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Svar på medborgarförslag om att införa belöningssystem för 
medarbetare i kommunen 
Martti Kirotar inkom den 20 april 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att ett belöningssystem för de kommunalt anställda 
införs. 

Förslagsställaren skriver att syftet med belöningssystemet är att bidra till ökat 
intresse samt motivation för att komma med nya ideer, som vidare bidrar till 
rationaliseringar och effektiviseringar. Förslagsställaren påtalar att sådana 
program finns i andra organisationer och har då bevisligen bidragit till minskade 
kostnader och ökad effektivitet. 
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Förslagställaren understryker vikten av att ett sådant belöningsprogram uppfattas 
som transparent, rimligt och att besparing går att kvantifiera. 

Medborgarförslaget har remitterats till personalchef Jane Allansson. 

Beträffande uppdrag att arbeta med utveckling samt individuella monetära 
belöningar för medarbetare inom Sala kommun uttrycks följande i två av 
kommunens policys (ledarpolicy och lönepolicy): 

• alla medarbetare förväntas, utöver att utöva sin profession, ta initiativ till 
och vara delaktiga i utvecklingsarbete 

• medarbetarens bidrag till verksamhetens utveckling är exempel på faktor 
som ska påverka lönen 

Sala kommun har individuell lönesättning utifrån prestation vilket innebär att goda 
insatser ska premieras i lönesättning/löneöversyn. Forskning har visat att monetära 
belöningar utöver detta har baksidor som kan hämma samarbete, relationer, rätt
visa och kreativitet, varför annan uppmuntran förordas när organisationer vill pre
miera insatser utöver i löneöversyn. 

l det innovationsarbete som pågår inom kommuner och landsting i Sverige finns 
exempel på belöningar för innovationer, till exempel; Förnyelsepris, årets medar
betarinnovation, bästa förbättring, stora inspirationspriset och kvalitetspris. 
Gemensamt är att en sammansatt jury utses och att priset ska användas för fortsatt 
utvecklingsarbete (till exempel föreläsning). Vinnarna har uppmärksammats på 
olika sätt - i media, genom filmer, genom att hålla föredrag och ta emot studiebesök. 
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Kommunstyrelsen 

En organisation som vill stimulera motivation, kreativitet och förnyelse har mycket 
att vinna på att uppmärksamma och lyfta fram föredömliga insatser som skapar 
effektivitet och mervärde för medborgare. 

Genom att anta en lnnovationsstrategi med fokus på medarbetarkraft har Sala 
kommun markerat värdet av och tilliten till människor som den viktigaste fram
gångsfaktorn i arbetet med att utveckla tjänster för en modern och effektiv välfärd. 
Vidare har Sala kommun, under år 2015, representerats i aktiviteter och nätverk 
som syftar till att inspirera och visa goda exempel gällande innovationsarbete. 
Aktiviteterna fortsätter. 

I det arbete som påbörjats ingår att finna former att tillvarata förslag och ideer från 
medarbetare och andra medborgare (till exempel brukare, elever, anhöriga, företag, 
föreningar). ldeer ska vara en del av allas dagliga arbete. Ett idesystem säkerställer 
att goda ideer uppmuntras, synliggörs och genomförs. 

Arbetet är långsiktigt och fordrar tid, pengar och ledningens engagemang. Andra 
offentliga verksamheter som kommit längre och lyfts fram som föredömen har en 
projektledare, "lnnovationsstrateg" eller liknande vilket också SKL förordar. För
slaget är att även Sala kommun ska tillsätta sådan. Utvecklingsarbete pågår på 
många håll inom Sala kommun, men idag finns inte någon speciell person eller funk
tion som har en samordnarroll. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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YTIRANDE 

Ett medborgarförslag har inkommit om att Kommunfullmäktige ska besluta om införande av 
belöningssystem för kommunalt anställda medarbetare. Förslagsställaren anger att syftet är 
att bidra till ökat intresse samt motivation att komma med nya ideer som bidrar till 
rationaliseringar och effektiviseringar. Vidare påtalar förslagsställaren vikten av att ett sådant 
belönings program uppfattas som transparent, rimligt och att besparing går att kvantifiera. 

