
Service och bemötandehandbok
– en handbok om service, bemötande och tillgänglighet i Vallentuna kommun



Denna handbok fungerar som en vägvisare för 
hur vi som är anställa inom Vallentuna kommun 
ska bemöta våra kunder, våra kollegor och samar-
betspartner samt hur vi ska förhålla oss till service 
gentemot varandra internt och externt. Vår interna 
service, bemötande och tillgänglighet gentemot 
varandra påverkar vår effektivitet och stärker kva-

litén i slutresultaten gentemot våra kunder. Därför 
är det viktigt att följa råden i denna handbok.
Vårt synsätt på service och bemötande bygger på 
Vallentuna kommuns värderingar och vision.
 

”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.”

VÄRDERINGAR & VISION



”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.”
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska  
genomsyra vår organisation och vårt förhållnings-
sätt.”
Alla medarbetare ska känna till och arbeta enligt 
kommunens styrdokument  
”Servicepolicy – Bemötande och tillgänglighet”. 

Länk till dokumentet!

Varför?
Målsättningen med handboken är att alla vi som 
företräder Vallentuna kommun ska ha samma för-
hållningsätt och synsätt på service, bemötande och 
tillgänglighet. Boken fungerar som ett stöd för att vi 
medarbetare ska uppnå målsättningen.
I boken får du tips på hur du med enkla medel kan 
inspirera och förbättra bemötandet till kunder, sam-
arbetspartner och kollegor.



Det goda bemötandet
VADET och HURET?
Vad? Den information och hjälp individen får.
HUR? Individens upplevelse av bemötandet och 
informationen som gavs.
Upplevelsen av ett samtal påverkas av hur vi ut-
trycker oss. Samma information kan delges på flera 
olika sätt.  Vi ska sträva efter att uttrycka oss positivt 
och visa på möjligheter snarare än att fokusera på 
problem och begränsningar.  

Tips på vägen!
	Försök att fånga behovet hos den du möter 

och ge alltid lite mer information än vad 
som efterfrågas.

	Ofta har kunden en egen tanke om en lös-
ning, vilken kanske inte alltid är möjlig. Ge-
nom att fokusera på möjligheter kan vi ofta 
erbjuda alternativa, och kanske ännu bättre, 
lösningar. 

XX kan hjälpa dig vidare, här är 
xx telefonnummer och mail-
adress. 

Jag vet inte. Jag är inte rätt person 
att svara på frågan.

På måndag har vi öppet fram till 
klockan sex      

På Måndag stänger vi klockan sex  

Do´s!                                                                                         Don´ts!                                                                                      



Professionellt bemötande
I alla sammanhang och möten med kunder, samar-
betspartner och kollegor representerar vi kommu-
nen. Därför är det viktigt att alltid ha ett professio-
nellt bemötande.

Tips på vägen!
	Varje möte ska utgå från individens behov, 

förutsättningar och förkunskaper.
	Ta reda på vilka förväntningar kunden har.
	Lyssna aktivt utan att avbryta.
	Ställ öppna frågor för att säkerställa att du 

har förstått vad kunden vill.
	Var lyhörd, engagerad, empatisk och res-

pektfull.
	Våga vara personlig, men inte privat.
	Fokusera på möjligheter och alternativa 

lösningar i stället för hinder.
	Ge tydliga tidsangivelser för återkoppling. 

Återkoppla även om du inte har lyckats få 
svaret.

	Repetera/sammanfatta samtalet/mötet 
innan ni skiljs åt för att säkerställa att ni har 
förstått varandra och vad ni har kommit 
överens om.



Professionellt bemötande i skriftlig 
kommunikation
För att Vallentuna kommun ska uppfattas som en god 
serviceorganisation måste vi ge en trovärdig och korrekt 
information om Vallentunas verksamheter. Då är det 
nödvändigt att alla medarbetare känner till, och är am-
bassadörer för, Vallentunas vision, mål och värdegrund. 

	Vi följer våra skrivregler och använder oss 
av ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 

	Vi förklarar svåra ord om vi måste använda 
dem. 

 
Tillgänglighet
Extern och intern tillgänglighet
Kommunen ska upplevas lättillgänglig och transpa-
rant och vi strävar efter att återkoppling på e-post 
och telefonsamtal samt ärenden via andra kontakt-
vägar ska besvaras inom 24 timmar.
E-postsvar inom 24 timmar

	Vi använder e-postsignatur med informa-
tion om namn, funktion och kontaktvägar 
in i kommunen enligt kommunens grafiska 
profil.

	Vid frånvaro i mer än en arbetsdag från ar-

betsplatsen använder vi frånvarohanteraren 
i Outlook. Där ska det framgå vem som är 
din ersättare under din frånvaro samt när är 
du är tillbaka. Önskar du inte vidarebeford-
ra din e-post till kollega i tjänst måste du 
varannan dag själv gå in under din frånvaro 
och besvara inkomna e-post.

Självservicetjänster genom Vallentuna.se
	Tjänsterna ska vara enkla och pedagogiska 

att använda.
	Information om hur kommunen hanterar 

loggade personuppgifter ska vara tydlig.
	En ungefärlig handläggningstid ska anges 

när ett ärende registreras.
Tjänstetelefon
	Vi svarar med för- och efternamn samt för-

valtning och avdelning
	Vi ansvarar för att lägga in ett personligt 

hälsningsmeddelande i vår röstbrevlåda.
	Vi ansvarar för att lyssna av röstbrevlådan så 

snart som möjligt.
	Vi ansvarar för vår tillgänglighet via telefon 

och hänvisar oss när vi inte är tillgängliga.
	Varje medarbetares sökord ska med jämna 

mellanrum uppdateras så kommunens Kon-
taktcenter kan vägleda våra kunder rätt.



Personliga besök
	Vi möter våra gäster vid entrén och följer 

dem till utgång. 
 

Missnöje
Att hantera missnöje är en del av att arbeta i en ser-
viceorganisation. Vallentuna kommun arbetar för 
ett omtänksamt bemötande.

     



vallentuna kontaktcenter
besök: allévägen 1 · kulturhuset
post: vallentuna kommun · 186 86 vallentuna
tfn: 08–587 850 00
e-post: kommun@vallentuna.se
www.vallentuna.se

Bekräfta:
”Jag blir så himla stressad och ledsen när kund mailar 
mig och är arg fast jag inte gjort något fel”
Spegling: Du är stressad och blir bemött på ett 
otrevligt sätt och upplever att ingen lyssnar
Bekräftelse: Jag förstår att du vill bli lyssnad på och 
få en hjälp med hur du ska hantera en sån här situ-
ation.

Öppna frågor:
Hur? Vad? På vilket sätt? Berätta! Vad behöver du 
från mig? 

Reflektera:
Så när en kund mailar och är arg och du känner att 
ingen lyssnar på dig i den här situationen så skapar 
det en stress och du vet inte vad du ska göra? 

Summera:
Sammanfattningar innebär ofta att man tar ett steg 
vidare i samtalet eller byter fokus.
”Du är stressad och blir ledsen över att bli illa be-
mött av kund. Du upplever att du inte bli lyssnad på 
eller får verktygen du behöver för dessa här situa-
tioner. Du behöver hjälp med att hantera din stress 
samt att få verktyg och metoder för att kunna han-
tera en kund som är upprörd utan att en sådan situ-
ation skapar mer stress och frustation hos dig själv.

Tips på vägen!
BÖRS Färdigheterna 
Bekräfta    Öppna frågor    Reflektera    Summera


