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KVALITETSUTVECKLING STEG 3

BOSTADSRÄTTSPLAN

För att kunna bedriva en verksamhet på ett bra sätt måste man ha ett tydligt mål med verksamheten.
En vision beskriver hur verksamheten i föreningen ska se ut på det mest önskvärda sättet om ca 5-10 år
från nu. Visionen ska kortfattat formuleras som ett ”drömscenario” och ska kunna accepteras av en
majoritet av medlemmarna i föreningen och bör sedan skrivas in i stadgarna tillsammans med övriga
nedanstående delar. Utifrån visionen formuleras sen en verksamhetsidé som på ett mer konkret sätt
beskriver hur föreningen ska utföra arbetet med att ta sig mot sin vision.
En verksamhetspolicy eller olika delpolicys tydliggör föreningens värderingar samt arbetssätt
och har som syfte att mer detaljerat beskriva hur man ska agera i olika frågor. Dessa policys ska
stödja föreningens vision och verksamhetsidé.
För att arbetet i föreningen ska kunna bedrivas effektivt, bör varje ledamot i styrelsen ha ett tydligt ansvarsområde inom verksamheten och som
backas upp av en konkret plan för kompetensutveckling.
Vi hjälper er att formulera upp ett organisationsschema för styrelsens
ledamöter anpassat efter föreningens verksamhet samt välja ut lämpliga
kurser/utbildningar för styrelsens ledamöters kompetensutveckling.

Ekonomi
Miljö
Organisation

Fastighet
Förvaltning

Drift & Medlem/
underhåll kund

Något om innehållet i vår bostadsrättsplan
▫
▫
▫
▫
▫

Föreningsvision och verksamhetsidé
Delmål på kort och lång sikt
Verksamhetspolicys och förslag på arbetsrutiner för styrelsens ledamöter
Organisationsschema och utbildningsplan
Stadgar som stödjer visionen

Några av era fördelar med vår bostadsrättsplan
▫
▫
▫
▫
▫

Den ger er en tydlig bild om verksamheten utvecklas åt fel riktning
Den visar på om förvaltaren utför sitt arbete med era intressen i fokus
De är ett bra verktyg för styrning av verksamheten
Den minskar risken för att olika aktörer ska kunna agera efter sina egna intressen
Den ger förslag på hur styrelsens ledamöter kan kompetensutvecklas individuellt och med egna mål
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