Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2019/1289)

En egen tävlingsklass för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning i stadens Kvalitetsutmärkelse
Motion av Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström
(båda V)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström (båda V) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning som en egen tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen. Motionärerna anser att tydligare tävlingskategorier kommer att stimulera fler medarbetare att vilja delta i Kvalitetsutmärkelsen och att socialtjänstens mångfacetterade verksamheter kan synliggöras i mycket större utsträckning än idag. Samtidigt anser de att det även kan bidra till att staden blir en mer intressant arbetsgivare och därmed bidra aktivt till kompetensförsörjningen.
Motionärernas förslag innebär att antalet tävlingsklasser utökas från fem till
följande sex:
1. Förskola
2. Skola
3. Äldreomsorg (inklusive myndighetsutövning)
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4. Socialtjänst (inklusive myndighetsutövning)
5. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (inklusive
myndighetsutövning)
6. Andra verksamheter (såsom administrativa verksamheter, stadens bolag
och tekniska verksamheter).
Motionärerna framhåller att verksamhetsområdet stöd och service till personer
med funktionsnedsättning i många sammanhang hamnar i skuggan av den övriga socialtjänsten.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, Skarpnäcks
stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd,
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, Funktionsrätt Stockholms
stad (tidigare HSO Stockholms stad), Kommunal Stockholm, Saco och Vision
Stockholms Stad.
Kommunal Stockholm, Saco och Vision Stockholms Stad har inte inkommit med svar. Ett yttrande har dessutom inkommit från Personskadeförbundet
RTP Storstockholm.
Stadsledningskontoret bedömer att de nuvarande fem klasserna i kvalitetsutmärkelsen uppfyller behovet av antal klasser.
Socialnämnden anser att om antalet tävlingsklasser blir fler är risken stor att
det blir någon klass där det inte delas ut något pris.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd ser inte att skapandet av en särskild tävlingsklass behövs för att entusiasmera verksamheter att tävla, eller för att utveckla
verksamheterna.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig huvudsakligen positiv till förslaget att verksamhetsområdet funktionsnedsättning får en egen tävlingsklass i
kvalitetsutmärkelsen.
Södermalms stadsdelsnämnd menar att en egen tävlingsklass kan leda till
att på ett ännu tydligare sätt lyfta fram och uppmärksamma verksamheterna
och målgruppen.
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor ser gärna att en egen tävlingskategori införs på prov för att därefter utvärderas.
Funktionsrätt Stockholms stad ser det som positivt att staden skulle lägga
till en sådan tävlingsklass.
Personskadeförbundet RTP Storstockholm vill lyfta fram att det är angeläget att en särskild tävlingsklass enligt förslaget inte exkluderar möjligheten att
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åtgärder som gynnar personer med funktionsnedsättning även kan tas i beaktande i andra tävlingsklasser.
Mina synpunkter
Många verksamheter i Stockholms stad bedriver ett kvalitetsarbete av hög
klass och är värda ett erkännande för det arbetet. Jag känner sympati för motionärernas föresats att vilja lyfta fram det fantastiska arbete som görs inom
funktionshinderomsorgen och ge det en större plats i rampljuset. Jag håller
med om att funktionshinderomsorgen ofta blir bortglömd trots att det utgör en
mycket viktig del av den svenska välfärden.
Hur många klasser som kvalitetsutmärkelsen ska ha för att få ett lämpligt
antal sökande per klass blir en avvägningsfråga. Jag delar stadsledningskontorets bedömning att den nuvarande indelningen är lämplig och att den inte avskräcker verksamheter inom stöd och service från att söka.
Jag vill också säga att även om stöd och service till personer med funktionsnedsättning naturligtvis i stor del utgör ett distinkt verksamhetsområde
med egna lagrum och ett eget utgiftsområde i stadens budget så ska stadens socialtjänst i stort vara tillgänglig för, och samverka kring, personer med funktionsnedsättning. Många behöver inte bara omsorgsinsatser utan insatser från
andra delar av socialtjänsten samt andra aktörer.
En alltmer fortskridande specialisering inom socialtjänsten måste också åtföljas av ett samarbete kring människan. Jag ser det inte som en nackdel att vi i
och med dagens klassindelning uppmärksammar det samlade arbete som stadens socialtjänst gör för att möta människor som behöver samhällets hjälp och
stöd, utifrån de varierande och ofta komplexa behov de har. Där ingår givetvis
stöd och service till personer med funktionsnedsättning som en central del.

Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion av Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström (båda
V) om en egen tävlingsklass för Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning i stadens Kvalitetsutmärkelse

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motionen bifalles
2. Därutöver anförs följande
Vi anser att det nu är dags att lyfta fram verksamhetsområdet ”Stöd och service till
personer med funktionsnedsättning” som en egen tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen.
Det är ett område som i många sammanhang hamnar i skuggan av den övriga socialtjänsten. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning inrymmer i sin tur
flera olika typer av verksamheter inklusive boende, såväl för barn som vuxna, och har
tillsammans med individ- och familjeomsorgen fler månadsavlönade anställda i staden
än äldreomsorgen. Därför bör det vara en egen tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 17 juni 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Jan Jönsson
Mats Larsson
Reservation anfördes av Jan Valeskog, Kadir Kasirga och Karin Gustafsson
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström (båda V) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning som en egen tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen. Motionärerna anser att tydligare tävlingskategorier kommer att stimulera fler medarbetare att vilja delta i Kvalitetsutmärkelsen och att socialtjänstens mångfacetterade verksamheter kan synliggöras i mycket större utsträckning än idag. Samtidigt anser de att det även kan bidra till att staden blir en mer intressant arbetsgivare och därmed bidra aktivt till kompetensförsörjningen.
Motionärernas förslag innebär att antalet tävlingsklasser utökas från fem till
följande sex:
1. Förskola
2. Skola
3. Äldreomsorg (inklusive myndighetsutövning)
4. Socialtjänst (inklusive myndighetsutövning)
5. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (inklusive
myndighetsutövning)
6. Andra verksamheter (såsom administrativa verksamheter, stadens bolag
och tekniska verksamheter).
Motionärerna framhåller att verksamhetsområdet stöd och service till personer
med funktionsnedsättning i många sammanhang hamnar i skuggan av den övriga socialtjänsten.
Motionärerna framhåller att verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning i många sammanhang hamnar i skuggan av
den övriga socialtjänsten.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, Skarpnäcks
stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd,
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, Funktionsrätt Stockholms
stad (tidigare HSO Stockholms stad), Kommunal Stockholm, Saco och Vision
Stockholms Stad.
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Kommunal Stockholm, Saco och Vision Stockholms Stad har inte inkommit med svar. Ett yttrande har dessutom inkommit från Personskadeförbundet
RTP Storstockholm.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2020 har i huvudsak följande lydelse.
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma, belöna
och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Kvalitetsutmärkelsen är ett utvecklingsverktyg som hjälper verksamheter att förbättra sitt systematiska
kvalitetsarbete. Anvisningarna för Kvalitetsutmärkelsen har sin utgångspunkt i stadens
program för kvalitetsutveckling, Stockholms stads personalpolicy och andra relevanta
styrdokument i Stockholms stad.
Kvalitetsutmärkelsen är indelad i fem klasser:
1.
Förskola
2.
Skola
3.
Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning
4.
Äldreomsorg
5.
Andra verksamheter
Klassen ”Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning” hette tidigare ”Annan vård och omsorg”.
För att förtydliga och göra det lättare för individ- och familjeomsorgen att känna
hemvist i den klassen ändrades namnet 2014 till ”Socialtjänst samt stöd och service till
personer med funktionsnedsättning”. Efter ändringen har antalet deltagare från socialtjänsten ökat succesivt, men det kan bero på de satsningar som gjorts inom socialtjänsten när det gäller kompetens och utveckling.
Stadsledningskontoret bedömer att det inte behövs en egen klass för funktionshinderområdet för att stimulera fler verksamheter att tävla. Antalet deltagare i respektive
klass har varierat genom åren. I klassen ”Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning” har antalet deltagare mellan åren 2014-2020 varierat
mellan 11 till 20 deltagare. Klassen har vanligtvis fler bidrag än de övriga fyra klasserna. Stadsledningskontoret anser att det tyder på att det finns ett stort engagemang
inom socialtjänstens verksamheter att delta i Kvalitetsutmärkelsen. Verksamheter
inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning förekommer både bland tävlingsbidragen och bland de vinnande bidragen.
Stadsledningskontoret bedömer att de nuvarande fem klasserna uppfyller behovet
av antal klasser. Kvalitetsutmärkelsens indelning i klasser utgår ifrån storleken på stadens verksamheter, där förskola, skola och äldreomsorg är de största verksamheterna,
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såväl när det gäller personal som budget. Stadsledningskontoret bedömer att det finns
en risk att en egen klass för verksamhetsområdet stöd och service till personer med
funktionsnedsättning blir för liten jämfört med de andra klasserna. För få deltagande
verksamheter kan resultera i att en klass står utan vinnare om de deltagande verksamheterna inte har nått tillräckligt långt i sitt kvalitetsarbete.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 mars 2020 följande.
