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KVALITETSUTVECKLING STEG 2

VERKSAMHETSANALYS-BRF
Verksamhetsanalysens syfte är att vi tillsammans går igenom föreningens
verksamhet i syfte att ge styrelsen en tydlig bild om hur föreningens verksamhet ser ut just idag.
Analysen görs för att man på ett enkelt sätt ska kunna lokalisera verksamhetens
svaga och starka sidor. Därigenom verka som ett utomordentligt bra underlag
för styrelsens arbete med kvalitetsförbättringar i verksamheten och därigenom
kunna utföra sitt arbete mer tids- & kvalitetsmässigt effektivt framöver.
Det resultat som uppnås vid första analystillfället är en beskrivning av nuläget
och ett underlag för att kunna bli bättre. Vi upprättar sedan tillsammans med
styrelsen ett åtgärdsprogram med olika delmål som ska uppnås inom viss tid
(se vår Bostadsrättsplan).

Ekonomi
Miljö
Organisation

Något om innehållet i vår verksamhetsanalys
Analys av föreningens miljö
Analys av föreningens fastighet
Analys av föreningens drift och underhåll
Analys av föreningens förvaltning
Analys av föreningens ekonomi
Analys av föreningens kundinformation
Analys av föreningens organisation

Några av era fördelar med vår verksamhetsanalys
▫
▫
▫
▫
▫

Förvaltning

Drift & Medlem/
underhåll kund

När styrelsen sen känner att man uppnått en bra kvalitetsnivå kan analysen
med fördel även användas externt mot olika intressenter, så att även de får
möjlighet att se hur bra och välskött föreningens verksamhet är.
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Fastighet

Den ger er en tydlig bild om var i verksamheten det finns förbättringar att göra
Den visar om förvaltaren utför sitt arbete med era eller sina intressen i fokus
Den är ett mycket bra verktyg för styrning av hela föreningens verksamhet
Den visar tydligt effekten av ett bra kund- och kvalitetstänkande i föreningen
Den gör det möjligt att sätta upp tydliga mål som löpande kan utvärderas
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