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Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd som gäller en motion om en egen tävlingsklass för
stöd och service för personer med funktionsnedsättning i stadens
kvalitetsutmärkelse. Motionen är skriven av Clara Lindblom och
Alexandra Mattsson Åkerström (båda V).
Motionen har även remitterats till stadsledningskontoret,
socialnämnden, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms
stadsdelsnämnd, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor,
HSO Stockholms stad, Kommunal i Stockholm, Saco och Vision i
Stockholms stad.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och familjestöd
och har behandlats i förvaltningsgrupp och i pensionärsrådet 202003-12.
Remissvaret ska vara KF/KS kansli tillhanda senast 2020-04-23.
Ärendet
I motionen tas upp att det är hög tid att verksamhetsområdet stöd
och service till personer med funktionsnedsättning blir en egen
tävlingsklass i stadens årliga kvalitetsutmärkelse.
Förslaget skulle innebära att antalet tävlingsklasser utökas från fem
till följande sex tävlingsklasser:
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).
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Skribenterna menar att tydligare tävlingskategorier kommer att
stimulera ännu fler medarbetare att vilja delta i kvalitetsutmärkelsen
och att socialtjänstens mångfacetterade verksamheter kan
synliggöras i betydligt större utsträckning än idag. De anser vidare
att det även skulle kunna innebära att staden blir en mer attraktiv
arbetsgivare och därmed bidrar till kompetensförsörjningen. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ge berörd nämnd
i uppdrag att införa verksamhetsområdet stöd och service till
personer med funktionsnedsättning som en egen tävlingsklass i
stadens kvalitetsutmärkelse.
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Synpunkter och förslag
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 tävlingsbidrag 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.
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