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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Kvalitetsgarantier för Rinkeby -Kista stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelförvaltningens förslag till kvalitetsgarantier för år 2009.
2. Kvalitetsgarantierna gäller från och med 2009-01-22 till och med
2009-12-31

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och stadsdelsnämndens mål för verksamheterna som angetts i verksamhetsplanen och den lagstiftning som reglerar verksamheterna har varit utgångspunkt för framtagandet av enheternas åtaganden. Dessa
ligger som grund för kvalitetsgarantierna för år 2009. Verksamheterna har i sitt
arbete med att ta fram kvalitetsgarantier utgått från den egna verksamhetens mål,
innehåll och arbetssätt i dialog med brukarna. Kvalitetsgarantierna avseende Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta flyktingmottagning har tagits fram i samverkan
med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och ska således även tas upp för godkännande i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta.

Bilagor
Samtliga garantier enligt lista på sidan två och tre
(Bilagorna bifogas enbart till gruppledarna inom nämnden)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 099-180-2008
SID 2 (3)

Kvalitetsgarantier för stadsdelsförvaltningens verksamheter
Förskola
Enheten för barn i behov av särskilt stöd
Akalla norra förskoleenhet
Akalla södra förskoleenhet
Dalhagsenheten
Husbygårdsenhetens förskolor
Kista förskoleenhet
Askeby-Bredbyenheten
Kvarnlyckans förskoleenhet
Gamlebyplans förskoleenhet
Fyrklöverns förskoleenhet
Treklöverns förskoleenhet

Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg
Myndighetsutövning avseende Omsorg om personer med funktionsnedsättning
och äldreomsorg
Myndighetsutövning avseende Äldreomsorg
Utförarenheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning
Assistansenheten
Rinkeby Kista gruppbostäder område 1
Rinkeby-Kistya gruppbostäder område 2
Akalla psykiatriska gruppbostad
Rinkeby-Kista enheten för daglig sysselsättning och boendestöd
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter
Utförandeenheter inom äldreomsorgen
Rinkeby vård- och omsorgsboende och servicehus
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Kista vård- och omsorgsboende
Kista servicehus
Rinkeby-Kista öppet hemstöd

Social omsorg
Barnenheten
Ungdomsenheten
Familjevårdsenheten
Resursenheten
Rinkeby-Kistamottagningen
Kvinnofridsenheten

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Integration, Flyktingmottagande och förebyggande insatser
Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta flyktingmottagning
Rinkeby-Kista medborgarkontor
Förebyggande ungdomsinsatser
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