Skrivelse till kommunstyrelsen i Lunds kommun från Kvintetten

En organisation som vågar
Lund, liksom hela kommunsverige, står inför betydande utmaningar. Utmaningarna handlar inte minst om
försörjningskvoter, att färre ska försörja fler. Det handlar om förmåga att attrahera medarbetare och att lyckas
vara attraktiv jämfört andra arbetsgivare. En stor del av attraktiviteten skapas genom våra processer för
kompetensutvecklingen. Detta är en bakgrund till detta initiativ.
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så lyder Lunds kommuns vision. Organisatorisk
framgång förutsätter att man vågar utmana och pröva nytt. Den som gör något nytt har i sin avvägning en större
risk att misslyckas än den som alltid gör det som är beprövat. Men utan att våga testa nytt kommer vi inte kunna
utveckla den kommunala organisationens processer och arbetssätt.
Lundakvintetten föreslår därför att ge ett större formellt utrymme för kommunens medarbetare att bidra till att
Lunds kommun utvecklas och blir bättre. Vi vill också symbolisera detta med att kommunstyrelsen inrättar ett
pris där Lunds kommun uppmärksammar och prisar medarbetare som har bidragit med sin kreativitet för att
hitta nya lösningar och smartare arbetssätt. Lunds kommuns medarbetare är organisationens viktigaste resurs
och vi är övertygade om att det finns en outnyttjad kraft att frigöra genom att premiera initiativrikedom.
Vi tror att effekten av att få uppmaningen att försöka se nya sätt att lösa utmaningar på kommer vara bra för
kreativiteten, bra för samtalen kring våra mötesbord och bra för på vilket sätt vi ska lyssna på varandra och lära
av varandra. Det finns flera teorier, där man använder sig av kontinuerliga förbättringsarbeten. Det skulle kunna
vara Toyotas Lean eller någon av varianterna som är sprungna ur det. Det är emellertid inte specifikt dessa
metoder vi syftar på i detta fall, utan endast processen kring att få testa idéer och också ha ett utrymme för att
få redovisa sina innovationer, stort som smått.
Med anledning av detta förslår kvintetten kommunstyrelsen 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
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