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”ÅRSREDOVSNING” AV UPPSTARTEN AV HÅLL NOLLAN 

Denna årsredovisning beskriver det som skett från det att grundarna beslutade sig för att bilda en 

förening för att driva arbetet tills slutet av augusti 2017. 

 

Verksamheten 

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som 

arbetar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. 

Organisationen bakom initiativet heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Med 

byggbranschen menar vi inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, 

planerar, projekterar och genomför byggprojekt. Tillsammans arbetar vi medlemmar mot den 

gemensamma visionen: Ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. 

Grundarna 

Grundarna är: 

Akademiska Hus AB 
Skanska Sverige AB Bravida 

Vasakronan 
NCC Assemblin 

Jernhusen 
PEAB Byggherrarna 

Locum 
Veidekke Sveriges Byggindustrier 

Trafikverket 
  

 

Engagemanget bland grundarna har varit väldigt stor och samtliga representanter har prioriterat 

uppstartsarbetet.   

Uppstartsfasen 

Uppstartsfasen kan delas in i två skeden, ett där Akademiska Hus förberedde uppstarten och 

involverade de som sedan blev grundarna och ett skede efter det grundarna kommit överens om att 

man ville samverka.  

Under skede ett, (hösten 2015- våren 2016), genomfördes två förstudier av Prolog i kombination med 

ett antal möten i workshopformat, med de som sedan skulle bli grundarna. Den ena av Prologs studier, 

”Bygg för livet” avsåg byggherrerollens ansvar och möjlighet att påverka och den andra avsåg en 

sammanställning av vilka liknande frivilligorganisationer som finns i och utanför Sverige- ”OHS 

initiatives in construction industry”. Detta skede avslutades med att grundarna tillsätta en 

interimsstyrelse som fick i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring och planera för en lansering. 
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Under skede två (hösten 2016-februari 2017) formaliserades arbetet, en interimsstyrelse tillsattes, och 

Prime United fick i uppdrag att tillsammans med grundarna utveckla en avsiktsförklaring och förbereda 

lanseringen.  

Formalisera det långsiktiga arbetet 

Bildandet av förening och bolag 

Under våren 2017 har arbete lagts ner på att formalisera verksamheten. Efter en genomlysning av olika 

organisationsmodeller beslutades på ett konstituerande möte i april, att bilda en ideell förening som 

man blir medlem i och i maj blev ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” registrerat hos 

Skatteverket.  I början av juli beslutade interimsstyrelsen att registrera ett aktiebolag, som kommer att 

ägas av den  idella föreningen. Bolagets namn kommer att bli ”Håll Nollan Servicebolag” och det är i 

detta bolag som verksamheten kommer bedrivas. 

 

Framtagande av strategi och verksamhetsplan för första verksamhetsåret 

Strategin och prioriteringen av vad vi börjar med första året är framtagen av en arbetsgrupp där alla 

grundare varit representerade. I arbetet med framtagandet av strategin ingick även att varje grundar-

företag genomförde en inventering av vad de själva genomfört och kan dela med sig av respektive 

skulle vilja ha stöd med från Håll Nollan. Strategin är sedan beslutad en styrgrupp bestående av 

grundarnas Vd eller motsvarande. 
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Strategin 

Under våren 2017 togs en långsiktig strategi fram som beslutades på styrgruppsmötet 30 maj. I stora 

drag ser den ut som följer, men det finns även ett mer utförligt strategidokument ”Strategi 2017-2022, 

dat 2017-05-30” 

 
 

Kommunikation 

 

Inför lanseringen 

Inför att lansera Håll Nollan arbetades en avsiktsförklaring fram som undertecknades av samtliga 

initiativtagares Vd:ar eller motsvarande. Denna publicerades på den webbplats som lades upp 25 mars 

2017.  

Lanseringen 

Håll Nollan lanserades på Årets Bygge den 27 mars 2017. Upplägget var en kort presentation av varför 

vi bildats, vilka som ligger bakom initiativet, samt vilka intresseområden vi kommer att arbeta med. 

Därefter kom flera av initiativtagarnas chefsrepresentanter upp och hämtade var sin ”Håll Nollan-hjälm” 

samt en inramad avsiktsförklaring.  

Det blev stort intresse, bland annat på på Linkedin, där över 30 000 läste Tomas Ringdahls inlägg.  

