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 VD HAR ORDET 

Med en hög byggtakt och en tillströmning av nya medarbetare bland i princip alla aktörer i byggbranschen 
så är utmaningarna fortsatt stora med att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Branschen har trots 
detta inte fått fler olyckor, snarare något färre. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste statistik har 
olycksfrekvensen (antal olyckor per 1 000 anställda) minskat från 11,4 till 11,3 för 2017. Samtidigt har den 
långsiktiga trenden med sjunkande siffror planat ut istället för att fortsätta minska.  

Med en bransch där 6 000 personer årligen skadar sig på jobbet kan vi inte vara nöjda. Att 5 personer 
varje dag skadar sig så allvarligt att de behöver vara sjukskrivna minst en månad, får bestående men eller 
i värsta fall dör är oacceptabelt. Självklart ska alla komma hem efter en arbetsdag. Därför behöver vi 
samarbeta för att hålla nollvisionen – att ingen ska skadas på våra byggarbetsplatser.  

 

VERKSAMHET 

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 
inkluderas byggherrar, byggentreprenörer, installatörer och konsulter mm, dvs alla de som beställer, 
planerar, projekterar och genomför byggprojekt. Tillsammans arbetar vi medlemmar mot den 
gemensamma nollvisionen. Verksamheten bedrivs till största del i servicebolaget. 

 
Prioriterade intresseområden 

Våra intresseområden, som finns i vår avsiktsförklaring handlar om; 

Ledarskap och kultur 
Tillsammans skapar vi en kultur och ett ledarskap, som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har 
högsta prioritet. 

 

Kunskap och kompetens 
Tillsammans samlar vi befintlig kunskap och delar den i branschen, samt identifierar och fyller de 
kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser. 

 

Gemensamma arbetssätt och standarder 
Tillsammans enas vi om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt kommer överens om 
vilka nyckeltal som ska mätas. 

 

Kravställa som beställare 
Tillsammans arbetar vi för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och 
upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst. 
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För våra intresseområden har följande utvecklingsarbete bedrivits 

Branschstandard Byggherre 

I vår avsiktsförklaring står beskrivet att ”vi tillsammans ska enas om arbetssätt och standarder för 
arbetsmiljö och säkerhet”. En arbetsgrupp bestående av representanter från nio byggherrar i Sverige har 
arbetat med projektet och den 11 juni 2018 presenterades ett förslag. Viss justering av innehållet kvarstår 
innan beslut ska tas.  

Branschstandard Entreprenör 

I vår avsiktsförklaring står beskrivet att ”vi tillsammans ska enas om arbetssätt och standarder för 
arbetsmiljö och säkerhet”. En arbetsgrupp bestående av representanter från entreprenörer i Sverige har 
sedan september 2017 arbetat med projektet.  

Den 11 juni 2018 presenterades ett förslag på innehåll utifrån fyra riskområden: Arbete på höjd, Lyft, 
Schakt samt Transporter och maskinrörelser. Underlaget innehåller även gemensamma arbetssätt kring 
Riskhantering (arbetsberedning), Gemensam säkerhetsintroduktion samt Personlig skyddsutrustning.  

I samråd med medlemsföretagen kommer innehållet justeras något inför beslut.  

Identifiera nyckelroller som behöver utbildning  

I vår avsiktsförklaring står beskrivet att vi ska ”identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring 
arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser”. Idag finns utbildningar för roller som t ex Bas P och 
Bas U, men vi vet att det saknas utbildningar för andra viktiga nyckelroller. 

En arbetsgrupp har därför arbetat med att identifiera och prioritera bland dessa roller och presenterade ett 
förslag 11 juni 2018. I verksamhetsplanen finns beskrivet vilken utbildning som bör tas fram under 
kommande år. 

Gemensamma mätetal  

I vår avsiktsförklaring står beskrivet att vi ska komma överens om vilka nyckeltal som ska mätas och det 
beslutades i november att vi skulle testa insamling av några få reaktiva mätetal. Detta i syfte att se om vi 
förbättrar oss, men även att få en bild över vilka konsekvenserna blir avseende tidsåtgång för 
medlemmarna och för Håll Nollan. Testet pågår fortfarande och resultatet så här långt är att det är enkelt 
att summera frekvensen för entreprenörernas egna medarbetare, men inte för sina underentreprenörer. 
Byggherrarna har inte kommit så långt med sin insamling, men ser värdet av att samla in då det ökar 
förståelsen för de risker som finns och vilka av dessa man som byggherre kan påverka.  

