
Offeccts Liselotte Valtersson är årets 
vinnare av det prestigefyllda Arbets-
miljöstipendiet. ”Jag känner mig 
väldigt hedrad, men utnämningen ska 
alla på Offecct vara stolta över”.
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Offecct-medarbetare prisas för 
sitt jobb för arbetsmiljön

Offeccts huvudskyddsombud Liselotte Valtersson tilldelas  
Arbetsmiljöstipendiet 2016.  
– Jag blev både förvånad och glad när jag fick veta att jag hade 
vunnit. Nu vill jag förkovra mig ytterligare, säger Liselotte.

80 BIDRAG FRÅN HELA SVERIGE var med och tävlade. Två 
personer valdes till vinnare. En av dem är Liselotte Valtersson på 
designmöbelföretaget Offecct i Tibro. 
   Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent och priset är på 15 000 
kronor. Arbetsmiljö i allmänhet och psykosociala frågor i synnerhet 
är något som Liselotte brinner för och vill bli ännu bättre på. 
   – Jag känner mig väldigt hedrad över priset, men utnämningen 
ska alla på Offecct vara stolta över. Vi förbättrar och utvecklar vår 
arbetsmiljö tillsammans, förklarar Liselotte.

I MOTIVERINGEN STÅR DET: ”Som skyddsombud arbetar hon 
för att alla ska engagera sig och ta ansvar för en god arbetsmiljö. 
Hon ser aktiv samverkan som nyckeln för att utveckla och ständigt 
förbättra verksamheten.”
   – Att vi varit och är framgångsrika på Offecct är tack vare en 
företagsledning som ger stöd. Jag får gehör för de idéer jag  
jobbar för. Samma beröm vill jag ge mina kollegor som förstår  
vinsterna med att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

OFFECCTS VD KURT TINGDAL är minst lika glad som Liselotte 
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över priset. 
   – Att Liselotte får det här priset känns fantastiskt stort. Det är 
ett kvitto på att vårt arbetsmiljöarbete är rätt och visar att vi är en 
modern arbetsplats. Det kommer vi fortsätta utveckla.

I DAG ÄR OFFECCT I HÖGSTA GRAD ett internationellt företag 
med försäljning i alla världsdelar. Kurt Tingdal berättar att  
satsningen på projektförsäljning slagit väldigt väl ut globalt. 
   – Vi har en arbetsmodell som fungerar internationellt. I grunden 
handlar det om att erbjuda kunskap och rådgivning, hålla vad vi 
lovar och givetvis att våra möbler uppfyller kundens krav på  
funktion och design. Vår projektförsäljning har blivit en framgång 
inom en rad olika branscher, exempelvis IT-, telekom, hotell,  
bank- och finanssektorn. Kunderna uppskattar vårt sätt att skapa 
kreativa mötesplatser.

FOTNOT: Arbetsmiljöstipendiet delas ut vartannat år till eldsjälar som aktivt ar-
betat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Huvudskyddsombudet Liselotte 
Valtersson på Offecct AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK 
Scan delar på Arbetsmiljöstipendiet 2016 och får 15 000 kronor var. Ett heders-
omnämnande går till Sara Westholm på Hästnäringens Nationella Stiftelse. 
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