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Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2020
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att
den öppna fritidsverksamheten för ungdomar inom enheten Ung
Fritid deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2020.
Sammanfattning
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att
uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhet i staden.
Den är också ett verktyg som enheterna kan använda för en
egenutvärdering av sin verksamhet. Utmärkelsen ger samtidigt
staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel.
Förvaltningen föreslår att den öppna fritidsverksamheten för
ungdomar inom enheten Ung Fritid deltar i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för social omsorg. Ärendet
tas upp i lokal samverkansgrupp den 7 april 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 16 april 2020.
Ärendet
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Om kvalitetsutmärkelsen
Kvalitetsutmärkelsen har sin utgångspunkt i stadens program för
kvalitetsutveckling och är kopplad till stadens integrerade system
för ledning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (ILS).
Enheterna som deltar ska förutom ett systematiskt kvalitetsarbete
även uppvisa goda resultat inom exempelvis budgethållning. De
belönade enheterna ska kännetecknas av ett professionellt
ledarskap, engagerade medarbetare och av en levande dialog med
brukarna. För att delta i kvalitetsutmärkelsen ska verksamheten
beskriva sitt kvalitetsarbete utifrån en rad frågor och bli godkända
att delta av ansvarig nämnd. Tävlingsbidragen utvärderas sedan av
stadens examinatorer. De gör också ett platsbesök i syfte att
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fördjupa och nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete. En
domarkommitté med stadsdirektören som ordförande utser de
enheter som kommer att tilldelas årets kvalitetsutmärkelse i
klasserna förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt andra
verksamheter. Prisutdelningsceremonin hålls i Blå Hallen i
Stadshuset i november 2020.
Från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning föreslås
den öppna fritidsverksamheten för ungdomar inom enheten Ung
Fritid att delta 2020. Enheten Ung Fritid deltog i utmärkelsen redan
2019 och fick stöd och uppmuntran av examinatorerna att delta
igen.
Om verksamheten
Enheten Ung Fritid strävar efter att erbjuda unga verksamhet under
deras fritid som ger stöd i vuxenblivandet utifrån de ungas behov
och levnadsmönster. Vision är att erbjuda någonting för alla och att
var och en känner sig välkommen att vara, precis som den är.
Brukaren, eller ungdomen, får stöd i att utveckla sina intressen och
får hjälp med råd och stöd på sin väg mot vuxenlivet. Värdegrunden
vilar på ansvar, delaktighet, helhetssyn, respekt, tydlighet,
utveckling och öppenhet. Den öppna fritidsverksamheterna riktar sig
i huvudsak till ungdomar mellan 13-18 år och i verksamheten för
unga med funktionsvariation även till barn i åldern 7-12 samt unga
vuxna mellan 19-25 år. Fritidsverksamheten finns huvudsakligen på
de tre geografiska mötesplatserna Fruängen, Aspudden och
Gröndals ungdomscafé. Fältarna ingår med sin verksamhet
Trekanten för HBTQ+ och med Rollerderbyn för flickor och icke
binära. Brukarnas/de ungas delaktighet är viktig både pedagogiskt
och för en relevant verksamhet. Månatliga verksamhetsmöten
genomförs där de unga i varierande grad är med och planerar och
genomför av dem valda aktiviteter.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att den öppna
fritidsverksamheten för ungdomar deltar i
Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2020.
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