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till
kommunstyrelsen på motion från (V) om en egen tävlingsklass för stöd och
service till personer med funktionsnedsättning i stadens kvalitetsutmärkelse.
Reservation anfördes av Alexandra Mattsson Åkerström (V), Lotten Hammar
(S) och Anna Rantala Bonnier (Fi), bilaga 1.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2020 har i huvudsak följande lydelse.
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma, belöna
och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Priset delas ut under
högtidliga former i stadshuset i kategorierna; förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst
samt stöd till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och andra verksamheter
Indelningen i tävlingsklasserna utgår ifrån storleken på stadens verksamheter, där
förskola, skola och äldreomsorg är de största verksamheterna, såväl när det gäller personal som budget.
Tidigare benämndes kategorin socialtjänst samt stöd till personer med funktionsnedsättning som vård och omsorg. För att på ett bättre sätt inkludera individ och familjeomsorgens verksamheter ändrades namnet på klassen till nuvarande namn ”socialtjänst samt stöd till personer med funktionsnedsättning”, vilket kan vara en orsak till
att tävlingsbidrag ökade inom tävlingsklassen.
Antal tävlingsbidrag inom de olika klasserna varierar från år till år. Ett tidigare år
inkom 10-15 tävlingsbidrag från förskolor och 2019 var det tre anmälda bidrag. I klassen andra verksamheter var det tidigare år över 20 tävlingsbidrag och 2019 inkom det
fem.
Om antalet tävlingsklasser blir fler är risken stor att det vissa år blir väldigt få sökande i någon klass och därmed någon klass där det inte delas ut något pris. Socialför-
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valtningen bedömer att nuvarande kategorier uppfyller behovet av antal tävlingskategorier på ett bra sätt.
Prissumman för det vinnande bidraget är 200 tkr och tänkt för att vidareutveckla
verksamheten. Om prissumman ska vara densamma och fler tävlingsklasser inrättas
behöver staden beakta att kostnaderna för kvalitetsutmärkelsen kommer att öka.
Med bakgrund av detta föreslår förvaltningen att socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 mars
2020 följande.
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Reservation anfördes av Hanna Egeltoft (V), bilaga 1.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 februari
2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att stadens kvalitetsutmärkelse bidrar till att stimulera och uppmuntra verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och nyttan för stadens invånare. Förvaltningen uppmuntrar verksamheter att delta i kvalitetsutmärkelsen, för att systematiskt kvalitetsutveckla arbetet och bidra med goda exempel.
Stockholms stad har 14 olika priser som delas ut för att uppmärksamma goda resultat, där S:t Julianpriset är ett av dessa priser. S:t Julianpriset är Stockholms stads
pris för att belöna arbete som görs för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället. Det finns fyra olika kategorier som verksamheter kan delta i såsom
fysisk tillgänglighet, tillgänglig information och kommunikation, arbetsgivaregenskaper samt delaktighet.
Det finns fem tävlingsklasser idag inom ramen för kvalitetsutmärkelsen, där kategorin ”Socialtjänst samt stöd till personer med funktionsnedsättning” vanligtvis har
fler tävlingsbidrag än de övriga fyra kategorierna. Förvaltningen menar att det tyder
på att det idag finns ett stort engagemang inom socialtjänstens verksamheter att delta i
kvalitetsutmärkelsen. Verksamheter för personer med funktionsnedsättning förekommer både bland tävlingsbidragen och bland de vinnande bidragen. Såväl verksamheter
som vänder sig till personer med psykiska, intellektuella eller andra funktionsnedsättningar tävlar idag tillsammans med verksamheter som i stor utsträckning också ska
vara tillgängliga och utvecklade för att möta målgruppens behov. Exempelvis är ekonomiskt bistånd, förskola och äldreomsorg verksamhetsområden där förvaltningen ser
en styrka i att funktionshinderperspektivet finns med som en del i bedömningen gällande kvalitetsutvecklingsarbetet inom respektive område. Givet det höga antalet täv-
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lingsbidrag ser förvaltningen inte att skapandet av en särskild tävlingsklass behövs för
att entusiasmera verksamheter att tävla, eller för att utveckla verksamheterna.
Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen till kommunstyrelsen enligt detta tjänsteutlåtande.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 12 mars
2020 följande.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 februari
2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig huvudsakligen positiv till förslaget att verksamhetsområdet
funktionsnedsättning får en egen tävlingsklass i kvalitetsutmärkelsen. Den nuvarande
tävlingsklassen ”Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning” är en omfattande kategori som inbegriper verksamheter som arbetar mot olika
målgrupper och lagstiftningar. Förvaltningen delar motionärernas uppfattning om att
funktionshinderområdet ofta hamnar i skuggan av övrig socialtjänst och att en egen
tävlingsklass skulle bidra till att synliggöra det goda arbete som bedrivs inom området.
Förvaltningen bedömer att en egen tävlingsklass skulle kunna bidra till ett ökat engagemang kring kvalitetsutveckling i verksamheterna. Genom att verksamheter som
delar utmaningar och arbetssätt tillåts tävla mot varandra i en egen klass i kvalitetsutmärkelsen kan goda exempel och förebilder spridas och inspirera till förbättringsarbete
med tydligare fokus på målgruppen.
De olika tävlingsklasserna i kvalitetsutmärkelsen är uppdelade efter verksamhetsområdenas storlek och budget. Förvaltningen bedömer att det finns en risk att en egen
tävlingsklass för verksamhetsområdet funktionsnedsättning blir för liten jämfört med
de andra klasserna och att den får för få deltagande verksamheter. Det skulle kunna resultera i att en klass står utan vinnare, om de deltagande verksamheterna inte har nått
tillräckligt långt i sitt kvalitetsarbete.
Förvaltningen vill även föreslå en namnändring på den nuvarande tävlingsklassen
”Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning”. Förvaltningen förslår att tävlingsklassen istället ska heta ”Individ- och familjeomsorg samt
stöd och service till personer med funktionsnedsättning”. Namnändringen skulle signalera att begreppet socialtjänst inte endast ska förknippas med verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg utan att det omfattar alla verksamhetsområden som lyder under socialtjänstlagen.
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Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 mars
2020 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 februari
2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningens uppfattning är att Kvalitetsutmärkelsen är viktigt för att stimulera och
uppmuntra stadens verksamheter att utveckla kvaliteten. Deltagandet skapar engagemang hos medarbetarna och ger verksamheterna möjlighet att på ett strukturerat sätt få
hjälp att genomlysa och utveckla sin verksamhet.
Förvaltningen ser positivt på förslaget att införa en egen tävlingsklass för stöd och
service till personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet är omfattande
med många olika typer av verksamheter, exempelvis daglig verksamhet och gruppbostäder. Förvaltningens uppfattning är att en egen tävlingsklass kan leda till att på ett
ännu tydligare sätt lyfta fram och uppmärksamma verksamheterna och målgruppen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors yttrande inkom den 22
april 2020 och har i huvudsak följande lydelse.
Rådet har tagit del av motion om en egen tävlingsklass för stöd och service till personer med funktionsnedsättning i stadens kvalitetsutmärkelse. Rådet ser positivt på införande av en sådan tävlingsklass då vi ser en poäng i att höja en del av socialtjänstens
uppdrag som ofta åsidosätts, särskilt om det i likhet med motionens ambitioner kan
leda till en god kompetensförsörjning och göra staden till en mer intressant arbetsgivare. Då funktionshindersfrågor utgör en mindre del av förvaltningarnas verksamhet
och inte har någon särskild förvaltning/nämnd knuten till sig riskerar kvalitetssatsningar inom området att försvinna/ej synas. Samtidigt inrymmer stöd och service till
personer med funktionsnedsättning flera olika typer av verksamheter, som också kan
finnas i övriga tävlingsklasser. En viss risk finns att stöd och service till personer med
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funktionsnedsättning kan bli en för liten egen tävlingsklass men rådet ser gärna att en
egen tävlingskategori införs på prov för att därefter utvärderas. Rådet vill dock i sammanhanget understryka att vi också behöver se åtgärder som tydliggör att personer
med funktionsnedsättning är en mer mångfacetterad och komplex grupp än att den inryms under socialtjänstens uppdrag stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Stockholms stad
Funktionsrätt Stockholms stads yttrande inkom den 21 april 2020 och har i
huvudsak följande lydelse.
I motionen skriver Clara Lindblom (V) Alexandra Mattsson Åkerström (V): ”Kvalitetsutmärkelsen delas årligen ut av Stockholms stad för att stimulera och uppmuntra
verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och nyttan för stockholmarna. Deltagandet skapar engagemang hos medarbetarna och ger verksamheterna
möjligheter att på ett strukturerat sätt få hjälp att genomlysa och utveckla sin verksamhet.”
Motionärerna föreslår att en ny tävlingsklass läggs till de redan existerande klasserna och att denna skulle särskilt beröra ”Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.”
