
HÄR GÖR VI  
SÄKERHET



”ALLA KAN SKAPA 
SÄKERHETSPOLICYS. PÅ 

GISAB GÖR VI SÄKERHET. 
VARJE DAG.”



ATT GÖRA SÄKERHET HANDLAR OM:
• Att inkludera och involvera medarbetare och samarbetspartners 
• God kommunikation och transparens 
• Tydliga säkerhetsrutiner och uppföljning 
• Kontinuerligt fortbildning och coachning 
• Rätt ledning- och systemstöd  
• Att handling väger tyngre än ord



SÄKERHETSPROCESSEN
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Säkerhet är ett  
resultat av samskapande  

och individuellt 
ansvar

-Lagar & förordningar 
-Kundkrav 
-Ägarkrav 
-Övriga externa krav

-Policy 
-Ledningens ansvar & arbete 
-Säkerhetshandsbok 
-Fortbildning 
-SAM 
-SSG

-Agerande 
-Rätt utrustning 
-Kommunikation 
-Systemstöd: IA-app

-Planering &  
beredning   
-Riskanalys 
-Kommunikation  
-Samverkan 
-Uppföljning 
-Rapportering &  
återkoppling



HUR GÖR VI PRAKTISKT?

STYRNING ANSVARLEDNING
Varje tekniker agerar säkert på 
arbetsplatsen genom att vara 
välinformerad om de aktuella 
riskerna som finns för att utföra 
arbetet. 

Tekniker säkerställer att de har 
rätt utrustning för uppdraget. 
Innan arbetet påbörjas utförs en 
riskbedömning på plats med 
hjälp av IA-appen. 

Risker, tillbud och olyckor 
rapporteras in i IA-appen.

Ledningen utser en 
samordningsansvarig för det 
specifika projektet eller 
uppdraget som ansvarar för 
kommunikation och samordning 
mellan beställare, personal och 
underentreprenörer 

Ledningen ansvarar för att 
riskanalyser samt planering och 
beredning av arbetet.

Verkställande direktör 
säkerställer att adekvata policys 
finns på plats, samt att det finns 
en relevant och uppdaterad 
säkerhetshandbok.  

Vidare ansvarar verkställande 
direktör för att den samlade 
kompetensen inom företaget 
och dess verksamheter borgar 
för en god säkerhet.



KPI:ER
• Genomförda SSG:er 
• Genomförda utbildningar 
• Skyddsronder 
• Safety walks 
• IRB 
• Riskobservationer 
• Tillbud 
• Olycksfall



SÄKERHETSHANDBOKEN
• Medarbetare och underentreprenörer 
• Samtliga utbildas i handboken via SSG 
• Svenska, engelska, lettiska och ryska 
• Uppdateras regelbundet



SSG-PLATTFORMEN

Alla som företräder  
Gisab på en arbetsplats  
ska ha grundkompetens  

samt känna till Gisabs  
värderingar kopplade  

till säkerhet

3 språk:  
svenska,  
engelska  
& lettiska

Innan anställning  
eller kontraktering  

av underentreprenör  
ska all personal  
genomföra SSG



IA-APPEN
• Ett stöd för personal 
• Före nya arbetsmoment 

genomförs en IRB 
• IRB sänds till närmaste 

chef före arbetet startar 
• Även för riskobservationer, 

tillbud och olycksfall 
• Ger underlag för KPI:er



”OM NÅGON MEDARBETARE 
KÄNNER SIG OSÄKER HAR HEN 
ETT PERSONLIGT ANSVAR ATT 

STOPPA ARBETET.”


