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Förslag till riktlinjer för medarbetarstipendium
Ärendebeskrivning
Inom kommunens verksamheter pågår mycket gott arbete – bl a förändrings-,
förbättrings- och utvecklingsarbete - som kommer kommunmedborgare och
besökare till godo.
Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade
medarbetare som är stolta över sitt arbete. För att synliggöra en del av
kvaliteten och det goda arbete som utförs i Luleå kommun finns detta
medarbetarstipendium. Det är också ett led i att stärka kommunens
konkurrenskraft som en än attraktivare arbetsgivare.
Vad belönas?
Förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbetet kan avse såväl
innovationer, förbättrade rutiner, utvecklat metodarbete, effektiviseringar
som utvecklade samarbetsformer och teknikutveckling. Det kan också handla
om ett positivt arbetsklimat, engagemang och idérikedom.
Arbetet som belönas kan gärna ha effekter på de mål/framgångsfaktorer
kommunstyrelsen fastställt för året. Självklart ska de medarbetare som
belönas vara goda ambassadörer för Luleå kommun.
Vem kan få stipendiet?
Stipendiet kan utdelas i första hand till arbetsgrupper för att stimulera
teamarbete, men även enskilda medarbetare inom Luleå kommun kan bli
aktuella. Vem som helst1 medarbetare, chefer eller kunder (medborgare/
besökare) - kan föreslå kandidat till stipendiet.
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Vem utser stipendiat?
Stipendiat utses årligen av en stipendiekommitté bestående av en representant
för vardera huvudfackorganisation2 samt personal- och kommunchef (enligt
delegation från kommunstyrelsen). Om kommittén så önskar kan de vid
enstaka tillfällen dela stipendiet mellan flera av kandidaterna. De har också
möjlighet att utdela diplom till andra föreslagna kandidater.
Stipendiet
Stipendiet utdelas i samband med kommunfullmäktige och består av diplom,
blommor samt prissumma på 15 000 kr som stipendiater/stipendiat får
disponera för aktiviteter i utvecklingssyfte.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med ovanstående förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

________________
1

Exklusive medlem i stipendiekommittén

2

TCO, LO och SACO
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