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Förslag att införa årets Skyddsombud/Huvudskyddsombud
Det är ofta skyddsombuden som driver utvecklingen på arbetsplatsen och kommer med idéer om vad
som kan göras för att förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar
Årets skyddsombud skulle utdelas till en person som på ett engagerat och målmedvetet sätt skapat en
bra arbetsmiljö på arbetsplatsen, där personalen mår bra och känner tillfredsställelse i sitt arbete. Om
man dessutom bedrivit samverkan med arbetsgivaren är det ett extra plus. Med förbättrad arbetsmiljö
menar jag att det kan ha haft betydelse för en lägre sjukfrånvaro, ökad trivsel, färre arbetsskador och att
man arbetat förebyggande i dessa frågor.
Syftet med att Vision skulle instifta ett pris som Årets skyddsombud/Huvudskyddsombud skulle vara att
dels lyfta fram en person som gjort det lilla extra i sitt uppdrag gällande arbetsmiljöarbetet och låta sitt
arbete och resultat bli ett gott exempel som kan uppmuntrar andra arbetsplatser att ta efter.
Årets skyddsombudspris skulle kanske kunna bestå av, förutom ära och uppmärksamhet, ett stipendium
på 5000 kr, och diplom och blommor. Priset skulle kanske kunna delas ut av vår förbundsordförande
Veronica på ombudets arbetsplats med reportage i vår tidning eller kanske på någon gala.

Svar på förslag om att införa årets Skyddsombud
Hej Daniel,
Först och främst tack för ett väldigt bra förslag. Vill samtidigt be om ursäkt för lite lång handläggningstid, men
förbundsstyrelsen har varit engagerade i din fråga och diskuterat förslaget vid flera möten.
Nu i veckan beslutade vi att Vision ska instifta ett pris till årets skyddsombud och att Tidningen Vision kommer
att hantera det rent praktiskt. Fokus ska ligga på att peka på goda insatser som bidragit till ett förbättrat arbetsliv
för Visions medlemmar.
Prisutdelningen ska föregås av en öppen nomineringsprocess via Tidningen Visions webbplats där medlemmar
och förtroendevalda motiverar sina nomineringar. Att det är Tidningen Vision som står bakom priset kan, utöver
själva priset till årets skyddsombud, också generera intressanta artikeltips till redaktionen.
Exakt hur kriterierna som utformas och hur urval av finalister och slutlig vinnare ska ske behöver utredas
ytterligare, men målsättningen är att ett pris ska kunna realiseras under innevarande år.
Vi kommer att återkomma till dig när det klarnar ytterligare.
Bästa hälsningar
Förbundsstyrelsen
(Årets skyddsombud utsågs första gången 2020)

