Inbjudan till tävlingen Årets Underhållsledare 2020
Riksorganisationen Svenskt Underhåll vill ta underhållsbranschen till en bredare publik.
Därför bjuder vi in personal inom underhåll (ledare, arbetsledare och ingenjörer) för att
delta i tävlingen Årets Underhållsledare 2020.
Den ansökande uppmanas skriva en rapport om deras underhålls-/serviceorganisation,
hur underhållet är organiserat i allmänhet, vilken typ av teknik och metoder som används,
vilka mål som har uppnåtts under de senaste åren och vad är målen för kommande år.
Reglerna och omfattningen beskrivs nedan.

Omfattningen av arbetet
I rapporten ska det ingående framgå hur underhållet är organiserat inom företaget. Hur
har underhållskoncept, metoder och teknik tillämpats för att nå företagens mål. Följande
nyckelord ska identifiera de prioriteringar som anges i rapporten:
1. Strategisk inriktning av underhållsavdelningen; Övergripande strategi, mål,
organisation, processer.
2. Kunskapshantering; Utbildning, kunskapsspridning, färdigheter, förmågor.
3. Styrning; Budget, planering, KPI (nyckeltal för underhåll), rapportering.
4. Beredning och schemaläggning; Arbetsförberedelser, prioritering, felanalyser,
dokumentation.
5. Metoder; Underhållsstrategier, begrepp, tekniker
Rapporten ska innehålla mellan 5 och 7 sidor i A4-storlek och skickas in tillsammans med
ett vidimerat CV till kansli@svuh.se..

Bedömningskriterier
Bedömningen av mognadsgraden är indelad i fem nivåer; 1. Obefintligt (0 %), Planerat,
men ej påbörjat (20%), 2. Delvis närvarande (40%), 3. Närvarande (60%), 4. Beskrivet
och genomfört (80%) samt 5. Aktivt och levande (100%).
Rapporten/arbetet bedöms/kontrolleras i detalj utifrån följande innehåll:
1. Av allmänt intresse.
2. Nyheter och tekniska innovationer.
3. Behörighet/behörigheter.
4. Arbetssäkerhet, hälsa och miljö
5. Energieffektivisering och hållbarhet.
6. Resultat uppnådda (jämfört med den ursprungliga situationen)
De bästa fem deltagarna kommer att uppmanas att presentera sitt arbete mer ingående i
detalj och diskutera rapporten med juryn.
Den svenska utdelningen av priset Årets Underhålleldare kommer att ske i samband
med Underhållsmässan i Göteborg, den 10-14 mars 2020.
Årets Underhållsledare kommer även att nomineras till Euro Maintenance Manager
of the Year award. Den europeiska prisutdelningen kommer att äga rum i samband med
den internationella kongressen Euromaintenance i Rotterdam, den 29 - 31 mars 2021.
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