 

KANSLIVERKSAMHET 

 
Medlemsaktiviteter - seminarium  

Vi har haft tre egna seminarier sedan förra årsmötet och ett tillsammans med MTO Säkerhet. Samtliga 
seminarier har haft ca 30 deltagare. 

I januari genomfördes ett frukostseminarium där Håll Nollan presenterade sin verksamhet och Trafikverket 
samt Akademiska Hus presenterade hur de arbetar för att bli en mer engagerad och ansvarstagande 
byggherre när det gäller arbetsmiljö- och säkerhet 
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Två halvdagsseminarier har genomförts, ett med temat riskhantering i april och ett med temat 
säkerhetskultur under juni.  

Frukostseminariet hos MTO Säkerhet handlade om hur man kan få effektfulla händelse- och 
olycksutredningar. 

 
Seminarium riskhantering                                                            Seminarium säkerhetskultur                          Seminarium MTO - olycksutredningar 

Vi har livesänt det senaste seminariet via vår Facebooksida för de medlemmar som inte har möjlighet att 
resa och delta på plats.  
 
Medlemsaktiviteter - Gemensamma säkerhetsbesök 

Vi vet att ledningens ställningstagande och dess agerande är den viktigaste delen för att förändra 
företagens kultur. Därför bjuds Håll Nollans medlemmars Vd:ar eller motsvarande in till att genomföra 
gemensamma säkerhetsbesök i syfte att lära av varandra samt visa sitt engagemang. Dessa påbörjades 
våren 2018 och två besök genomfördes.  

27 feb Akademiska Hus, Campus KTH 

 

18 april Vasakronan- Projekt Sergel 

 

OPINIONSBILDNING 
Håll Nollan har deltagit i Almedalen samt drivit frågan om säkrare arbetsplatser i intervjuer samt sociala 
medier. Utöver detta avvaktar vi för närvarande med kraftfullare aktiviteter för opinionsbildning och har 
fokuserat på eget utvecklingsarbete samt medlemsaktiviteter. 

 
Almedalen, juli 2017 

Håll Nollan hade en paneldebatt med temat 
”Hur ökar vi samverkan i hela 
byggbranschen så att ingen skadas på 
våra byggarbetsplatser?” där Ylva 
Johansson, arbetsmarknads- och 
etableringsminister deltog tillsammans med 
NCC, Skanska, Trafikverket och Jernhusen. 
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Dialog med Arbetsmiljöverket  

I juni bjöds samtliga medlemmars arbetsmiljöspecialister in till ett möte med Arbetsmiljöverket med två 
syften. Ett var att Arbetsmiljöverket ville informera om arbetet med den pågående revidering av 
regelstrukturen i allmänhet och revideringen av Bygg- och anläggningsföreskriften i synnerhet. Det andra 
syftet var att fånga upp Håll Nollans medlemmars behov av vad som är bra respektive behöver förtydligas 
i dagens arbetsmiljöföreskrifter. 

KOMMUNIKATION  

I februari 2017 tecknades ett avtal med en kommunikationskonsult vilket ger oss bättre möjlighet att ha en 
god kommunikation i form av seminarier, hålla webbplats och sociala medier uppdatera m m. 

 

 

 
Medlemsbrev 

För att medlemmarna ska veta vad som 
är på gång, få viktiga nyheter samt 
känna värdet av sitt medlemskap och hur 
de kan bidra ska Håll Nollan skicka ut ett 
medlemsbrev varannan månad. Med 
start i april har vi hittills skickat ut två 
brev. Medlemsbreven är personligt 
skrivna med en introtext om ett aktuellt 
ämne, samt artiklar om pågående arbete 
samt seminarier och är en viktig kanal till 
våra medlemmar 

  
 
Ny webbplats 

 

För att bättre kunna dela kunskap från 
medlemmarna samt ge mer information 
till blivande medlemmar behövdes en 
annan typ av webbplats. 
Utvecklingsarbetet drevs som ett projekt 
och den nya webbplatsen lanserades i 
april 2018. Webben uppdateras löpande 
med aktuell information.    
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Håll Nollan på sociala medier 

Sedan i maj 2018 finns Håll Nollan på 
Facebook och LinkedIn. Det är en viktig 
kanal för oss för att dels rekrytera nya 
medlemmar samt hålla löpande dialog 
med befintliga. Det är också en möjlighet 
att marknadsföra våra seminarier och 
event samt dela information och få 
spridning mellan aktörer i branschen.  

