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Årets chef och årets medarbetare/arbetsgrupp 2017
På dagens kommunfullmäktige i Nordmaling den 10 april delades pris ut till årets chef och årets
och årets medarbetare/arbetsgrupp. Utmärkelserna är ett sätt att visa uppskattning för de
anställdas arbete.
Måndag den 10 april delades pris ut till årets chef och årets medarbetare/arbetsgrupp. Det är andra året
som utmärkelserna delades ut.
Anställda och medborgare har under våren 2017 kunnat nominera till utmärkelserna. En jurygrupp har
sedan gått igenom alla nomineringar och kommit fram till ett gemensamt beslut. Totalt kom 18
nomineringar in i de båda kategorierna.
Årets pristagare
Årets anställd 2017 blev Helena Olsson som är assistent på skolan. Hon får 10 000 kr till
kompetenshöjande insatser. Motiveringen:
Till en person som besitter stor kunskap inom flera områden och alltid är villig att hjälpa till. En
person som får verksamheten på barn- och utbildningskontoret att flyta och löser frågor med ett
leende på läpparna.
Årets chef 2017 blev Chatarina Olofsson, chef för HSL-verksamheten (kommunal hälso- och
sjukvård). Årets chef får en prissumma på 10 000 kr att köpa utbildning eller kompetenshöjande
insatser.
För ansträngningar utöver det vanliga. Med en glad, vänlig och uppmuntrande attityd får hon
sina anställda att känna sig bekräftade, behövda och viktiga.
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Lista på nominerade
Chefer
•
•
•
•

Chatarina Olofsson, chef HSL- verksamheten
Anna Conradsson Hällgren, rektor vuxenutbildning (två nomineringar)
Cecilia Berggren, enhetschef Tallbacken
Marita Rinendal, enhetschef Strandholmen

Anställda
•
•
•
•
•
•

Mehdi Farokian och Helena Hägglund, elevassistent och studiehandledare/elevassistent
Jan Nääs, HVB Omega
Helena Olsson, skolassistent
Lillemor Berggren, vårdbiträde/undersköterska Strandholmen
Maiwor Lindqvist, Tallbacken Åsen
Anna-Karin Gottnersson, undersköterska Rehab/Tallbacken

Arbetsgrupper
•
•
•
•
•
•
•

Nordmalings bibliotek
Repahuset
Vård- och omsorgspoolen
Tallbackens kök
Individ- och familjeomsorgen
Lokalvården
Juliagården
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