Almedalen 

Håll Nollan hade en paneldebatt med temat ”Hur ökar vi samverkan i hea byggbranschen så att 

ingen skadas på våra byggarbetsplatser?” där Ylva Johansson, arbetsmarknads- och 

etableringsminister deltog. https://www.youtube.com/watch?v=fTVN6U3LGIQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTVN6U3LGIQ
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Håll Nollan deltog även i en paneldebatt hos Ramudden, som var det företag som snabbast efter 

lanseringen beslutades sig för att ansöka om medlemskap.  

 

 

Förvaltningsberättelse 

Interimstyrelsen 

Tomas Ringdahl, regiondirektör, Akademiska Hus, ordförande 

Kerstin Lindberg Göransson, Vd, Akademiska Hus AB 

Kerstin Gillsbro, Vd, Jernhusen 

Gunnar Hagman, Vd, Skanska Sverige 

Mats Åkerlind, Tf Vd, Sveriges Byggindustrier 

Tommy Lenberg, Vd, Byggherrarna 

Johan Bill, chef verksamhetsområde Stora Projekt, Trafikverket, adjungerad 

Styrelsen har sammanträtt 6 gånger. 

Revisorer  

Under uppstartsfasen har vi inte haft några revisorer. 

Medlemsutveckling 

Efter lanseringen har ett tjugotal företag kontaktat föreningen för att få veta mer och av dessa har 3 

organisationer beslutat sig för att gå med och skickat in en skriftlig intresseanmälan. I övriga fall pågår 

en dialog. 

Kansli 

Håll Nollan hyr kontorsplats av Byggherrarna på Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm,                 

telefon 08-23 32 40. Där har vi i uppstartsfasen haft viss hjälp av Byggherrarnas kansli.  
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Ekonomi 

Det beslutades att alla grundare skulle finansiera uppstarten med 200 000 kr var (alternativt med arbete 

för motsvarande) och att Akademiska Hus under uppstartsperioden hanterade ekonomin.  

 

Sammanställning ekonomi  

 

Intäkter kronor 

Medlemsavgifter 11*200 000 2 200 000  

 

Summa intäkter 

 

2 200 000 

 

Kostnader 

 

Personalkostnader 558 100 

Strategi och kommunikationskonsult inför lansering 1 154 000 

Bygg- och VVS mässa i Malmö 15 000 

Kommunikationskonsult Almedalen 97 800 

Konsult administrativt arbete 95 000 

Konferenslokaler o förtäring vid möten 14 389 

Summa kostnader 1 934 289 

Kvar att föra över till föreningen 265 711 

 

Av ovan 265 711 kr har 

- 50 000 kr förts över till den ideella föreningen och  

- 217 711 kr har förts över till servicebolaget 
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Arbetsgrupp, styrgrupp samt Håll Nollans representation i sektorsgemensamma grupper 

Deltagare i arbetsgrupp - strategi 

• Ulrika Dolietis, Håll Nollan 

• Saga Hellberg, Byggherrarna  

• Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus 

• Mats Hubertsson, Jernhusen 

• Kerstin Pålsson, Locum 

• Anders Kjellin, Vasakronan 

• Estelle Ponton, Trafikverket 

• Berndt Jonsson, Sveriges Byggindustrier 

• Lars-Gunnar Larsson, Ncc 

• Urban Alm, PEAB,  

• Ewa-Karina Sahlqvist, Veidekke 

• Anders Erlandsson, Skanska Sverige AB 

• Tomas Jernelo, Assemblin 

• Magnus Hamerslag, Bravida 

 

Representanter i styrgruppen  

• Tomas Ringdahl, Akademiska Hus 

• Kerstin Lindberg-Göransson, Akademiska Hus 

• Kerstin Gillsbro, Jernhusen 

• Patrik Emanuelsson, Locum 

• Fredrik Wirdenius, Vasakronan 

• Tommy Lenberg, Byggherrarna 

• Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier 

• Henrik Landelius, Ncc 

• Stefan Danielsson, PEAB 

• Anders Arfven, Veidekke 

• Gunnar Hagman, Skanska Sverige 

• Mattias Johansson, Bravida 

• Håkan Ekvall , Assemblin 

• Johan Bill, Trafikverket (adjungerad) 

 

Övrigt: Ulrika Dolietis ingår i Sveriges Byggindustriers referensgrupp för arbetsmiljö. 

 


