Luleå 2020-03-12

Information om besöksförbud på SSAB Luleå
Den 11 mars införde SSAB Luleå besöksförbud med anledning av Covid-19. Förbud infördes på
samtliga anläggningar i Sverige. Vi förstår att det kan dyka upp frågor kring hur vi ser på
entreprenörers och leverantörers uppdrag inne på området och därför har vi tagit fram detta
material som gäller för SSAB Luleå.
Sammanfattningsvis kommer SSAB att vara restriktiva med enstaka besök, dessa bör om möjligt
skjutas upp eller genomföras på annat sätt (ex genom skypemöte). Entreprenörer som behövs för att
göra jobb som är kritiska för säkerhet, produktion, projekt eller liknande ska dock ha möjlighet att
komma in och göra det, efter samråd med beställare.
SSAB manar också till eftertanke kring vilka medarbetare ni väljer för att utföra uppdrag hos oss. Vi
vill vara tydliga med att ni, liksom vi, bör följa myndigheternas rekommendationer. Innan en
medarbetare besöker oss vill vi att ni utgår från samma rekommendationer vi har till våra
medarbetare:
Om du känner av feber, hosta och andningsbesvär: Stanna hemma, gå inte till jobbet.
Denna rekommendation bygger på myndigheternas rekommendation och kan komma att skärpas om
de nationella rekommendationerna ändras.
Ska SSAB inte ta in entreprenörer och leverantörer som gör löpande jobb?
Besöksförbudet är inte tänkt som ett fullständigt förbud för externa personer att komma in på
området. Det är i första hand riktat mot besök av kunder, säljare och studiebesök av personer och
organisationer med ett intresse för vår verksamhet. Vad gäller löpande arbete- d.v.s. sådana arbeten
som sker kontinuerligt eller andra pågående engagemang över längre tid i vår verksamhet – kommer
vi tänka restriktivt men i normalfallet fortsätter dessa verksamheter som vanligt.
Entreprenörer som behövs för att göra jobb som är kritiska för säkerhet, produktion, projekt eller
liknande ska ha möjlighet att komma in och göra det. Men det är samtidigt viktigt att såväl beställare
som leverantör/entreprenör tar sig tid att tänka efter och inte fortsätter i gamla hjulspår utan
eftertanke. Det gör man enklast genom att ställa några kontrollfrågor av typen:
Är detta arbete tidskritiskt för produktionen eller projektet? Måste det göras nu eller kan det vänta?
Om det kan vänta är rekommendationen att avvakta och göra jobbet senare. Vi kan idag inte svara på
hur länge besöksstoppet ska gälla, om uppgiften till slut blir tidskritisk får frågan lyftas igen och
bedömningen kanske blir en annan.
Går det att göra på ett annat sätt? Kan vi ändra från ett fysiskt möte till ett skypemöte? Kan
uppgiften till del utföras av SSABs personal och därefter lämnas över till leverantör/entreprenör som
kan utföra sitt uppdrag utan att besöka vårt område?
Om det går att genomföra uppdraget på ett sätt så att vi minimera antalet besökare och externa
personer på området ska vi ändra vårt arbetssätt.
Det är också viktigt att vi i detta läge har en god överblick över de jobb som ska ske. Om det saknas
en tydlig överenskommelse med leverantör/entreprenör ska medarbetare från dem inte befinna sig i

våra lokaler. Detta är framför allt viktigt när det kommer till den typen av jobb som kan pågå över
längre tid. Vi vet av erfarenhet att man ibland ”passar på” att göra jobb hos SSAB när man ändå är på
plats hos något annat företag som har verksamhet på området. Vi vill uppmana till att ha en tydlig
dialog med era beställare. I detta läge är det än viktigare att vi har en samordning kring vilka jobb
som faktiskt genomförs och när de genomförs så att vi har transparens i vilka personer som befinner
sig på vårt område.
Observera att övriga verksamheter på området själva ansvarar för vilka regler som gäller för besök
och arbete i deras lokaler.
Hur kommer det att fungera med möten i pågående projekt?
SSAB kommer att arbeta för att minimera antalet besök på området för att minimera risken att få in
smitta. Även här gäller kontrollfrågorna



Är detta möte tidskritiskt för produktionen eller projektet?
Går det att genomföra på ett annat sätt?

Om det trots allt finns behov av att genomföra ett fysiskt möte, överväg att förlägga det till en lokal
utanför SSAB Luleås grindar.
Finns det några riktlinjer för om medarbetare på externa firmor ska släppas in på området, ex med
tanke på resor och karantän?
SSAB vill ha kontroll över vilka personer som rör sig inne på vårt område. Som vanligt gäller kravet att
samtliga som ska arbeta på området ska ha rätt dokumentation och utrustning för detta. Vi vill
uppmana er att noga följa myndigheternas rekommendationer och agera efter dem. Vi vill vara
särskilt tydliga med att vi inte vill ta in medarbetare i era organisationer, eller från eventuella
underleverantörer som kommer från riskområden.