                   

 

  

 
Dela ut arbetsmiljöpris 

I vår verksamhetsplan står att vi ska dela ut arbetsmiljöpris, men på chefsmötet i november beslutades att 
vi skjuter fram detta och försöker få dela ut det på Årets Bygge 2019. Detta för att priset ska få mer status 
och synas mer än om det delas ut vid Håll Nollans årsmöte.  

 
Samverkan med byggsektorn 

Utöver samverkan med medlemmarna i olika former sitter Ulrika Dolietis i Sveriges Byggindustriers 
referensgrupp arbetsmiljö. Inom ramen för detta uppdrag ingår bl a vara styrgrupp för den nya 
branschgemensamma säkerhetsintroduktionen ”Safe construction training”. Detta möjliggör även att hålla 
sig uppdaterad av BIs utvecklingsarbete samt de om Håll Nollans.  
Ulrika har även deltagit på Sveriges Byggindustriers lokala arbetmiljöseminarium I flera av dessa har 
utöver entreprenörer även lokala projektörer och byggherrar deltagit.  

 

 

På Business Arena i september deltog vi i ett 
seminarium med temat ”Hållbarhet i nya banor- från 
jämlikhet till säkrare arbetsmiljö” 
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FAKTA OM FÖRENINGEN 
Organisation 

 

Styrelsen 

Ordinarie ledamöter: 
Anita Johansson, Vd, Kyrkholmen konsult  
Hayar Gohary, Projektdirektör, Akademiska Hus  
Gunnar Hagman, Vd, Skanska Sverige 
Roger Linnér , Produktionschef, PEAB 
Mats Åkerlind, förhandlingschef, Sveriges Byggindustrier 
Tommy Lenberg, Vd, Byggherrarna 
Suppleanter: 
Mattias Johansson, Vd, Bravida 
Johan Bill, chef verksamhetsområde Stora Projekt, Trafikverket (adjungerad) 

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger.  

 

Revisor  

Fredrik Dellström från Stromson revisionsbyrå.  

Kansli 

Håll Nollan hyr en halv kontorsplats av Byggherrarna på Drottninggatan 33 i Stockholm.  
Där har vi i uppstartsfasen haft hjälp av Byggherrarnas kansli.  

Arbetsgrupper  

På webbplatsen finns beskrivet vilka som deltar i de olika arbetsgrupperna. 
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HÅLL NOLLANS MEDLEMMAR 

Våra medlemmar finns i hela 
projektprocessen, från byggherre till 
entreprenör. Vi har även medlemmar som 
genom sin verksamhet bidrar till en ökad 
säkerhet i form av att tillhandahålla 
utbildningar eller är specialister inom vissa 
riskområden.  

Vi är stolta över att ha vuxit från 13 
grundande medlemmar till dagens 51 
medlemmar. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Verksamheten 

Föreningen har till ändamål att öka säkerheten i bygg- och fastighetensbranschen för att kraftigt minska antalet 
olyckor och dödsfall på svenska arbetsplatser. Visionen är att ingen skall skadas på vår byggen. Föreningen ska 
uppfylla sitt ändamål genom att skapa en hög branschgemensam standard för arbetsmiljö och säkerhet på svenska 
byggarbetsplatser. Föreningen har som ambition att attrahera samtliga större aktörer i branschen bland byggherrar, 
konsulter och entreprenörer samt branschorganisationer. 

Verksamheten bedrivs till största delen genom det helägda dotterföretaget Håll Nollan Serviceaktiebolag.  

 

Föreningens säte är Stockholm 

Flerårsjämförelse*, koncernen       

       

  2017/2018     

Nettoomsättning  4 140 999     

Res. efter finansiella poster  -277 293     

Res. i % av nettoomsättningen  -6,69     

Balansomslutning  921 730     

Soliditet (%)  -30,08     

Avkastning på eget kapital (%)  200,00     

Avkastning på totalt kapital (%)  -59,90     

Kassalikviditet (%)  76,87     

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

       

 

Flerårsjämförelse*       

       

  2017/2018     

Nettoomsättning  137 400     

Res. efter finansiella poster  24 041     

Res. i % av nettoomsättningen  17,49     

Balansomslutning  63 395     

Soliditet (%)  37,92     

Avkastning på eget kapital (%)  200,00     

Avkastning på totalt kapital (%)  76,05     

Kassalikviditet (%)  34,03     

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 



9 

 

       

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Detta är både föreningens och dess dotterföretags första verksamhetsår. De erhållna serviceavgifterna täcker inte 
årets kostnader i dotterföretaget vilket medfört att aktiekapitalet har förbrukats. Antalet medlemmar har stigit 
successivt under året som gått och den gemensamma budgeten för verksamhetsåret 2018/2019 visar på ett överskott 
som kommer att täcka upp förlusten i dotterföretaget och återställa dess aktiekapital.  

