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Årets chef och årets medarbetare/arbetsgrupp
Under Nordmalings kommuns personalfest fredag den 20 maj delades pris ut till årets chef och
årets medarbetare/arbetsgrupp. Utmärkelserna är ett sätt att visa uppskattning för de
anställdas arbete.
Fredag den 20 maj anordnar Nordmalings kommun en fest i Norrskenshallen för kommunens
anställda. På festen presenterades årets chef och årets medarbetare/arbetsgrupp – två nya utmärkelser
som delades ut för första gången.
Anställda och medborgare kunde under hösten 2015 nominera till utmärkelserna. Sedan har en
jurygrupp gått igenom alla nomineringar och tagit beslut. Totalt kom 19 nomineringar in i de båda
kategorierna.
-

Egentligen är nomineringsprocessen i sig den viktigaste – det är ett sätt att lyfta våra
medarbetare och visa på deras goda prestationer, säger kommunchef Helen Sundström Hetta.

Årets pristagare
Årets arbetsgrupp 2016 blev Kommunförrådet och arbetsgruppen får en prissumma på 25 000 kr för
att köpa utbildning eller kompetenshöjande insatser. Motiveringen:
Till en arbetsgrupp med gemenskap, stort engagemang och stor samlad kompetens om de
använder till att året om och i alla väder arbeta för att kommunens medborgare ska ha en
fungerande teknisk service.
Årets chef 2016 blev Therese Bjursell, verksamhetschef för ensamkommande flyktingbarn. Årets chef
får en prissumma på 10 000 kr att köpa utbildning eller kompetenshöjande insatser.
För ett starkt visionärt ledarskap, med en stark drivkraft som gör det möjligt för varje enskild
anställd att växa i sin yrkesroll. Ett föredömligt ledarskap.
Personalfesten
Personalfesten anordnades i Norrskenshallen och totalt deltog cirka 500 personer. Kommunens
anställa underhölls av standup med kvällens konferencier Ingela Wall, utdelning av utmärkelserna, tal
och festen avslutades med dans till RiffRaffRuff.
Den senaste personalfesten anordnades 2010 i samband med Botniabanans invigning.
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