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Information till dig som ska delta på ett säkerhetsbesök 
 
Inledning 

Denna information vänder sig till den som är företagets chefsrepresentant i Håll Nollan. Med en 
chefsrepresentant menas den som företaget valt ut att representera sin ledningsgrupp.Det är inte tvingande 
att deltaga, men vi ser gärna att man genomför ett besök per år.  
 
Syftet med att ha gemensamma säkerhetsbesök:  

 
• Som chef får man möjlighet att visa att:  

o man prioriterar tid för arbetsmiljö och säkerhet 
o man inte konkurrerar när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet. 
o man försöker lära av varandra 

• Som chef får man möjlighet att utvecklas genom att föra dialog med 
o andra medlemmars chefer 
o projekt- och produktionsledningen 
o de som dagligen utsätts för farorna, hantverkarna 
o de som är skyddsombud 

• Projektorganisationen får chans att: 
o berätta om sitt projekt och de utmaningar som man har 
o visa upp arbetsplatsen  
o få återkoppling på sitt arbetsmiljöarbete och kanske råd /tips som man kan använda 

 
Inför arbetsplatsbesöket  
Vilka besök kan man delta i? 

I inbjudningarna finns information vilka projekt man kan besöka. 
Hur anmäler man sig? 

I inbjudningarna finns ett anmälningsformulär. I det fall vi får fler anmälningar än projektet kan ta emot, 
prioriterar vi efter anmälningsdatum. Om det inte finns plats för dig kommer du att kontaktas.  
Personlig skyddsutrustning att ta med: 

Ta gärna med egna skyddsskor. Om du behöver låna, ange detta i din anmälan. Oavsett vilken nivå projekten 
har bär vi medlemmar i Håll Nollan minst skyddsskor, hjälm, varseljacka/varselväst samt skyddsglasögon. Har 
du skyddshandskar, så använd gärna även dessa.  
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På arbetsplatsen  
Vart vänder jag mig om jag behöver kontakta någon gällande besöket (är försena, hittar inte etc.)? 

Varje besök har en utsedd värd som du kan kontakta. Hens kontaktuppgifter finns såväl i inbjudan, som i 
bekräftelsemejlet. 

 
Upplägget av besöket 

• Samling ca klockan 12.30, med en lättare lunch. (adressen till var man samlas finns i projektlistan) 
• Presentation av deltagare 
• Syftet med besöket 
• Presentation av projektet 
• Säkerhetsintroduktion  
• Besök ute på arbetsplatsen 
• Återkoppling efter besöket 
• Slut ca kl 15.30 

Innan rundvandringen på arbetsplatsen  

Någon i projektorganisationen håller en säkerhetsintroduktion för besökarna och därefter tar alla på sig sin 
skyddsutrustning. 

 
Under rundvandringen 

En eller flera personer från projektorganisationen kommer att ledsaga besökarna. Det är viktigt att hålla ihop 
gruppen och följa de regler du fått i introduktionen. Ha ett öppet sinne med fokus på ömsesidig respekt och 
gemensamt lärande. Var nyfiken, ställ frågor och låt arbetsplatsen berätta. Ha inte enbart en dialog med 
projektorganisationen, utan gärna även med hantverkarna. 

 
Återkopplingsmöte 

Man samlas efteråt och summerar intrycken och återkopplar till projektorganisationen. Vi vill ju stärka 
projektorganisationen, så självklart så återkopplar vi även allt positivt vi sett. Man kan även berätta vilka bra 
saker man tar med sig hem och sprider i sin organisation.  

Vad händer efter avslutat besök 
Under besöket kommer några bilder (alt. kort film) att tas och dessa kommer tillsammans med kort text 
publiceras på Håll Nollans webbplats. Deltagarna kommer att få ett mejl med länk till Håll Nollans webbplats, 
för att gärna se till att kommunicera om besöket i det egna företaget.  
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