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Verksamhetsplan 
 

HÅLL NOLLANS VERKSAMHET OCH ROLL 

Det är ungefär 300 000 människor som arbetar i byggbranschen och mellan 1 500 och 2 000 skadas allvarligt 

varje år, vilket är helt oacceptabelt. För den som drabbas, för deras familjer, och för alla oss arbetskamrater, 

blir ingenting som förr igen. Liv förändras och alla insatser som görs efter det inträffade är alltid för sena. För 

att göra skillnad bildades föreningen Håll Nollan. Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av 

de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska 

skada sig på våra byggarbetsplatser. 

Håll Nollan är en branschgemensam förening för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i bygg- och 

anläggningsbranschen. Verksamheten inriktas på fyra intresseområden som medlemsföretagen behöver 

arbeta med: Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder samt 

Kravställa som beställare. 

Arbetsmiljö och säkerhet är ett stort och komplext område. Vårt uppdrag omfattar inledningsvis:  

• Arbetsmiljön och säkerheten för de som arbetar på eller besöker en byggarbetsplats. 

• Säkerheten för allmänheten runt arbetsplatsen. 

• Riskområden som kan generera arbetsolyckor. Riskområden som genererar arbetssjukdomar ingår 

inte. 

Förändringsarbete inom arbetsmiljö och säkerhet bedrivs i flera forum och föreningar, där Håll Nollan 

kompletterar de andra forumen.  

Förändringsarbete inom arbetsmiljö och säkerhet drivs på flera nivåer där Håll Nollan ska bedriva ett 

branschgemensamt förändringsarbete. Fortsättningsvis kommer: 

• partsgemensamt förändringsarbete bedrivas inom respektive branschorganisation.  

• företagsspecifikt förändringsarbete bedrivas inom respektive företag. 

 

Bild: Arbete bedrivs på tre nivåer och ovan bild visar exempel på branschorganisationer och företag. 



 

  

 

 

4  

Hållnollan.se 

Samverkan för noll 

olyckor i byggbranschen 

Stockholm, 2018-08-23 

 

Drottninggatan 33, 2 tr 

111 51 Stockholm 

www.Hallnollan.se 

VISION 

Vår vision är att ingen ska skadas på våra byggarbetsplatser. 

 

DE FYRA INTRESSEOMRÅDENA, VÅRA MÅL OCH PRIORITERADE AKTIVITETER 

För Håll Nollans fyra intresseområden, Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma 

arbetssätt och standarder samt Kravställa som beställare finns övergripande mål, strategi och prioriterade 

aktiviteter. Nedan beskrivs dessa. 

 

Ledarskap och kultur 

Effektmål:  

Vi ska skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet. 

 

Prioriterade aktiviteter: 

➢ Vd:arna eller motsvarande bland bjuds in till två gemensamma säkerhetsbesök  

➢ Vd:ar deltar på ett halvdags säkerhetskulturseminarium i samband med årsstämman 2019.  

➢ Vi delar ut arbetsmiljöpris 2019.  

➢ Om någon av medlem drabbas av dödsolycka delar vi med oss av lärdomarna genom ett ta fram och 

sprida ett informationsmaterial.  

➢ Vi erbjuder nya medlemmarnas ledningsgrupper ett möte med Vd och en styrelserepresentant i syfte 

att dela erfarenheter. 
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Kunskap och kompetens 

Effektmål:  

Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de 

kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser. 

 

Prioriterade aktiviteter för att dela kunskap 

➢ Vi samlar in material från våra medlemmar, sorterar och publicerar detta på Håll Nollans webbplats. 

Prioriterade områden är 

o Material för att stödja standard för entreprenör och byggherre 

o Händelsehantering (Se rapportera och agera på tillbud och observationer) 

o Filmer/workshopmaterial kring ”Våga bry dig”, ”Se och säg till när du ser något riskfyllt”  

➢ Vi anordnar 4 seminarium där med specifika teman utifrån medlemmars behov och erfarenheter, 

varav ett med temat säkerhetskultur. 

➢ Vi anordnar tre säkerhetsbesök som riktar sig till arbetsmiljöspecialister i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. 

 

Prioriterade aktiviteter för att fylla kunskapsluckor :  

➢ 2018-2019: Vi utvecklar en endagars Byggherre utbildning i syfte att kunna vara en engagerad och 

ansvarstagande byggherre.  

➢ 2019-2020 , vi inventerar befintliga BAS P/U utbildningar och tar fram förslag på hur dessa kan 

utvecklas alternativt tar fram en egen utbildning. 

o 2021, vi inventerar befintliga arbetsledarutbildningar och undersöker möjlighet att förändra dessa, 

alternativt att utvecklar en egen utbildning. 
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Gemensamma arbetssätt och standarder 

Effektmål:  

Att tillsammans enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt komma överens om 

vilka nyckeltal som ska mätas. 

 

Prioriterade aktiviteter: 

➢ Färdigställer och publicerar standarderna 

➢ Ta fram kommunikationsmaterial för branschstandarderna. 

➢ Ta fram och publicera 1-2 ”vägledningsdokument”, dvs förslag på rutiner för allvarliga riskområden 

Kravställa som beställare 

Effektmål:  

Att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och 

upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst. 

Prioriterade aktiviteter 

➢ Ett av våra seminarier kommer ha temat ”Engagerad byggherre genom bla kravställning.” 
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Håll Nollans strategi 

De tidigare beskrivna aktiviteterna är en del av en långsiktig strategi framtagen 2017- se bild nedan. 

 

MEDLEMSRELATIONER 

Effektmål:  

Etablera och fördjupa kontakten med befintliga medlemmar. 

Attrahera nya medlemmar. 

 

Prioriterade aktiviteter för att etablera och fördjupa kontakten med befintliga medlemmar: 

➢ Bredda utvecklingsorganisationen, så fler medlemmar kan påverka och aktivt deltaga 

➢ Medlemsbrev varannan månad 

➢ Genomföra en medlemsenkät vartannat år, med start Q1 2019 

 

Prioriterade aktiviteter för att attrahera nya medlemmar: 

➢ Bjuda in möjliga medlemmar till våra seminarier 

 

OPINIONSBILDNING 

Effektmål 

Driva arbetet med att involvera näringsliv, myndigheter och politiker i Håll Nollans arbete  

 

Prioriterade aktiviteter: 

➢ Håll Nollan har en arbetsgrupp som har dialog med Arbetsmiljöverket och för fram medlemmarnas 

behov inför revidering av bygg- och anläggningsföreskriften. 
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SAMVERKAN MED BYGGSEKTORN 

Föreningen ”Håll Nollan” kommer att vara representerade i Sveriges Byggindustriers referensgrupp 

arbetsmiljö i syfte att inte dubbelarbeta, samt sprida information kring vad som pågår inom varandras 

föreningar. Vd deltar även i ett antal seminarier med Sveriges Byggindustriers regionala arbetsmiljörådgivare, 

seminarier där även byggherrar och konsulter bjuds in. 

Vd sitter i referensgrupp i forskningsprojektet ”Hälsobygget” – en interventionsstudie för god arbetsmiljö i 

mindre företag i entreprenörskedjor i stora bygg- och anläggningsprojekt (bedrivs av Göteborgs Universitet) 

Vd träffar regelbundet de fackliga parterna SEKO och Byggnads i syfte att hålla dem uppdaterade, men även 

få deras syn på Håll Nollans arbete. 

KOMMUNIKATION 

Kommunikationsarbetet kommer bedrivas utifrån kommunikationsstrategi och kommunikationsplan, som 

stödjer aktiviteterna i verksamhetsplanen.  

 


