Kvalitetspriset gick till Socialkontor Vivalla och Miljöpriset till Anders Johnsson, Slyteviken mat AB.
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Kvalitetspriset och externa miljöpriset
delades ut
Fredagen den 28 maj delades Örebro kommuns kvalitetspris och externa
miljöpris 2020 ut. Kvalitetspriset gick till Socialkontor Vivalla och Miljöpriset
gick till Örebrokocken Anders Johnsson, Slyteviken mat AB.
Priserna delas i vanliga fall ut på Örebrogalan, som är inställd i år.
Prisutdelningen skedde istället digitalt vid Handelskammaren
Promotionmorgon online.

Kvalitetspriset till Socialkontor Vivalla
”Genom att involvera föräldrar, barn och medarbetare har verksamheten
hittat nya vägar till ändrade förhållningssätt, och genom aktiv samverkan
med föreningslivet och andra aktörer, kan idag ett mer proaktivt stöd
erbjudas. Vinnarna får priset för ett nytänkande och relationsskapande
arbetssätt, som medfört en växande tillit till att efterfråga stöd – en mycket
viktig faktor för att på sikt kunna säkerställa en trygg uppväxt för berörda
barn och ungdomar.” stod det i juryns motivering.
– Det här är så otroligt kul! Vi ser ju att när vi vågar testa nya arbetssätt, och
är kreativa inom ramen för lagar och regler – då får vi effekt! Att detta arbete
uppmärksammas på det här sättet, med ett väldigt fint pris, det gör mig så
varm om hjärtat och ger oss alla extra energi att fortsätta arbetet, säger Anna
Andersson, enhetschef på socialkontor Vivalla.
Externa miljöpriset till Anders Johnsson, Slyteviken mat AB
”Anders Johnsson är Örebrokocken som utmanar och tar den lokala och
hållbara matupplevelsen till nya nivåer och långt utanför Sveriges gränser.
Med en affärsidé som tar ansvar för en hållbar utveckling och med ett tydligt
fokus på naturen och lokala råvaror, skapas miljövinster i hela
livsmedelskedjan. Anders är med sitt engagemang för lokal samverkan, miljö
och hållbarhet en viktig aktör och en inspirerande ambassadör i arbetet för
ett hållbart Örebro.” stod det i juryns motivering.
– Miljöpriset! Wow! Det är ju superpeppande! Jag har ju en idé om att göra
Örebro lite godare och lyfta fram alla ekologiska råvaror och producenter vi
har här i närheten så det är såklart kul att jobbet och timmarna man lägger
ner uppskattas och att fler och fler förstår vägvalen vi måste ta för att nästa
generation också ska få njuta av djur och natur, säger Anders Johnsson.
Om priserna
Syftet med kvalitetspriset är att uppmärksamma en verksamhet som med
systematisk utveckling förbättrar sin service till kommunens invånare. Priset
kan sökas av kommunala enheter, fristående skolor och förskolor samt
verksamheter som kommunen har entreprenadavtal med. Vinnaren får
statyetten "Nya steg" av konstnär Göran Hägg samt 100 000 kronor att
använda för fortsatt utvecklingsarbete och kompetenshöjning.
Mer om priset på orebro.se/kvalitetspriset.

Syftet med miljöpriset är att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera
andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågorna. Örebro kommun delar
varje år ut två miljöpris. Ett internt pris går till en person eller verksamhet
inom den kommunala organisationen. Det externa miljöpriset går till en
person, organisation eller företag i Örebro kommun och vinnaren får
statyetten "HUB”, formgiven och bearbetad av Anneli Linder på Kapitän.
Mer om priset på orebro.se/miljopriset.
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