YTTRANDE 

Individuell belöning 
Beträffande uppdrag att arbeta med utveckling samt individuella monetära belöningar för 
medarbetare inom Sala kommun uttrycks följande i två av kommunens policys (ledarpolicy och 
lönepolicy): 

• alla medarbetare förväntas, utöver att utöva sin profession, ta initiativ till och vara 
delaktiga i utvecklingsarbete 

• medarbetarens bidrag till verksamhetens utveckling är exempel på faktor som ska 
påverka lönen 

Sala kommun har individuell lönesättning utifrån prestation vilket innebär att goda insatser 
ska premieras i lönesättning/löneöversyn. Forskning har visat att monetära belöningar utöver 
detta har baksidor som kan hämma samarbete, relationer, rättvisa och kreativitet varför an nan 
uppmuntran förordas när organisationer vill premiera insatser utöver i löneöversyn. 

Innovationsarbete 
I det innovationsarbete som pågår inom kommuner och landsting i Sverige finns exempel på 
belöningar för innovationer; Förnyelsepris, årets medarbetarinnovation, bästa förbättring, 
stora inspirationspriset, kvalitetspris tex. Gemensamt är att en sammansatt jury utses och att 
priset ska användas för fortsatt utvecklingsarbete (tex föreläsning). Vinnarna har 
uppmärksammats på olika sätt - i media, genom filmer, genom att hålla föredrag och ta emot 
studiebesök. 

En organisation som vill stimulera motivation, kreativitet och förnyelse har mycket att vinna 
på att up pmärksamma och lyfta fram föredömliga insatser som skapar effektivitet och 
mervärde för medborgare. 
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Genom att anta en lnnovationsstrategi med fokus på medarbetarkraft har Sala kommun 
markerat värdet av och tilliten till människor som den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet 
med att utveckla tjänster för en modern och effektiv välfärd. Vidare har Sala kommun, under år 
2015, representerats i aktiviteter och nätverk som syftar till att inspirera och visa goda 
exempel gällande innovationsarbete. Aktiviteterna fortsätter. 

I det arbete som påbörjats ingår att finna former att tillvarata förslag och ideer från 
medarbetare och andra medborgare (till exempel brukare, elever, anhöriga, företag, 
föreningar). Ideer ska vara en del av allas dagliga arbete. Ett idesystem säkerställer att goda 
ideer uppmuntras, synliggörs och genomförs. 

Arbetet är långsiktigt och fordrar tid, pengar och ledningens engagemang. Andra offentliga 
verksamheter som kommit längre och lyfts fram som föredömen har en projektledare, 
"lnnovationsstrateg" eller liknande vilket också SKL förordar. Förslaget är att även Sala 
kommun ska tillsätta sådan. Utvecklingsarbete pågår på många håll inom Sala kommun men 
idag finns inte någon speciell person eller funktion som har en samordnarroll. 

/Jane Allansson 
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När resultatet för 2014 i Sala kommun offentliggjordes gav Caro a 
Gunnarsson bl a följande kommentar i SA den 8 april: 

.... "att kraftfulla prioriteringar, rationaliseringar och effektiviseringar 
nu måste göras i drift och investeringar. Det handlar mycket om ett 
kreativt tänkande och att dra nytta av medarbetarnas ideer och 

förslag." 

För att uppmuntra alla kommunalt anställda medarbetare att tänka 
utanför ramarna och komma med sådana nya ideer och förslag föreslår 
undertecknad att ett belöningssystem tas fram, som bidrar till att öka 
deras intresse och motivation för detta. 

Sådana program finns i många andra organisationer och har då 
bevisligen bidragit till minskade kostnader och ökad effektivitet. 

Det är av största vikt att ett sådant belöningsprogram uppfattas av alla 
anställda som transparent och rimligt om det ska få åsyftad verkan. 
Det kräver därför att förslag dokumenteras tydligt, att det går att 
kvantifiera den besparing som det kan leda till och att fullmäktige 
också beslutar att det ska implementeras. 

Jag föreslår att kommunens HR-avdelning får till uppgift att ta fram 
ett sådant program som ska omfatta alla medarbetare i kommunen. 

Sala den 17 april 2015 

Martti Kirotar 


