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Information till dig som är värd för chefernas säkerhetsbesök 
 
Inledning 

Denna information vänder sig till dig som är värd för besöket. Med en värd menas den som har till uppgift att 
stödja sin ledning i det rent praktiska inför och under besöket, samt vara länken till Håll Nollan. Mer 
information finns nedan.  

 
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 årsplaneringen 

Inför det nya året tar värden fram 2 förslag som man kan besöka, gärna där så många medlemmar i Håll 
Nollan som möjligt har uppdrag. Att det finns 2 förslag ä för att när Håll Nollan ser helheten, kunna fördela en 
jämn spridning avseende entreprenör. Det är viktigt att datumen är förankrade med såväl företagets 
”chefsrepresentant” i Håll Nollan, som projektorganisationen. Om chefsrepresentant är annan än Vd, och du 
vet med dig att er Vd gärna vill följa med på besöket hen också, så behöver u även stämma av med hen.  

 
Inför besöken  

Dialog med projektorganisationen som tar emot besöket: 
Värden ansvarar för att projektorganisationen i god tid innan får information om vad som förväntas av dem 
inför och under besöket. Till sin hjälp finns informationen /instruktionen ”Information till arbetsplatsen som tar 
emot besök”. Obs att om projektet inte har krav på på skyddsutrustning som motsvarar den som besökarna 
ska ha, behöver de införskaffa dessa till besöket. 
1 vecka innan besöket (när anmälningstiden gått ut) mejlar Håll Nollan dig deltagarlista, om. Ev utlåning av 
skyddsskor samt om det finns några matallergier. Denna information för värden i sin tur vidare till 
projektorganisationen.  
Några dagar innan det planerade besöket stämmer värden av med projektorganisationen att allt är under 
kontroll. 
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Under besöket 
Värd=Kontaktperson under besöksdagen 

Dina kontaktuppgifter är skickade till de inbjudna cheferna med information om att det är er de ska kontakta 
om de blir försenade till besöket, eller om de inte hittar etc.  
Vid uppstarten 

I egenskap av värd, berättar du eller er chefsrepresentant om syftet med mötet. 

Hjälp gärna till att ställa öppna frågor till projektledningen kring deras förutsättningar för entreprenaden. Är det 
något som gått särskilt bra, eller är det något som man önskat varit annorlunda? 
Vid påtagande av skyddsutrustning, där arbetsplatsen inte har samma nivå som besökarna. 

Informera besökarna att vi i Håll Nollan vill föregå med gott exempel, så vi kommer inte ha samma nivå som 
de vi kommer möta ute på arbetsplatsen. 
Återkopplingsmötet 

I egenskap av värd, så hjälp gärna till genom att inleda återkopplingen med varför vi gör denna och att var och 
en både återkopplar det som de ser är bra, samt det man ser behöver förbättras 

Dokumentera besöket: 
För att kunna sprida information om besöket på Håll Nollans webbplats, ev. Linkedin samt även till Håll 
Nollans medlemmar så ska besöket dokumenteras.  
Du dokumenterar därför vilka som deltager, samt tar bilder (alt. Filmer) från besöket.  
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