslut som anmäls
Arbetsmarknadsdirektören har beslutat att godkänna att enheterna
Ungdomsanställningar respektive Kvalitet och utveckling, båda
inom avdelning Jobbtorg Stockholm deltar i kvalitetsutmärkelsen
2022. Genom detta ärende har beslutet anmälts till
arbetsmarknadsnämnden.
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