Funktionsrätt Stockholms stad ser det som positivt att staden skulle lägga till en sådan tävlingsklass eftersom detta kan bidra till att höja stadens kvalité rörande stöd och
service till personer med funktionsnedsättning.
Att på olika sätt uppmärksamma en god kvalité i arbetet för service för personer
med funktionsnedsättning är av stor vikt.
Vi vill också uppmärksamma staden på att stöd och service till personer med funktionsnedsättning berör alla stadens verksamheter och således ingår i övriga tävlingsklasser också. Det vill säga att alla stadens verksamheter alltid ska arbeta för bra stöd
och service till personer med funktionsnedsättning.
I korthet:
Funktionsrätt Stockholms stad ser det som positivt att staden skulle
lägga till en tävlingsklass om ”Stöd och service till personer med funktionsnedsättning” i Kvalitetsutmärkelse. Detta kan bidra till att höja stadens kvalité rörande stöd
och service till personer med funktionsnedsättning.
Vi vill också uppmärksamma staden på att stöd och service till personer med funktionsnedsättning berör alla stadens verksamheter och således ingår i övriga tävlingsklasser också. Det vill säga att alla verksamheter alltid ska arbeta för stöd
och service till personer med funktionsnedsättning.
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Personskadeförbundet RTP Storstockholm
Personskadeförbundet RTP Storstockholms yttrande inkom den 22 april
2020 och har i huvudsak följande lydelse.
I motionen sägs att "Kvalitetsutmärkelsen delas årligen ut av Stockholms stad för att
stimulera och uppmuntra verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och
nyttan för stockholmarna.
Deltagandet skapar engagemang hos medarbetarna och ger verksamheterna möjligheter att på ett strukturerat sätt få hjälp att genomlysa och utveckla sin verksamhet."
Motionärerna föreslår att en ny tävlingsklass läggs till de redan existerande klasserna och att denna särskilt skall beröra "Stöd och service till personer med funktionsnedsättning."
RTP-StS har haft möjlighet att ta del av rubricerade remiss. Vi har också haft möjlighet att ta del av remissyttrandet från Funktionsrätt Stockholms stad och ställer oss
bakom deras yttrande.
Särskilt vill vi lyfta fram följande:
• Även om alla stadens verksamheter alltid ska arbeta för bra stöd och service till
personer med funktionsnedsättning, torde föreslagna nya tävlingsklass kunna bidra till
att höja stadens kvalite rörande stöd och service till aktuell målgrupp. RTP-StS stödjer
därför motionärernas förslag om en ny tävlingsklass "Stöd och service till personer
med funktionsnedsättning."
• Det är angeläget att en särskild tävlingsklass enligt förslaget inte på något sätt exkluderar möjligheten att åtgärder som gynnar personer med funktionsnedsättning även
kan tas i beaktande i andra tävlingsklasser.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Socialnämnden
Reservation anfördes av Alexandra Mattsson Åkerström (V), Lotten Hammar
(S) och Anna Rantala Bonnier (Fi) enligt följande.
1. Motion om en egen tävlingsklass för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning i stadens Kvalitetsutmärkelse av Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström (V) bifalls
2. Därutöver anförs följande
Kvalitetsutmärkelsen delas årligen ut av Stockholms stad för att stimulera och uppmuntra verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och nyttan för stockholmarna. Deltagandet skapar engagemang hos medarbetarna och ger verksamheterna
möjligheter att på ett strukturerat sätt få hjälp att genomlysa och utveckla sin verksamhet. Vi anser att det nu är dags att lyfta fram verksamhetsområdet "Stöd och service
tillpersoner med funktionsnedsättning" som en egen tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen. Det är ett område som i många sammanhang hamnar i skuggan av den övriga socialtjänsten samtidigt som området har ett stort antal medarbetare. På många sätt skiljer sig också arbetet inom funktionsnedsättning med andra områden inom socialtjänsten. Förhoppningen är att fler inom området funktionsnedsättning skulle söka om att
delta och inte färre och anser att motionen ska bifallas.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Hanna Egeltoft (V) enligt följande.
1. Att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra följande
Vi anser att det är dags att lyfta fram verksamhetsområdet ”Stöd och service till personer med funktionsnedsättning” som en egen tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen. Det
är ett område som i många sammanhang hamnar i skuggan av den övriga socialtjänsten. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning inrymmer i sin tur flera
olika typer av verksamheter inklusive boende, såväl för barn som vuxna, och har tillsammans med individ- och familjeomsorgen fler månadsavlönade anställda i staden än
äldreomsorgen. Därför anser vi att det borde vara en egen tävlingsklass i Kvalitetsutmärkelsen.
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