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Hälsa, Säkerhet & Miljö inom IMI 

Alla inom IMI skall vara engagerade i att skydda vår personal, att minimera vår påverkan på miljön och det samhälle vi verkar i och 
vårt företag. Att vår personal är säker på arbetsplatsen är vår absoluta prioritet. Vi arbetar utifrån en hög standard för hälsa, 
säkerhet och miljö (HSE) och gör vårt absolut yttersta för att tillse att alla kan lämna arbetet efter arbetsdagen med god hälsa. Detta 
är i grunden en livsåskådning som är inbäddat i IMI:s beteendekod, och som gäller för alla anställda och partners vi arbetar med.  

IMI kommer fortsätta investera globalt i processer och kompetenser för HSE för att stötta oss alla i hur vi kan utföra rätt arbete, på 
rätt sätt, varje dag. Detta förstärks av ett engagemang för ledningen runtom I hela världen. Tillsammans arbetar vi för att bli absolut 
bäst på att hantera HSE.  

Denna policy kräver efterlevnad från alla enheter och alla anställda. IMI:s exekutiva kommitté är ansvarig för att policyn är i kraft och 
att avvikelser rapporteras till styrelsen. IMI:s divisionsledning är ansvarig för företagsenheterna och den lokala Platsledningen för 
att policyn är fullt implementerad in den lokala verksamheten. Varje anställd är ansvarig för att följa alla rutiner inom HSE och att i 
tillägg till detta utmana och agera om de ser avvikelser i arbete eller beteende. Avvikelse från att följa rutiner kan leda till disciplinära 
åtgärder, vilket kan resultera i uppsägning av anställning.  

För at stärka detta åtagande skall ledare inom IMI, stöttat av sin personal, tillse att: 

• Verksamheten som ett minimikrav följer lagstiftning, avtal, tillståndsvillkor och koncernkrav för verksamheten beträffande HSE och allas 
ansvar att följa dessa 

• Det finns ett effektivt ledningssystem för HSE med klara delegeringar och arbetsbeskrivningar för att möjliggöra motivation, medverkan 
och medansvar från alla medarbetare. 

• Verksamheten agerar i linje med IMI:s framtagna rutiner och riktlinjer inom HSE 

• Verksamheten ständigt söker efter det mest hållbara och uthålliga sättet att driva utvecklingsarbete och processer 

• Risker, tillbud och olyckor rapporteras, undersöks för att hitta orsak och att effektiva åtgärder sätts in för att förhindra att de inträffar igen  

• Bemyndiga alla anställda att STOPPA ARBETET och söka hjälp (Stop/Call/Wait) om de tror att något i en process, utrustning eller 
beteende riskerar hälsan för dem själva, kollegor eller miljön. Detta gäller även för allt fältarbete utanför IMI:s lokaler  

• Verksamheten ständigt förbättrar utfallet inom HSE genom mätning och målstyrning 

• Kommunikation, samarbete och utbildning används för att maximera möjligheten för alla anställda att uppnå hög standard inom HSE 

• Konsulter och entreprenörer agerar i linje med alla relevanta HSE rutiner inom IMI:s premisser eller vid arbete för IMI:s räkning. 
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