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Säkerhetspolicy 

Bakgrund och syfte 
IPMG Sverige AB skapar hållbara lösningar inom, stadsutveckling, infrastruktur, bostäder, kommersiella 

lokaler samt för bygg och anläggning som kräver höga säkerhetsambitioner. Syftet med säkerhetspoli-

cyn är att ställa krav och vara ett stöd i att skapa ett säkert och väl rustat företag som inger högt förtro-

ende. Säkerhetsarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas i företaget och i alla aktiviteter som ge-

nomförs.  

Med utgångspunkt i våra värderingar utvecklar vi vår verksamhet, våra medarbetare, våra underentre-

prenörer och vår kundnytta. Tillsammans utgör vi en del av löningen för att förebygga och hantera sä-

kerhetsrisker. 

En övergripande säkerhetsnivå eller princip för riskacceptans finns ej fastställd och måste därför fastslås 

för varje projekt för sig. 

För IPMG:s verksamhet och i varje enskilt projekt gäller följande säkerhetsmål:  

• att skydda alla IPMG:s tillgångar, inklusive ägarna och kundernas förtroende. Skyddet ska där-

med avse såväl materiella som immateriella värden. I säkerhetsarbetet prioriteras skydd av liv, 

hälsa och den personliga integriteten. 

• att det skall främjar verksamheternas funktion, kvalitet och effektivitet och personliga integritet 

för dem som kommer i kontakt med IPMG samt förmågan att förebygga och hantera allvarliga 

störningar och kriser.  

• att säkerställa att externa leverantörer till IPMG:s verksamhet också ansvarar för att den egna 

verksamhetens säkerhetsarbete inom ramen för avtalsförhållandet bedrivs i enlighet med policy 

och riktlinjer för säkerhet och de styrande dokument i övrigt som gäller för IPMG:s verksamhet. 

I företaget och för våra projekt innebär det att:  
• säkerhetsarbetet är en naturlig del i allt vi gör 

• säkerhetsarbetet görs i samverkan mellan beställare, arbetsgivare, arbetstagare, uppdragsta-

gare och säkerhetsansvariga 

• ledning och arbetsledare har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att 

kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö 

• alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert 

• alla som arbetar i verksamhet ska förstå sin roll och sitt ansvar för och bidra till att hantera och 

skydda IPMG:s och kunders tillgångar. 

• varje medarbetare och personal hos leverantör har ett ansvar att känna till och följa gällande 

säkerhetsregler med hänsyn till både den egna och andras säkerhet 

• vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår 

organisatoriska och digitala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa 

en säker och trygg arbetsplats 

• alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder 

• vi lever upp till gällande lagstiftning, föreskrifter, policy och riktlinjer som finns för säkerhetsom-

rådet samt att vi når våra säkerhets- och arbetsmiljömål 

• vi kontinuerligt följer upp vårt systematiska säkerhetsarbete. 


