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Handläggare: Madeleine Hagerth
Telefon: 508 21 051

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2010-05-20

Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse
2010
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden nominerar förskolan Sylvester, Sylvestervägen 2-6 till stadens
kvalitetsutmärkelse 2010.

Charlotte Svensson
Stadsdelsdirektör

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Inom ramen för stadens kvalitetsarbete utdelas årligen stadens kvalitetsutmärkelse.
Syftet är att få till stånd en ständig utveckling och förbättring av verksamheter
samtidigt som goda förebilder lyfts fram.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar förskolan Sylvester i tävlingsklassen förskola till stadens kvalitetsutmärkelse 2010. Förskolan bedöms vara väl kvalificerad för att representera Älvsjö stadsdelsnämnd i kvalitetsutmärkelsen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn och ungdom. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2010-05-12.
Bakgrund
Syftet med Stockholms stads kvalitetsstrategi, som antogs av Kommunfullmäktige
1999, är att få till stånd en ständig utveckling och förbättring av verksamheter som
staden finansierat. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete ska, med givna resurser,
största möjliga nytta åstadkommas både för enskilda medborgare och för staden.
Kvalitetsutmärkelsen ska vara en stimulans och uppmuntran för de verksamheter
som arbetar med kvalitetsutveckling. Utmärkelsen ger samtidigt staden möjlighet
att lyfta fram goda förebilder.
Att delta i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse innebär för de flesta verksamheter ett stort steg framåt i arbetet med att utveckla verksamheten, oavsett på vilken
nivå verksamheten befinner sig. Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter
som finansieras av staden är välkomna att delta i Kvalitetsutmärkelsen.
Kvalitetsutmärkelsen för 2010 delas ut i följande fem tävlingsklasser:
 Förskola
 Skola
 Äldreomsorg
 Annan vård och omsorg
 Andra verksamheter
Prisutdelningsceremonin hålls i Stadshuset den 18 november. Deltagande verksamheters bidrag ska vara nominerade av respektive nämnd. Nominerade enheter
ska lämna sina bidrag till Stadshuset senast 2010-05-17.
För valtningens förslag
I januari sändes information till alla enhetschefer med en anmodan om att anmäla
intresse för att bli nominerade till kvalitetsutmärkelsen 2010. Några enheter som
har ett väl etablerat kvalitetsarbete har också tillfrågats av förvaltningsledningen.
Förskolan Sylvester, Sylvestervägen 2-6 har därefter blivit utvald att nomineras.
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Förskolans verksamhetsplan, kvalitetsgaranti och kvalitetsredovisning har gåtts
igenom och förvaltningsledningens kännedom om verksamheten i övrigt har beaktats. Förskolan Sylvester bedöms vara väl kvalificerad för att representera Älvsjö
stadsdelsnämnd i kvalitetsutmärkelsen 2010. Förskolan var nominerad även 2009.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden nominerar förskolan Sylvester i tävlingsklassen förskola till stadens kvalitetsutmärkelse
2010.
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