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Framtagen: 2017-12-20. Senaste uppdaterad:

Mål Mål-
ansvarig Nr Aktiviteter Ansvarig Ska vara klart

Uppföljning aktiviteter Uppföljning mål

Ej påbörjat Påbörjat Klart
Q1 Q2 Q3 Q4

1. Kundnöjdhetsindex KMA

1.1 Låta göra en undersökning som mäter kundnöjdheten. KMG jun/18

1.2
Med underlaget från ovan nämnda åtgärder  så ska beslut tas om 
vilka målsättning och åtgärder som behövs för att öka 
kundnöjdheten under 2018/2019.

KMASG jul/18

1.3
2017 års undersökning visade att störst förbättringspotential finns 
inom återkoppling (från förvaltare). Mål, inget betyg lägre än 4 (av 
5). 

Förvaltare jul/18

2.AO Påminnelser KMG 2 Minska antal påminnelser med 10 % jämfört med 2017.                                                                                                                                                                                                                                                  KMG dec/18

3. Transporter
KMA 3.1

Verklig mätning av hur mycket vi kör och vad vi förbrukar under 
året. 2017 totalt låg vi på 0,7 l/mil. 
Mål period 2018-01-2018-12 förbrukning under 0,6 l/mil.

FRSA dec/18

MIAN 3.2 Under en 3 års period start 2018-01 byta ut samtliga bilar till 
miljöklassade forden under 120g/km. POLA dec/20

4. Arbetsmiljöolyckor KMA
4.1 Under 2018 skall noll arbetsmiljöolyckor uppmätas (2017 , 2 st 

olyckor ). POLA dec/18

4.2  Öka rapporteringen av tillbud.                                                                      
(2017  0 st inrapporterade tillbud) POLA dec/18

5. Nöjd personal KMA

5.1
Maj 2018 utföra en undersökning gällande personalnöjdhet. 
Analysera denna för att sedan  genomföra förbättringar. 
Uppföljning och mätning inför 2019.

POLA/LISJ dec/18

5.2

Förbättra resultatet för de punkter som var låga 2017.                                      
1.Öka information om hur företaget/organisationen går.                                             
(55 % efterfrågade detta)                                                                                                                                  
2. Samtlig personal skall ha haft utvecklingssamtal under 2018.                                                                            
(55 % efterfrågade detta).                          

Ledningsgrupp dec/18

6. Personalomsättning Ledning 6 Minska personalomsättningen.                                                                     
(År 2017  9 st uppsägningar) Ledningsgrupp dec/18

7. Ekonomi Ledning

7.1 Ökad tillväxt; öka företagets omsättning med 10 %. Se affärsplan. Ledningsgrupp dec/18
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7. Ekonomi Ledning

7.2 Öka antalet ordrar funna av teknikerna själva. 5 % av 
arbetsordrarna skall vara  skapade internt. Tekniker dec/18
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