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Flera finalister från Tomelilla kommun till Framtidsgalan
Tomelilla kommun har flera finalister till Framtidsgalan som hålls i höst.
Stödpedagogen Paula Olsson är finalist i kategorin Årets inspiratör och medicinskt
ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel är nominerad till Årets hjälte. Bland
finalisterna till Årets team finns ett samarbete kring de globala målen mellan
grannkommunerna och näringslivet där kommunens näringslivsstrateg Daniel
Jonsgården deltar.
-

I Tomelilla är vi modiga och engagerade och vill hela tiden hitta nya lösningar. Jag vet att vi har
många inspiratörer, hjältar och fantastiska team i vår organisation och jag är extra stolt över våra
finalister som alla är mycket värdiga vinnare i sina respektive kategorier, säger Britt-Marie
Börjesson, kommundirektör.

Årets Inspiratör, som Paula Olsson är nominerad till, utses av en jury. Kriterierna är: Årets inspiratör har
med sin personlighet inspirerat till och bidragit med god energi på sin arbetsplats. Årets inspiratör skapar
en trivsam arbetsplats både genom sin engagerande personlighet men även genom sitt mod och med sin
sakkunskap.
Kriterierna för Årets team, som också utses av en jury är: Årets team har med gott samarbete och
gemensam kraft bidragit till synbara goda resultat för verksamheten. I Årets team har varje person använt
sin unika kompetens och personlighet på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens framgång.
Årets hjälte röstas fram av allmänheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel fick en
mycket central roll i kommunens arbete redan de första dagarna i slutet av vintern när covid-19-pandemin
var ett faktum. Hon har sedan dess spridit trygghet när mycket varit ovisst och förklarat och tydliggjort
när beskeden varit många.
-

Det är mycket roligt att vi har tre finalister till Framtidsgalan, vilket naturligtvis är en kvittens på
att det finns ett gott fokus på våra kommuninvånare, men också på att vi har ett bra arbetsklimat i
våra verksamheter som sporrar till det lilla extra, säger kommunstyrelsens ordförande Leif
Sandberg (C).

Framtidsgalan är en del av Framtidsverket som vill uppmärksamma personer som gör skillnad varje dag
inom offentlig sektor. Galan hålls den 16 november i Stockholm.
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