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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmä rkelse 2009
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att nominera Järva ungdomsmottagning till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.
2. Stadsdelsnämndens beslut överlämnas till Enheten för kvalitetsutveckling
och avknoppning, förnyelseavdelningen.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör
Sakir Demirel
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i den av staden årligen anordnade kvalitetsutmärkelsen.
Järva ungdomsmottagning har anmält intresse av att delta i årets kvalitetsutmärkelse. Förvaltningen bedömer att ungdomsmottagningen uppfyller kraven för att få
delta i årets kvalitetsutmärkelse.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (2)

Kvalitetsutmärkelsen
Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i stadens årligen anordnade kvalitetsutmärkelse. Ett deltagande
innebär oftast ett stort steg framåt i arbetet med att utveckla verksamheten. Sista
inlämningsdag för nominerade bidrag till 2009 års kvalitetsutmärkelse är den 14
maj 2009. Stadsdelsnämnderna kan nominera verksamheter som förvaltningen
bedömer arbetar aktivt med kvalitetsarbete utan att verksamhetens färdiga bidrag
föreläggs nämnden.
Järva ungdomsmottagning
Järva ungdomsmottagning drivs gemensamt av kommun (Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar) och landsting. Ungdomsmottagningens uppdrag är att i första hand arbeta förebyggande, stödjande och bearbetande när det
gäller ungas sexuella hälsa. Verksamheten har dock en bred ansats för att nå ut till
målgruppen, och är välkänd i stadsdelsområdet.
Mottagningen har under flera år bedrivit ett utvecklingsarbete och har också genomfört ett par projekt i detta syfte. Projektet Noor vände sig till flickor och unga
kvinnor som varit utsatta för våldtäkt. Samtalsgrupperna som utvecklades under
projektet är numera implementerade i den ordinarie verksamheten och efterfrågan
på platser är stor. Det andra projektet (D)järva Gossar – Normkritiska samtalsserier var ett våldspreventivt projekt i en grundskola i syfte att förebygga våld bland
ungdomar. Erfarenheterna från det projektet är integrerat i det vardagliga arbetet.
Planer finns också att använda arbetssätt från projektet i kompetensutveckling för
medarbetare i andra delar av förvaltningen som på olika sätt arbetar förebyggande
och uppsökande med ungdomar i området.
Det som kännetecknar Järva ungdomsmottagning är deras specialkompetens kring
våld i nära relationer och HBT-perspektiv (homo- och bisexuella samt transpersoner). Jämställdhet, ömsesidighet och respekt är viktiga perspektiv i allt arbete på
ungdomsmottagningen – både på individuell- och gruppnivå.
Det är socialtjänsten i de båda kommunala delarna av ungdomsmottagningens
verksamhet som framfört önskemål om att delta i kvalitetsutmärkelsen. Att ungdomsmottagningen är en med landstinget samlokaliserad verksamhet är inget hinder för detta.
Förvaltningens förslag

Förvaltningen gör bedömningen att enheten uppfyller kraven för att få delta i årets
kvalitetsutmärkelse och föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att nominera ungdomsmottagningen att delta i årets kvalitetsutmärkelse.
______________________

