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Information till dig som tar emot håll Nollans säkerhetsbesök 

 

Inledning  

Detta dokument vänder sig den på projektet som ansvarar för säkerhetsbesöket och ska vara en hjälp att 

förstå varför besöken genomförs, vilket stöd du får av värden, samt vad som förväntas av er på arbetsplatsen. 

 

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 

Vad förväntas av dig på arbetsplatsen 

Inför besöket 

Håll Nollans chefer ska vid besöket använda skyddsskor, hjälm, varselväst/varseljacka och skyddsglasögon. I 

inbjudan till cheferna står att de ska ta med egna skyddsskor och att ni lånar ut resterande personlig 

skyddsutrustning. I det fall man inte kan ha med egna skyddsskor, kommer vi informera er om detta senast 1 

vecka innan. 

 

Vid uppstartmötet 

Ni förväntas  

- Bjuda på en enkel lunch, i form av sallad eller matig smörgås, som vi äter vid uppstarten. 

- Hålla en kort presentation om projektet, och gärna då även beskriva kort hur ni organiserat 

arbetsmiljöarbetet, vad ni anser gått bra men även vilka utmaningar ni har/har haft.  

Informera även om ni haft några skador eller tillbud.  

Efter uppstarten och inför rundvandringen på arbetsplatsen  

Hålla en säkerhetsintroduktion för besökarna 

Tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Deltagarna kommer att uppmanas ta med egna skyddsskor, men 

alla annan utrustning ska finnas att låna.  
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Vid rundvandringen 

Vid rundvandringen så ska ni ledsaga besökarna. 

För att besökarna ska kunna få möjlighet att stanna upp och prata såväl er som med hantverkarna, så kan 

flera ledsagare behövas. Gruppen bör inte vara större än fem-sex besökare.  

För att kunna informera om besöken bland Håll Nollans medlemmar och på Håll Nollans webbplats, kommer 

värden behöva fotografera /filma. Detta ska självklart ske under säkra former, så värden kommer rådgöra med 

dig om var hen lämpligen kan fota/filma. 

 

Agenda- (mer detaljerad agenda tas fram av värd i dialog med projektorganisationen)  

 

 Ca tid  Ansvarig 

12:30- 13.00 

Hälsa välkommen och gemensam lunch på arbetsplatsen Projektorganisationen 

Genomgång av syftet med besöket Värd 

Presentation av deltagare Alla 

13:00-13:30 Presentation av projektet Projektorganisationen 

13:30-13:45 
Säkerhetsintroduktion och kvittens, samt ombyte till personlig 

skyddsutrustning 
Projektorganisationen 

13:45-15:00 Besök ute på arbetsplatsen Alla 

15:00-15:30 Återsamling i boden för att ge återkoppling Alla 

15:30 Avslut  

 


