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Kommunstyrelsen 2021-05-17

Referensnummer för signaturer:

§ 99
Revidering av servicepolicy (KS 2021.094)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar den reviderade Servicepolicyn – bemötande 
och tillgänglighet.

Ärendebeskrivning
Under varje mandatperiod ska Vallentuna kommuns styrdokument ses över.

Med anledning av kommunens nya värderingar samt en efterfrågan om förtydligande i 
befintlig servicepolicy vilken omfattar kommunens verksamheter, helägda bolag och 
medarbetare föreslås en revidering.

Policydokumentet förtydligar återkoppling från Vallentuna kommun inom 24 h oavsett kanal 
samt varje medarbetares enskilda ansvar.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §79 KS AU Revidering av servicepolicy
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Servicepolicy
 Revidering av Servicepolicy
 Tidigare antagen Servicepolicy – Bemötande och tillgänglighet
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Referensnummer för signaturer:

§ 79
Revidering av servicepolicy (KS 2021.094)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar den reviderade Servicepolicyn – bemötande 
och tillgänglighet.

Ärendebeskrivning
Under varje mandatperiod ska Vallentuna kommuns styrdokument ses över.

Med anledning av kommunens nya värderingar samt en efterfrågan om förtydligande i 
befintlig servicepolicy vilken omfattar kommunens verksamheter, helägda bolag och 
medarbetare föreslås en revidering.

Policydokumentet förtydligar återkoppling från Vallentuna kommun inom 24 h oavsett kanal 
samt varje medarbetares enskilda ansvar.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Servicepolicy
 Revidering av Servicepolicy
 Tidigare antagen Servicepolicy – Bemötande och tillgänglighet
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Tjänsteskrivelse

Revidering av servicepolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar den reviderade Servicepolicyn – 
bemötande och tillgänglighet.

Sammanfattning av ärendet
Under varje mandatperiod ska Vallentuna kommuns styrdokument ses över.

Med anledning av kommunens nya värderingar samt en efterfrågan om förtydligande 
i befintlig servicepolicy vilken omfattar kommunens verksamheter, helägda bolag och 
medarbetare föreslås en revidering.

Policydokumentet förtydligar återkoppling från Vallentuna kommun inom 24 h 
oavsett kanal samt varje medarbetares enskilda ansvar.

Bakgrund
Till ärendet bifogas även den gamla Servicepolicyn.

Annika Hellberg Johanna Harling
Kommundirektör TF Kvalitetschef

Expedieras till:
Akten

Ledningsgruppen

Kontaktcenter



KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING – POLICY

Servicepolicy - Bemötande och 
tillgänglighet
Fastställd av kommunfullmäktige åååå-mm-dd § xx
Avdelning med ansvar för revidering: Kontaktcenter

Om Policyn

Denna policy gäller för kommunens nämnder, kommunens helägda bolag samt medarbetare. 

Servicepolicyn bygger på våra kommungemensamma värderingar – Engagemang, samarbete 
och allas lika värde, vilka ska genomsyra vår organisation.

Varaktighet
För oss som arbetar inom Vallentuna kommun innebär tillgänglighet:

- att det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun 
genom våra kanaler

- att kommunen är organiserad i funktioner och inte enskilda 
yrkeskategorier.

Inspiration
Vi söker aktivt kunskap och utvärderar vår service för att ständigt förbättra 
oss.

Samverkan
Vi samarbetar över avdelnings- och förvaltningsgränser för att nå 
effektivitet och helhetslösningar.

- varje medarbetare tar ett personligt ansvar för vår tillgänglighet
- varje medarbetare återkopplar så snart som möjligt, och senast 

inom en arbetsdag (24 h), oavsett genom vilken kanal Vallentuna 
kommun har blivit kontaktade. 

Vi som arbetar inom Vallentuna kommun hanterar våra personliga  
kanaler enligt följande:



KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING – POLICY

- varje medarbetare ansvarar för att lyssna av sin röstbrevlåda och 
läser vår mail dagligen, svarar så snart som möjligt, och senast 
inom en arbetsdag (24 h) 

- varje medarbetare ansvarar för sina hänvisningar i vårt 
telefonisystem samt i sin e-post vid frånvaro från arbetsplatsen 
mer än 24h. Vid längre frånvaro ska ersättare tydligt framgå.

Innovation
Vi som arbetar inom Vallentuna kommun är till för våra invånare, kunder, 
företag och medarbetare och bemöter dessa individuellt och med respekt.

Omtänksamhet
Andelen kommuninvånare som är nöjda med bemötandet, tillgängligheten 
och servicen i sin kontakt med kommunen ska öka.

Nav
Andelen kommuninvånare som är nöjda med bemötandet, tillgängligheten 
och servicen i sin kontakt med kommunen ska öka.

Förväntad effekt

Den förväntande effekten av policyn är ständiga förbättringar i vårt servicearbete gällande 
tillgänglighet och bemötande externt och internt. Vi eftersträvar en god helhetsupplevelse av 
kund oavsett kontaktväg. Tillgängligheten om återkoppling från Vallentuna kommun inom 
24h ska öka samt efterlevas av alla medarbetare.

Uppföljning 

Policyn följs upp och revideras under varje mandatperiod.
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KS 2018.321

1.5.6.1

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

Servicepolicy – Bemötande och 
tillgänglighet
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-12 § 162

Kontaktcenter ansvarar för revidering

Bemötande, tillgänglighet och service
Servicepolicyn bygger på vår kommungemensamma värdegrund – att Vallentuna 
kommun har en professionell verksamhet som präglas kvalitet och kundfokus. 
Engagemang, allas lika värde och utveckling genomsyrar kommunens organisation.

Övergripande mål:

Andelen kommuninvånare som är nöjda med bemötandet, tillgängligheten och 
servicen i sin kontakt med kommunen ska öka.

Service

Vi som arbetar inom Vallentuna kommun är:

- till för våra invånare
- bemöter våra invånare engagerat, individuellt och med respekt
- samarbetar över avdelnings-och förvaltningsgränser för att nå effektivitet och 

helhetslösningar.
- söker aktivt kunskap och utvärderar vår service för att ständigt förbättra oss.

Tillgänglighet

För oss som arbetar inom Vallentuna kommun innebär tillgänglighet:

- att det ska vara lätt att komma i kontakt med Vallentuna kommun genom 
våra kanaler.

- att kommunen är organiserad i funktioner och inte enskilda yrkeskategorier.
- att varje medarbetare tar ett personligt ansvar för vår tillgänglighet. 
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

- att varje medarbetare återkopplar så snart som möjligt, och senast inom en 
arbetsdag, oavsett genom vilken kanal Vallentuna kommun har blivit 
kontaktade.

Telefon och e-post

Vi som arbetar inom Vallentuna kommun hanterar våra kanaler enligt följande:

- varje medarbetare ansvarar för att lyssna av sin röstbrevlåda och läser vår 
mail dagligen, svarar så snart som möjligt,  och senast inom en arbetsdag. 

- varje medarbetare ansvarar för sina hänvisningar i vårt telefonisystem samt i 
sin e-post vid frånvaro från arbetsplatsen mer än 24h. Vid längre frånvaro ska 
ersättare tydligt framgå.
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