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Pressateljén Städ & Tvätt ambition är att fortsatt hålla en hög nivå i hållbar-
hetsarbetet genom att arbeta med viktiga frågor inom miljö, kvalitet, hälsa och 
mångfald. Pressateljén producerar en kombination av kundnytta, medarbetar-
nytta samt samhällsnytta som vi är stolta över. Vi har ett tydligt och konkurrens-
kraftigt erbjudande på marknaden – baserat på våra medarbetares kompetens 
och förmågor. Att stärka konkurrenskraften, se möjligheter med mångfald och 
ökade krav från kunder är bland de främsta anledningarna till vårt hållbarhets-
arbete. Social hållbarhet och Mångfald ger nöjda kunder.
  Pressateljén strävar efter att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Vi tror på 
och verkar för allas möjligheter och motsätter oss alla former av diskrimine-
ring. Våra medarbetare representerar 10 olika nationaliteter. Vårt arbetsspråk 
är svenska men att vi har så många medarbetare som pratar så många språk 
(20-tal) innebär att vi kan erbjuda vår städ- och tvättservice till en bredare 
målgrupp. Dessutom har det berikat vårt företag under många år och fortsätter 
förstås att göra det. Genom att matcha rätt person på rätt kunduppdrag skapar 
vi även möjlighet till arbete för personer som har det svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. Mångfald är en konkurrensfördel.

Utbildningspolicy
Genom introduktion, grundutbildning samt vidareutbildning säkerställer Pres-
sateljén att medarbetarna har rätt kompetens för att leverera våra tjänster på rätt 
sätt samt förbereder medarbetarna på förändrade eller höjda krav och förändrade 
behov och önskemål från kunderna.

Genom utbildning och kompetensutveckling får vi medarbetare som utveck-
las i sina arbetsuppgifter och som individer. Detta leder i sin tur till att vi kan 
leverera tjänster av högsta kvalité och med bästa service.

Miljö- och Kvalitetspolicy
Pressateljén Tvätt är auktoriserad medlem i Sveriges Tvätteriförbund (T-mär-
ket). Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att vårt tvätteri, efter god-
känd årlig auktorisationskontroll, uppfyller alla krav på yrkesmässig kunskap, 
god arbetsmiljö och företagsamhet. Därför kan vi alltid garantera att Pressa-
teljéns tvätteri besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet 
med hög servicegrad. 

Pressateljén Städ består av ett brett utbud av städtjänster, vilka präglas av 
miljömedvetenhet. Vi strävar alltid efter ett ökat miljöansvar- både när vi utför 
städtjänster, köper in maskiner, kemikalier, städutrustning eller andra produkter. 

Vi ska följa gällande lagstiftning samt uppfylla de övriga krav som ställs på ett 
företag med vår verksamhet. Sortiment väljs med omsorg om miljön. Vi arbetar 
för ständiga förbättringar och med att förebygga och minimera negativ miljöpå-
verkan från varor, förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt. 

Miljöarbete och produktutveckling bidrar till att utveckla företaget på ett håll-
bart sätt. Stoltheten och engagemanget ökar hos medarbetare som arbetar i ett 
företag som främjar en hållbar miljö. 

Pressateljéns ledning har huvudansvaret för miljöarbetet. Alla medarbetare 
ska känna till företagets miljöpolicy och medverka till att den följs.
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Ergonomisk Städskola
Ergonomi är läran om hur arbetsmiljö och arbetsredskap påverkar människor. 
Pressateljén har startat en egen Ergonomisk Städskola med syfte att ge anställda 
en grundförståelse kring hur ett felaktigt utförande av städmetod påverkar krop-
pen. Företagets mål är att förebygga och minska arbetsskador. 

Städskolan är en månatligt återkommande aktivitet och genomförs med hjälp 
av arbetsterapeut. Vår övertygelse är att god ergonomi leder oss till ett välmåen-
de företag både ekonomiskt, socialt, utvecklingsmässigt och hälsomässigt.

Kvalitetspolicy
Pressateljén skall erbjuda sina kunder tjänster som är av sådan kvalité att vi 
uppfyller deras behov och förväntningar. För att förverkliga vår kvalitetspolicy 
fokuserar vi på följande insatser: 

Medvetenheten hos våra anställda om våra städlöften och ingångna avtal och 
därmed vad kunderna förväntar sig av oss och det unika kunduppdraget. 

Metod- frekvensbeskrivningar ska upprättas för varje objekt där vi utför våra 
tjänster. 

Kvalitetsuppföljning sker genom att vi tillämpar kvalitetskontroller. Kontroll 
av utfört arbete utföres av SRY- utbildad personal.

Ekonomisk hållbarhet
För oss handlar ekonomiskt ansvarstagande om att bedriva verksamheten på 
bästa och mest effektiva sätt. Det innebär en ekonomi i balans och långsiktigt 
sunda affärer. 

Vår strategi för tillväxt är att säkerställa vår leveranskvalitet, lyhördhet mot 
våra kunder samt fortlöpande arbete med utbildningsinsatser av personal. Detta 
ökar vår trovärdighet och stärker vårt varumärke ytterligare.

Företagsbilar
Pressateljéns policy för inköp och användning av företagsbilar. Pressateljén har 
som mål att samtliga bilar skall vara miljöbilar. Vår definition av miljöbil är att 
den bör vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som 
den är ren och tyst. Vi arbetar dagligen med att optimera vår planering så att alla 
resurser utnyttjas på bästa sätt.

Kemikalier
Pressateljén har riktlinjer för vilka kemikalier som kan användas vid utförandet 
av städtjänster. Vi strävar efter att minska användandet av kemikalier. I allt stör-
re utsträckning använder vi torra städmetoder alternativt rent vatten.

Avfall
En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering. Våra 
samarbetspartner Östersunds Kommun och Stena Recycling tar hand om rest-
produkter och transport av vårt avfall.


