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Medarbetarpriser för år 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
att

utse vinnare av medarbetarpriser 2020 i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Sammanfattning
För att särskilt uppmärksamma medarbetares goda initiativ, som
leder till smartare användning av våra resurser, i Lunds kommun och
de helägda bolagen utdelas årligen sex medarbetarpriser.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020, § 286 att delegera
till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse vinnare av
medarbetarpriser för år 2020.

Underlag för beslutet





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-15,
Medarbetarpriser för år 2020
Protokollsutdrag KS 2020-10-07 § 286, Medarbetarpriser för
år 2020
Kriterier och modell för medarbetarpriser
Förslag till vinnare av medarbetarpriser 2020 – Obs!
presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2020-10-26

Ärendet
Bakgrund
För att särskilt uppmärksamma medarbetares goda initiativ, som
leder till smartare användning av våra resurser, i Lunds kommun och
de helägda bolagen utdelas årligen sex medarbetarpriser. Priserna
tar fasta på nyckelorden i visionen kunskap, innovation och
öppenhet och förhållningssätten lyssna, lära, leda.
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Priserna delas ut till personer som är anställda i någon av
kommunens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen.
Fyra av priserna kan gå till en enskild medarbetare, chef eller till en
grupp anställda på en arbetsplats eller från olika delar av
organisationen. Två av priserna kan endast gå till en enskild
medarbetare eller chef.
Samtliga medborgare och anställda i Lunds kommun och de helägda
bolagen har varit välkomna att komma in med nomineringar. Ett 50tal nomineringar har inkommit.

Föredragning
En grupp av kommunens förvaltningsdirektörer, Anna Borgius, Jytte
Lindborg, Pål Svensson, Mikael Fritzon, Stefan Norrestam samt
Christoffer Nilsson, Johanna Holmberg och Åsa Melvanius har tagit
del av nomineringarna och föreslagit vinnare utifrån kriterierna för
respektive kategori.
Berörd förvaltning har fått verifiera uppgifterna i de nomineringar
som uppfyller priskriterierna. En grupp med personer ur
kommunens ledningsgrupp har därefter tagit fram förslag till beslut
tillika förslag till vinnare.
Nomineringar och förslag till vinnare kommer att presenteras vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret efter samråd med
kommunens förvaltningsdirektörer.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2019 att finansiering
sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 2020.
Prissumman uppgår till 10 tkr per kategori (totalt 60 tkr) och ska
användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa,
konferens eller liknande. Om medarbetare vid något av de helägda
bolagen vinner fakturerar bolaget Lunds kommun för faktiska
kostnader.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kommunikation, HR
För kännedom:
Samtliga förvaltningar

