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Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservation
16. En organisation som vågar - inrättande av medarbetarpriser för
att uppmärksamma goda initiativ
Det borgerliga minoritetsstyret initiativ att införa medarbetarpriser är i grunden lovvärt. Att
uppmärksamma goda insatser och idéer bland medarbetarna kan vara en del av en bra
arbetsgivarpolitik. Men när flera fackförbund förklarat sig oeniga med beslutet menar vi att det inte
är en framkomlig väg att gå. Om Lunds kommuns ska inrätta ett medarbetarpris bör det vara ett
förslag som stöds av medarbetare och medarbetarnas företrädare. Det är först då som det är
lämpligt och det är först då det får den status som dessa priser kräver.
Vi både förstår och delar den kritik som framförts av flertalet fackförbund där synpunkter lyfts
mot att införa ett sådant pris samtidigt som Lundakvinttetten genomföra historiskt stora
nedskärningar inom välfärden. Nedskärningar som kommer att drabba lundaborna, men också
personalen mycket negativt. Vision menar till exempel att det borgerliga styrets ”budget inför 2020
innebär stora nedskärningar inte bara i pengar utan också genom arbetsbrist. Många medarbetare
är drabbade av detta på olika sätt, det finns redan grupper där vi förhandlar kring arbetsbrist dels
inom serviceförvaltningen (måltidsservice), socialförvaltningen (ekonomihandläggare och
boendestödjare) men även inom skolans område. Att då föreslå ett pris där medarbetare ska lyftas
och premieras med pengar till kompetensutveckling (10 000 kr per pris) känns som ett hån mot
medarbetarna i kommunen. De som idag inte vet om de kommer ha ett jobb eller ej att gå till om
ett halvår. De som ska genomföra nedskärningarna som kommer att se hur detta drabbar
medborgarna och brukarna i kommunen.”
Att vid så allvarlig kritik från de fackliga organisationerna ändå driva igenom beslutet är för oss helt
oförståeligt. Därför föreslog vi i första hand att ärendet skulle återremitteras för förnyad dialog
med de fackliga organisationerna, när det avslogs föreslog vi istället att förslaget att inrätta
medarbetarpriserna skulle avslås.
Återigen visar det borgerliga minoritetsstyret att de inte är beredda till dialog. Detta är en oerhört
olycklig och allvarlig utveckling.
Mot bakgrund av vad som nämnts ovan reserverar vi oss därför mot beslutet med hänvisning till
vårt eget yrkande i kommunstyrelsen.
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