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Antagen av kommunfullmäktige 2018-03-26, § 15, med ändring 2019-04-11, § 15

Regler för kvalitetspris inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde
§ 1 Kvalitetspris
Vård- och omsorgsnämnden delar ut två kvalitetspris, ett för verksamhet inom
äldreomsorg och ett inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

§ 2 Syfte
Vård- och omsorgsnämnden vill lyfta fram och uppmärksamma goda exempel
inom nämndens verksamhetsområde. Det kan vara något som förbättrat kvaliteten,
ökat effektiviteten eller gjort arbetet enklare och bättre. Det kan till exempel vara
en ny metod, ett nytt arbetssätt, nya former för dialog och kommunikation med
brukare.

§ 3 Deltagare
Alla verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde kan delta,
såväl kommunal som extern verksamhet. Priset kan ges till en enskild medarbetare
eller grupper av medarbetare, chefer eller till hela verksamheter.

§ 4 Kriterier
Bedömning sker utifrån ett eller flera av följande kriterier:
− Bidrar till nyskapande och utveckling av verksamheten.
− Bidrar till förbättrad kvalitet i verksamheten.
− Kan bidra till utveckling för andra verksamheter.

§ 5 Nominering
Nomineringar till kvalitetsprisen kan göras av medarbetare, brukare, kunder och
anhöriga inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. För att
underlätta nomineringsförfarandet kommer ett verktyg att finnas lättillgängligt på
www.huddinge.se. Inkomna nomineringar som uppfyller kriterierna kommer
sedan att presenteras på webbplatsen och det är bland dessa som vinnaren av
respektive pris utses.

§ 6 Jury
Pristagarna utses av en jury. Det finns en jury för respektive pris.
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Kvalitetspris äldreomsorg
Juryn består av ordförande samt 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden,
två tjänstemän från socialförvaltningens kvalitetsenhet med kunskaper om
kommunens kvalitetsarbete samt två representanter från pensionärsrådet.
Kvalitetspris funktionshinder
Juryn består av ordförande samt 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden,
två tjänstemän från socialförvaltningen med kunskaper om kommunens
kvalitetsarbete samt två representanter från funktionshinderrådet.

§ 7 Pris
Det delas ut ett pris inom varje kategori. Priserna delas ut årligen och uppgår till
en summa om 10 000 kronor vardera. Pengarna ska användas på ett sätt som
kommer pristagaren, arbetsgruppen eller medarbetaren till godo, till exempel
genom kompetensutvecklingsinsatser eller personalsociala aktiviteter.

§ 8 Prisutdelning
Kvalitetspris äldreomsorg
Prisutdelning och tillkännagivande av pristagare görs av vård- och
omsorgsnämndens ordförande vid en särskild ceremoni under den årliga
seniorveckan samt tillkännages via Huddinge kommuns externa webbplats.
Kvalitetspris funktionshinderområdet
Prisutdelning och tillkännagivande av pristagare görs av vård- och
omsorgsnämndens ordförande vid en särskild ceremoni under hösten samt
tillkännages via Huddinge kommuns externa webbplats.
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