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TidX Förvaltning AB utför teknisk och ekonomiska förvaltningstjänster för fastighetsägare i alla former.
Tjänsterna inkluderar teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, snöröjning,
fasadtvätt, lokalvård, hyresavisering samt projektsamordning.

Arbetsmiljöpolicy
TidX har som mål att vår arbetsplats skall vara helt fri från arbetsskador. Därför måste arbetsmiljöfrågorna
alltid vara prioriterade och alla medarbetare måste samverka och gemensamt arbeta för att eliminera alla
risker. När riskfyllt arbete måste genomföras skall arbetet i förväg planeras och skyddsåtgärder vidtas.
TidX arbetar med ständiga förbättringar som inom arbetsmiljöområdet leder till att risker i vår arbetsmiljö
kontinuerligt minskar. En förutsättning för en god arbetsmiljö är att en ärlig och öppen attityd råder på
arbetsplatsen, och att samtliga medarbetare ges möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.
En god arbetsmiljö minskar frånvaron och ökar trivseln hos våra medarbetare.
VD ansvar för de specifika arbetsmiljöproblem som presumtivt uppstår. VD har också ansvar för att
säkerhetsföreskrifter utfärdas och efterlevs och att kontroll sker regelbundet genom bl.a. skyddsronder. VD ska
se till att chefer, arbetsledare och medarbetare har kunskap om hur man förebygger och hanterar risker i den
fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det löpande arbetet med arbetsmiljön är fördelat till
linjeorganisationen och skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöarbetet skall i första hand
vara förebyggande, problem som uppmärksammas skall i möjligaste mån åtgärdas omedelbart och arbetet med
arbetsmiljön ska präglas av ständiga förbättringar.
För att klara våra arbetsmiljöåtaganden
•
•
•
•
•

måste alla anställda i det dagliga arbetet ta ansvar för sin egen hälsa och för miljön, samt följa de
regler kring säkerhet som tillämpas på arbetsplatsen.
skall skyddsutrustning och skyddsanordningar som finns användas.
måste alla medarbetare genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.
skall det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten.
skall i alla avseenden lagar, förordningar, myndighetskrav följas.

Skyddsombudet eller skyddskommittén företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en
tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsmiljömål
Arbetsmiljömål sättas årligen. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för
förbättringsarbetet.
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