Antagen av kommunstyrelsen den 7 juni 2017, § 162. Dnr: KS 000405/2017‐902

Regler och nomineringsblankett för årets intraprenör

Årets intraprenör
Båstads kommun vill uppmärksamma medarbetare eller arbetslag som på ett innovativt och
nytänkande sätt har utmärkt sig inom Båstads kommuns organisation. Årets intraprenör både
förankrar och konkretiserar kommunens vision och värdeord; attraktion, mod, förebild, i
handling.
Kriterier för Årets intraprenör






Visat på goda resultat knutet till antigen ett eller flera av visionens värdeord
‐ förebild
‐ attraktion
‐ mod
Skapat resultat och handlat på ett innovativ och nytänkande sätt för att kommunen ska
nå sina mål
Har samverkat och samarbetat internt och/eller externt för att nå målen
Gjort insatser utöver det vanliga

Endast anställda av Båstads kommun kan utnämnas till Årets intraprenör, dvs ej medarbetare
vid något av kommunens helägda bolag.
Medarbetare som samtidigt är arbetsgivarrepresentant, dvs ordinarie eller ersättare i
kommunstyrelsen, kan ej utnämnas till Årets intraprenör
Vem kan nominera Årets intraprenör?
Förslag kan lämnas från:





Kollegor
Chefer
Brukare
Allmänheten

Anonyma nomineringar godtas ej.
Nomineringen till Årets intraprenör ska innehålla





Motivering av förslaget
Namn på nominerad person eller arbetsgrupp
Arbetsplats i kommunen
Namn och telefonnummer till den som nominerar

Jury



Juryn består av kommunens ledningsgrupp bestående av kommunchef, HR‐chef,
samtliga verksamhetsområdeschefer samt kommunstyrelsens ordförande
Utnämning av Årets intraprenör sker varje vår och prisutdelningen sker i
kommunfullmäktige

Vinst





Enskild medarbetare belönas med en utbildningsresa till en kostnad av ca 10 000 kr
Arbetslag belönas med en utbildningsresa till en kostnad av ca 25 000 kr
Ett vandringspris till vinnaren/vinnarna
Blomma till förslagsställaren

Årets intraprenör
Jag föreslår att

blir Årets intraprenör i Båstads kommun.

Kriterier





Visat på väl utförd arbete och goda resultat knutet till antigen ett eller flera av visionens
värdeord; förebild, attraktion, mod
Skapat resultat och handlat på ett innovativ och nytänkande sätt för att kommunen ska
nå sina mål
Har samverkat och samarbetat internt och/eller externt för att nå målen
Gjort insatser utöver det vanliga

Motivering

Namn och arbetsplats för nominerad person/arbetslag

Nomineringen är inlämnad av (namn och telefonnummer)

Nomineringen skickas senast 31/12 till HR‐avdelningen Båstads kommun, 269 80 Båstad

