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1

Kriterier för priset

Kriterier för priset

Kommunen vill med LPP-priset (Linköpings personalpolitiska program-pris)
uppmärksamma goda exempel på arbetsgrupper som systematiskt arbetar
med att förverkliga den personalpolitiska visionen.
-

1.1

Insatserna ska kunna kopplas till ett eller flera av de framlyfta
områdena som finns i LPP.
De insatser som gjorts har lett till avsevärda förbättringar vad gäller
arbetsglädje, välbefinnande och hälsa i arbetet.
De insatser som gjorts har medfört ett större medarbetarengagemang
och påverkat verksamhetens resultat på ett positivt sätt.
Det finns en systematik i arbetet och en plan för hur de goda resultaten
ska kunna bibehållas.
De insatser som gjorts kan utgöra ett gott exempel och appliceras på
andra arbetsplatser i kommunen.

Pris

Arbetsgruppen får 50 000 kr för fortsatt utveckling av gruppens arbete i LPP:
s anda.

2

Ansöka om priset

2.1

Behörighet för ansökan

Alla arbetsgrupper inom Linköpings kommun är behöriga att söka priset.
Arbetsgruppen kan antingen nominera sig själv eller bli anmäld av någon
annan.

2.2

Utvärdering

Värdering av inkomna ansökningar sker av Centrala Arbetsmiljökommittén
(CAK) med utgångspunkt i kriterierna för priset.

2.3

Jury och beslut

Kommunstyrelsen utgör jury och utser pristagaren efter förslag från CAK och
efter avstämning med den kommungemensamma medbestämmandegruppen.

Juryns beslut kan inte överklagas.
2.4

Utdelning

Utdelning av priset sker i samband med kommunfullmäktiges middag i
december varje år.

3

Uppföljning

Arbetsgrupp som fått LPP-priset redovisar efterföljande kalenderår till CAK
hur gruppen använt prispengarna.
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