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Deltagande i kvalitetutmärkelsen 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner att Kungsholmens och
Kristinebergs gruppbostäder deltar i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2022.
Sammanfattning
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att
uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i
staden. Det är också ett verktyg som enheterna kan använda för
utvärdering av sin egen verksamhet. Utmärkelsen ger samtidigt
staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel.
Assist Bostad och Omsorg AB som driver Kungsholmens och
Kristinebergs gruppbostäder på uppdrag av Kungsholmens
stadsdelsförvaltning har inkommit med ett bidrag till
kvalitetsutmärkelsen som nämndens föreslås godkänna.
Bakgrund
Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att
uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i
staden. Kommunalt drivna och enskilt drivna verksamheter som
finansieras av staden är välkomna att delta i utmärkelsen. En
förutsättning för det är att enheten har eget budget- och
personalansvar. Enheterna måste bestå av minst fem medarbetare
inklusive chef.
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Kvalitetsutmärkelsen är en stimulans och uppmuntran för
verksamheterna att utveckla sin kvalitet. Det är också ett verktyg
som enheterna kan använda för utvärdering av sin egen verksamhet.
Utmärkelsen ger samtidigt staden möjlighet att lyfta fram och sprida
kunskap om goda förebilder.
Enheterna som deltar lämnar in ett tävlingsbidrag som utvärderas av
staden utsedda examinatorer. Examinatorerna gör platsbesök på de
deltagande verksamheterna för att få en fördjupad bild av
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verksamhetens kvalitetsarbete.
En domarkommitté med stadsdirektören som ordförande utser de
enheter som kommer att tilldelas årets kvalitetsutmärkelse i
klasserna förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst och övriga
verksamheter. Prisutdelningsceremonin hålls i Blå Hallen,
Stadshuset, i november 2022.
I juni 2022 godkände Kungsholmens stadsdelsnämnd
Vuxenenhetens deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2022. Nu har
även Kungsholmens och Kristinebergsgruppbostäder inkommit med
ett bidrag till utmärkelsen.
Ärendet
Assist Bostad och Omsorg AB driver Kungsholmens och
Kristinebergs gruppbostäder på uppdrag av Kungsholmens
stadsdelsförvaltning. Verksamheten består av tre gruppbostäder.
Hyresgästerna i gruppbostäderna är personer med kognitiva
funktionsnedsättningar som har behov av dagligt stöd. De har alla
beviljas insatsen bostad med särskild service enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Verksamheten arbetar med ett tydligt hyresgästperspektiv. Detta
innebär att personalen som ger stöd, service och omvårdnad
använder individanpassade metoder och hjälpmedel med
utgångspunkt från den enskilda hyresgästens specifika
funktionsnedsättning, historia, vilja och önskemål. Metoder som
används är bland annat låg affektivt bemötande och tydliggörande
pedagogik.
För att alla medarbetare, oavsett utbildning och erfarenhet, skall ha
samma grundkunskaper genomgår alla nyanställda företagets
introduktionsprogram, som följs upp under första året. I
verksamheten finns en kvalitetssamordnare som ansvarar för
uppföljning.
Gruppbostädernas arbete beskrivs i en verksamhetsplan som följs
upp årligen och sammanfattas i en verksamhetsberättelse. Alla
hyresgäster erbjuds även en egen årsberättelse i text och bilder för
att minnas vad som skett det senaste året.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen 2022-09-22, i pensionärsrådet
2022-09-26 och i rådet för funktionshinderfrågor 2022-09-26.
Eventuella synpunkter framgår av protokollen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att Kungsholmens
och Kristinebergs gruppbostäder deltar i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2022.
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