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Verksamhetspolicy 
Genom att behandla alla lika, ha en professionell profil samt erbjuda kunnig, engagerad och 
flexibel personal så är serviceavdelningen med och skapar bra dagar för våra kunder, för 
Karlstadsborna och för oss själva. Vårt uppdrag är att erbjuda kostnadseffektiv internservice till 
rätt kvalitet, som gör det möjligt för andra verksamheter att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi 
har kunderna, medarbetarna och miljön i centrum. Vårt kvalitets- och miljöarbete utgår från 
fyra värdeord. 

Proffsighet 
 Våra kunder ska känna att serviceavdelningen är en trygg samarbetspartner. Det innebär 

att våra kunder kan lita på att det vi kommit överens om blir gjort och att vi jobbar 
långsiktigt.  

 Genom att skapa trivsel, bland annat med föredömligt bemötande och hög kvalitet på 
utförda tjänster, hjälper vi våra kunder så att de kan fokusera på och utveckla sina 
verksamheter.  

 Vi använder våra resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, och jobbar för en 
kommun i gott skick. 

Engagemang 
 Genom närvarande och positivt ledarskap skapar vi aktivt medarbetarskap. 
 Medarbetarna är vår viktigaste resurs och det är ledningens uppgift att ge dem rätt 

förutsättningar.  
 Medarbetarna har rätt utbildning och får regelbunden kompetensutveckling och 

feedback.  
 Med rätt attityd skapar vi trygghet och bidrar till varandras arbetsglädje.  

Kunskap 
 Vi säkerställer kunskapen om vår miljöpåverkan, som bland annat handlar om 

användning av kemiska produkter, inköp och hantering av resurser samt utsläpp av 
tungmetaller till vatten från kombimaskiner och fordonstvätt.  

 Vi minskar vår negativa miljöpåverkan när vi minskar kemikalieanvändningen, ställer 
rätt miljökrav vid upphandlingar, använder miljömärkta produkter och driver på för en 
hållbar resurshantering. Som för oss innebär att vi gör smarta val, vårdar och förlänger 
livslängden, minimerar avfall och hanterar det avfall som ändå uppkommer på rätt sätt.  

 Det är ledningens uppgift att se till att medarbetarna har fått rätt kunskap och förståelse 
kring vår miljöpåverkan, så att de känner en trygghet i de val vi gör. 

 Det är en självklarhet för oss att leva upp till identifierade lagar, kommunens policys 
och andra bindande krav. 
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Utveckling 
 Vi sätter utmanande kvalitetsmål som driver ständig förbättring och fortsätter att sätta 

kunderna och medarbetarna i fokus.  
 Genom att sätta utmanande miljömål bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling där vi 

är med och skyddar miljön.  
 I vår ledningsgrupp samarbetar vi, ser till avdelningens bästa och ambitionen är att ligga 

steget före.  
 Att ständigt utvärdera, utveckla och förbättra oss själva, vår verksamhet och våra 

ledningssystem för kvalitet och miljö, är väldigt viktigt för oss.


