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INFORMATION TILL DIG SOM ÄR SAMORDNARE FÖR HÅLL NOLLANS SÄKERHETSPUSH 2022 

INLEDNING 

Tack för att ni väljer att genomföra Håll Nollans säkerhetspush! Den här informationen vänder sig till dig 
som är samordnare för Håll Nollans säkerhetspush. Säkerhetspushen hålls alltid tisdag vecka 38, i år är 
det den 20 september. Säkerhetspushen är en manifestation som är ungefär 15-30 minuter lång. 

I det här dokumentet får du bland annat ta del av bakgrund och tema liksom vad du förväntas göra samt 
var du hittar stödmaterial. 

BAKGRUND 
Säkerheten på våra arbetsplatser är något vi alltid behöver påminnas om. Det ska vara den mest 
prioriterade frågan och vi har alla ett ansvar, oavsett roll, att alltid fortsätta jobba med den. Ingen, 
absolut ingen ska av någon orsak behöva mista livet på arbetsplatsen. Genom branschsamverkan och 
erfarenhetsutbyte arbetar Håll Nollans medlemmar tillsammans mot en säkrare arbetsmiljö. 

Med ovan som bakgrund kom Håll Nollans säkerhetspush till. Säkerhetspushen är en gemensam 
manifestation då Håll Nollans medlemmar uppmärksammar arbetsmiljön och säkerheten på våra 
arbetsplatser. Namnet ”säkerhetspush” valdes för att framhäva kraften och det positiva i att samverka 
för en säkrare arbetsmiljö.  

SYFTE, TEMA OCH BUDSKAP 
Syfte 
Syftet med Håll Nollans säkerhetspush är att visa och lyfta goda exempel kring samarbete och 
samverkan och att på så sätt förstärka vikten av att arbeta tillsammans för en bra säkerhetskultur. Det 
är också ett sätt att skicka en unison och kraftig signal inom hela bygg- och anläggningsbranschen och 
till omvärlden att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor har högsta prioritet hos våra medlemmar. 

Manifestationen ska bidra med energi och positivitet kring arbetsmiljö och målet är att alla som deltar i 
säkerhetspushen ska bli fyllda av positiv energi. 

Tema 
Tillsammans samarbetar och samverkar vi över gränserna för att nå en säkrare byggbransch. 

Budskap 
Håll Nollans säkerhetspush har flera budskap och det är upp till varje medlem att välja vilka som 
kommuniceras. Förslagsvis pratar du som samordnare ihop dig med utsett kommunikatör och 
bestämmer vilka eller vilket av nedan ni vill använda. I kommunikationsmaterialet kommer ni att hitta 
exempel på hur budskapen kan användas. 

• Tillsammans skapar vi en säkrare bygg- och anläggningsbransch! 
• Lyssna på varandra och hitta bra lösningar tillsammans. 

När Håll Nollans säkerhetspush nämns i sammanhang kan nedan deviser användas: 

– tillsammans för tryggare byggen! 
– en påminnelse om att vi alltid behöver arbeta för en säkrare arbetsmiljö 
– för att samarbete är avgörande för en säkrare arbetsmiljö 
– för att skapa en säker arbetsmiljö behöver alla bidra 
– vi samverkar för säkrare arbetsmiljö 
– ett tillfälle att inspireras och fylla på med energi för att fortsätta arbeta för en säkrare arbetsmiljö 
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SÄKERHETSPUSHENS UPPLÄGG (CA 15 MINUTER) 
• En chef hälsar alla välkomna 
• Film visas (kommer finnas för nedladdning på hallnollan.se) 
• Korta tal hålls av 2-3 talare  
• Ansvarig på arbetsplatsen leder en kortare övning (framtagen av Håll Nollan) 
• Chefen som hållit det inledande talet avslutar 

VAD SOM FÖRVÄNTAS AV SAMORDNAREN 
Rollen som samordnare kan se olika ut beroende på hur ni väljer att göra i just er organisation. Tanken 
med upplägget för säkerhetspushen är att det ska kunna anpassas för att passa just er organisation. I 
stora drag är det du som samordnare som har det övergripande ansvaret för att planera och genomföra 
Håll Nollans säkerhetspush på den arbetsplats/de arbetsplatser ni beslutar att genomföra 
säkerhetspushen på. Det innebär i stora drag att hålla kontakt med Håll Nollan, att informera internt och 
att se till att de olika delarna i förberedelser och genomförande blir gjorda. Det kan vara du som 
genomför de olika delarna, men det kan också vara någon annan. Här nedan finns en lista med 
exempel på vad din roll som samordnare för säkerhetspushen innebär. 

Samordnarens roll i korta drag: 
- Se till att ansvarig på den arbetsplats/de arbetsplatser ni valt att genomföra säkerhetspushen på 

blir informerad. 
- Se till att er kommunikatör blir involverad. 
- Stödja och följa upp hur planeringen fortskrider för ansvariga på arbetsplatserna och 

kommunikatör. 
- Se till att den chef/de chefer som ska delta i säkerhetspushen bjuder in talare från entreprenör 

och underentreprenör/leverantör. 
- Se till att någon dokumenterar säkerhetspushen. 
- Se till att dokumentationen delas med Håll Nollan, gärna med foton från genomförd 

säkerhetspush. 
- Se till att utvärderingsenkät sprids till alla deltagare, efter genomförd säkerhetspush.  

 

Till din hjälp finns en checklista på hallnollan.se med de uppgifter som ska planeras för. Checklistan är 
gemensam för person i ledningen, samordnaren, ansvarig på arbetsplatsen och kommunikatören. 

 
Delta gärna vid Håll Nollans informationsmöten för säkerhetspushen för mer information och möjlighet 
att ställa frågor. Det kommer att finnas flera datum för dessa, både allmänna informationsmöten och 
riktade informationsmöten. Se alla datum och möten i kalendern på hallnollan.se.  

 

 
Upplever du att något kring säkerhetspushen behöver anpassas för att bättre passa just din 
organisation eller om det är något du funderar över får du gärna höra av dig till Håll Nollans 
kommunikatör:  

 
Hanna Runsten Ågermo, Kommunikatör Håll Nollan 
076-557 31 53  
hanna.agermo@hallnollan.se  
 


