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Pressateljén Städ & Tvätt har ett helhetsperspektiv i allt vi gör och för oss är det en självklarhet att ta vårt 
ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Vår ambition är att hålla en hög nivå i hållbarhetsarbetet genom att arbeta med frågor inom miljö, kvalitet, 
hälsa och mångfald. Vi ser vår hållbarhetspolicy som plattform för ambitionerna och grund att stå på när vi 
drar upp riktlinjer.
Pressateljén producerar en kombination av kundnytta, medarbetar-nytta samt samhällsnytta som vi är stolta 
över.  Vi har ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden – baserat på våra medarbetares 
kompetens och förmågor. 

Social hållbarhet och Mångfald skapar möjlighet
Pressateljén strävar efter att vara ett öppet och inkluderande företag där medarbetarna trivs, presterar och utvecklas. Vi prioriterar 
arbetsmiljön för våra medarbetare genom att arbeta systematiskt med att identifiera och förhindra olyckor för att förverkliga vår 
strävan om en trygg och säker arbetsplats. 
Våra medarbetare representerar 15 olika nationaliteter. Vårt arbetsspråk är svenska men genom att vi har så många medarbetare 
som pratar så många språk innebär det 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 möjlighet till arbete för personer som har det svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. Mångfald är en konkurrensfördel.
Väljer Du Pressateljén väljer Du Mångfald!

Våra värdeord
• Omtanke
• Förtroende
• Kompetens
• Ansvar

Utbildning och Kvalitetspolicy
Genom introduktionsutbildning och vidareutbildning säkerställer Pressateljén att medarbetarna har rätt kompetens för att leverera 
våra tjänster på rätt sätt. Vi drivs av att tillgodose våra kunders förväntan. Kunden ska kunna lita på att leveransen sker i rätt tid 
och med rätt kvalitet och därmed rekommendera Pressateljén till andra. 
Genom utbildning och kompetensutveckling får vi medarbetare som utvecklas i sina arbetsuppgifter och 
som personer. Det ger medarbetaren trygghet att hantera förändrade eller höjda krav och förändrade behov 
och önskemål från kunderna. Pressateljén har SRY-utbildad städpersonal och är auktoriserade i Sveriges 
Tvätteriförbund.



Ergonomiutbildning/Friskvård
Ergonomi är läran om hur arbetsmiljö och arbetsredskap påverkar människor. Pressateljén har en egen Ergonomiutbildning för 
anställda. Syfte att ge anställda en grundförståelse kring hur ett felaktigt utförande av städmetod påverkar kroppen. Företagets mål 
är att förebygga och minska arbetsskador. Ergonomiutbildningen är en månatligt återkommande aktivitet och genomförs med 
hjälp av Leg. Fysioterapeut. Vår övertygelse är att god ergonomi leder oss till ett välmående företag både ekonomiskt, socialt och 
hälsomässigt.

Miljöpolicy
Pressateljén Tvätt är auktoriserad medlem i Sveriges Tvätteriförbund. Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att vårt 
tvätteri, efter godkänd årlig auktorisationskontroll, uppfyller alla krav på yrkesmässig kunskap, god arbetsmiljö och företagsamhet. 
Därför kan vi alltid garantera att Pressateljéns tvätteri besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög 
servicegrad och arbetsmiljö.
Pressateljén Städ består av ett brett utbud av städtjänster, vilka präglas av miljö-medvetenhet. Vi strävar alltid efter ett ökat 
miljöansvar- både vid utförande av städtjänster, inköp av maskiner, kemikalier, städutrustning eller andra produkter.
Vi följer gällande lagstiftning och därmed uppfyller de 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 
miljöpåverkan från varor, förpack- 
ningar, transporter och från verksamheten i övrigt. Miljöarbete och produkt-utveckling bidrar till att utveckla företaget på ett 
hållbart sätt. Stolthet och engagemang 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.

Kemikalier
Pressateljén har riktlinjer för vilka kemikalier som kan användas vid utförandet av städtjänster. Vi strävar efter att minska 
användandet av kemikalier. I allt större 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 restprodukter och transport av vårt avfall.

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 planering av vår verksamhet så att alla 
resurser nyttjas på bästa sätt.

Ekonomisk hållbarhet
• För oss handlar ekonomiskt ansvarstagande om att bedriva verksamheten på bästa och mest effektiva sätt. Det innebär en eko-

nomi i balans och långsiktigt sunda affärer.
• Vår strategi för tillväxt är att säkerställa vår leveranskvalitet, lyhördhet mot våra kunder samt fortlöpande arbete med utbild-

ningsinsatser av personal. Detta ökar vår trovärdighet och stärker vårt varumärke ytterligare.