Förändringar i eget kapital, koncern       

       

       

    Ändamålsbes
t. medel  

Ansamlad 
förlust 

Årets förlust      -277 293 

Belopp vid årets utgång    0  -277 293 

       

 

Förändringar i eget kapital       

       

    Ändamålsbes
t. medel  

Fritt eget 
kapital 

Årets vinst      24 041 

Belopp vid årets utgång    0  24 041 
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Samverkan för noll olyckor i byggbranschen 
Org.nr. 802508-9072 

 

Resultaträkning Koncernen Moderbolaget 

2017-05-01  2017-05-01  

 Not 2018-06-30  2018-06-30  

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning  2 4 140 999  137 400  

Övriga rörelseintäkter   265 711  265 711  

   4 406 710  403 111  

       

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader   -4 592 347  -289 002  

Personalkostnader  3 -90 427  -90 000  

   -4 682 774  -379 002  

       

Rörelseresultat   -276 064  24 109  

       

Resultat från finansiella poster       

Räntekostnader och liknande 
resultatposter   

-1 229  -68  

   -1 229  -68  

       

Resultat efter finansiella 
poster  

 

-277 293 
 

24 041 
 

       

Årets resultat   -277 293  24 041  
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Samverkan för noll olyckor i byggbranschen 
Org.nr. 802508-9072 

 

Balansräkning Koncernen Moderbolaget 

2018-06-30  2018-06-30  

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag  4 0  50 000  

   0  50 000  

       

Summa anläggningstillgångar   0  50 000  

       

Omsättningstillgångar       

       

 

Kortfristiga fordringar       

Fordringar hos koncernföretag   -0  13 241  

Aktuell skattefordran   9 776  0  

Övriga fordringar   168 109  0  

   177 885  13 241  

       

Kassa och bank       

Kassa och bank   743 845  154  

   743 845  154  

       

Summa omsättningstillgångar   921 730  13 395  

       

SUMMA TILLGÅNGAR   921 730  63 395  
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital, koncern       

       

   0    

Annat eget kapital inklusive årets resultat   -277 293    

Summa eget kapital, koncern   -277 293    

       

Eget kapital, moderföretag       

       

Bundet eget kapital       

     0  

       

Årets resultat     24 041  

     24 041  

       

Summa eget kapital     24 041  

       

 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   258 391  4 904  

Skulder till koncernföretag   -0  0  

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   

940 632  34 450  

Summa kortfristiga skulder   1 199 023  39 354  

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   921 730  63 395  
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Samverkan för noll olyckor i byggbranschen 
Org.nr. 802508-9072 

Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

 

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. 

 

 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

 

 Intäktsredovisning 

 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. 
Avdrag görs för lämnade rabatter. 

 

 Inkomstskatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen 

 

 Koncernredovisning 

 Dotterföretag 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och 
med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av 
enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i 
sin helhet även för delägda dotterföretag. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

        

Not 2 Nettoomsättning   Koncernen  Moderbolaget  

    2017/2018  2017/2018  

        

        

 

 Nettoomsättning uppdelad på 
intäktsslag       

 Serviceavgifter   4 003 599  0  

 Medlemsavgifter   137 400  137 400  

    0  0  

    4 140 999  137 400  

        

 

Not 3 Personal   Koncernen  Moderbolaget  

    2017/2018  2017/2018  

        

 

 Löner, ersättningar m.m.       

        

 Styrelsen:       

 Löner och ersättningar   68 483  68 483  

 Sociala kostnader   21 517  21 517  

 Summa   90 000  90 000  

        

Vare sig föreningen eller dess dotterföretag har haft några anställda under året. Årets kostnad avser arvoden till 
styrelsen.  

 

Not 4 Andelar i koncernföretag       

 

 Moderbolaget    2018-06-30   

        

 Företag   Antal/Kap. Redovisat   

 Organisationsnummer  Säte andel % värde   

 Aktier i onoterade svenska 
koncernföretag   100 50 000   

 Håll Nollan Serviceaktiebolag  Stockholm 100,00%    

     50 000   
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Not 5 Definition av nyckeltal      

       

 Soliditet      

 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning      

       

 Avkastning på eget kapital      

 Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt 
justerat eget kapital      

       

 Avkastning på totalt kapital      

 Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av 
genomsnittlig balansomslutning      

       

 Kassalikviditet      

 Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga 
skulder      
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