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Riktlinjer för service- och 
tekniknämndens idépriser 
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och 
teknikförvaltningen utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var. 

Ett pris där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det 
fokusområde som pekats ut för det aktuella nomineringsåret. 

Vilka kan få priset? 
Både enskild anställd eller ett arbetslag kan få priset. Priset ska dock användas till hela 
arbetslaget. 

Nominering 
Nominering skickas in via kommunens e-tjänst: https://e.katrineholm.se/idepris 

Senast den 15 december ska nomineringarna vara inlämnade. 

Skrivelsen ska innehålla en beskrivning av idén, vilket problem/behov den löste, hur den 
genomfördes, på vilket sätt den har bidragit till en förbättring och för vilka. 

Om det är en mätbar (exempelvis tid, pengar, sjukfrånvaro) förbättring så ska även en 
utvärdering bifogas. 

Alla som känner till en bra idé som är genomförbar kan skicka in en nominering. 

Kriterium 
För det generella idépriset: genomförbara idéer som lett/leder till en förenkling av 
arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, förbättrad upplevelse för våra 
kunder, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing. 

För det områdesspecifika priset: genomförbara idéer som lett/leder till en förbättring inom det 
för året valda fokusområdet. 

Beslutsforum 
Ledningsgruppen tar emot och går igenom alla nomineringar, samt väljer ut vilka idéer som går 
vidare och presenteras för service- och tekniknämnden. 

De nominerade meddelas. 

Tidsperiod 
Vinnarna utses på service- och tekniknämndens första sammanträde för året. Då bestäms också 
fokusområde för det kommande året. 

Priset delas ut årligen i samband med service- och tekniknämndens andra sammanträde för 
året. 
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Priset 
Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt idéarbete och lyfta fram 
pristagaren/pristagarna som ett gott exempel och en inspirationskälla för den övriga 
förvaltningen. 

Användning av prissumman 
Vinsten får användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den vinnande 
idén genomfördes. 

Till exempel: 

• Föreläsning 

• Studiebesök 

• Teambuildingaktivitet 

• Böcker 

• Andra aktiviteter 

Vinnarna ska meddela ledningsgruppen vilka aktiviteter de planerar att göra för vinsten innan 
pengarna betalas ut. Pengarna måste användas under innevarande år. 

Återkoppling 
Arbetslaget bjuds in till ett av service- och tekniknämndens möten och får berätta hur priset 
används eller ska användas och på vilket sätt det har hjälp till att vidareutveckla arbetslagets 
förbättringsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentinformation 
• 2017-02-01 riktlinjerna antas i samband med nämndens beslut om idépriser 

• 2020-01-30 inlagt i ny mall samt redaktionella ändringar 
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