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Tjänsteskrivelse
Omvårdnadsnämnden

Diamantpriset 2019
Bakgrund
Omvårdnadsnämnden beslutade den 29 januari 2014 att instifta
Diamantpriset. Priset består av ett stipendium på 20 000 – 50 000 kronor och
delas ut till en hel arbetsgrupp/arbetsplats. Prissumman skall användas för
kompetensutveckling samt någon trevlig samvaro för prisad arbetsplats.
Pristagarna utses av Omvårdnadsnämndens beredning och priset delas ut
varje år i samband med Omvårdnadsnämndens sammanträde i juni.

Priset är en utmärkelse och delas ut som en uppmuntran för goda insatser inom
Omvårdnadsnämndens ansvarsområde.
Bra resultat i kund-, anhörig- och medarbetarundersökningar samt goda
ekonomiska resultat värdesätts i bedömningen.
Det kan handla om insatser som kan inspirera andra, större förbättringsarbeten
eller något som berör enstaka kunder eller någon insats som gjorts för sina
arbetskamrater som förtjänar att uppmärksammas.
Nominering till priset sker från medarbetare enskilt eller i grupp inom nämndens
ansvarsområde, både verksamhet som bedrivs av egenregin och externa
utförare. I samband med nominering skall en motivering ske som visar att man
uppfyller kriterierna för priset.

Nuläge
Antalet nomineringar för 2019 har, trots förlängd nomineringsperiod, varit i
sammanhanget väldigt få. Det har även inkommit nomineringar på
verksamheter som inte längre finns inom nämndens ansvarsområde.
Välfärd Gävle gör bedömningen att organisationsförändringen (förflyttning av
ansvar mellan nämnderna) samt det pågående arbetet med organisationen
sannolikt påverkat antalet nomineringar. Tidigare år har uppåt 20
nomineringar kommit in.
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För att värna priset föreslår Välfärd Gävle att det i nuläget inte beslutas om
Diamantpriset. Det finns (i och med organisationsförändringen)
ett behov av att se över ordningen och ta fram ett förslag som är anpassat
utifrån den nya förvaltnings- och politiska organisationen, och som en del i
detta göra förtydliganden vad gäller kriterier och hur processen för ansökan
och beslut om pristagare ska formas.
Om uppdrag ges före sommaren, så skulle det sannolikt kunna vara möjligt att
gå ut med ny nomineringsperiod för t ex utdelning av priset i slutet av 2019.

Magnus Höijer
Sektorchef
Välfärd Gävle

