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§ 130

Skrivelse till kommunstyrelsen i Lunds
kommun från Kvintetten - En organisation
som vågar

Dnr KS 2019/0251

Sammanfattning
En skrivelse har inkommit från (L), (M), (C), (KD) samt (FNL) i vilken
yrkas att kommunstyrelsen ska besluta
att inrätta ett pris för utdelning på återkommande arrangemang för
att uppmärksamma goda initiativ inom kommunkoncernen som
leder till smartare användning av våra resurser,
att uppdra åt kommunkontoret snabbutreda om det krävs några nya
beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att skapa det
handlingsutrymme som åsyftas,
att uppdra åt kommunkontoret att formulera ett sätt att enkelt samla
in, sammanställa och bedöma de förslag som passar inom ramen för
Kvintettens initiativ.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2019, § 148
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2019
Skrivelse från Kvintetten - En organisation som vågar

Yrkanden
Camilla Neptune (L) och Fanny Johansson (S) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram en samlad
modell, innehållande bedömningsgrunder och kriterier samt
ekonomiska förutsättningar för att uppmärksamma medarbetares
idéer och förbättringsförslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Camilla Neptunes (L) m.fl.
yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram en samlad modell,
innehållande bedömningsgrunder och kriterier samt
ekonomiska förutsättningar för att uppmärksamma
medarbetares idéer och förbättringsförslag.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in: Prot.bil. § 130/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) och Helena Falk (V): Vi tror att medarbetares
kreativitet och intresse för verksamhetsutveckling kommer med
goda arbetsvillkor och en bestående god arbetsmiljö, snarare än med
priser till ett fåtal anställda.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-05-02 klockan 14.00–16.55

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 109-137, §§ 139-141 , närvarar inte § 138
p.g.a. jäv
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Klas Svanberg (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M)
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 138

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Lena Fällström (S)
Axel Hallberg (MP)
Mats Olsson (V), kl. 14:00-16:30
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Annika Henning, Press- och medieansvarig, kommunkontoret
Emma Mesan, Sekreterare, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, Kommundirektör, kl. 14:00-15:20
Patrik Persson, Controller, kommunkontoret

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 109–141

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 8 maj 2019 kl. 12:30
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 109–141

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan
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2019-05-31

