Företagsnamn:

QPD 2017

SSQ Awards Kvalitetsplanerings-dokument 2017
SSQ Awards jury kommer att granska alla anläggningars kvalitetsplaneringar som är komplett ifyllda. Det handlar inte om att skriva så mycket som möjligt, tvärtom så kan
en välformulerad kort koncis beskrivning bli mycket tydligare och lättare för juryn att ta ställning till. (Eventuella bilagor kommer INTE att vidarebefordras till juryn såvida de
inte omfattar max. 1 sida per perspektiv. Perspektiven är Kvalitetsledning, Gästfokus, Medarbetarfokus, Miljöledning, Samhällsansvar och Ekonomistyrning. SSQ kan
komma att verifiera eller begära verifiering av de uppgifter som anläggningen lämnar i kvalitetsdokumentet.
Juryn kommer att bedöma anläggningarnas kvalitetsdokument utifrån följande kriterier: HÅLLBART, INNOVATIVT, FRAMGÅNGSRIKT, FÖREDÖMLIGT.
Anläggningens affärsidé:

Vision:

Målgrupp:

Strategier:

De prioriterade förbättringsområden som ingår i anläggningens åtgärdsprogram och som beskrivs i detalj i respektive perspektiv, har blivit eller kommer att bli
kommunicerade till alla berörda inom organsationen.

Kvalitetsplaneringsdokumentet är utvecklat, datum:
av, namn:

Titel
e-postadress:

Perspektiv:

Kvalitetsledning

Anläggningen innehar följande kvalitetscertifikat:
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Senaste revision ägde rum år/månad:

Omfattning (avdelningar som är certifierade)

Anläggningen bör ha en kompetent och erfaren person som ansvarar för att anläggningens processer är dokumenterade, efterföljs och utvecklas efter behov. Anläggningens
kvalitetskoordinator bör ha kompetens inom kvaltetslednings- och/eller miljöledningssystem. Åtgärdsplaner bör revideras minst en gång per år och omfatta prioriteringar, tidplan och
ansvarsfördelning.
Välj alternativ

Har anläggningens kvalitetskoordinator erforderlig kompetens inom kvalitetsledning och/eller miljöledningssystem?
Namn och kortfattad beskrivning av kvalitetskoordinators ansvar:

Beskriv hur ni säkerställer att alla processer i verksamheten utgår från gästen i fokus (inklusive underhåll, säkerhet och städning).

Beskriv anläggningens rutiner för egenkontroll av hygien och temperaturer vid beredning, förvaring och servering av livsmedel.

Vilka problem (förbättringsmöjligheter) har framkommit vid anläggningens egenkontroller? Lista de 3 viktigaste problemen som anläggningen kan ågärda/förbättra.
Förbättringsmöjligheter i anläggningens kvalitetsarbete:

Grundorsak kartlagd
Välj alternativ
Välj alternativ
Välj alternativ

Åtgärdas senast datum

Ansvarig:

Perspektiv:

Gästfokus
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Beskriv HUR ni går tillväga för att VÄLJA MÅTT och sätta upp MÅL för era GÄSTRELATIONER.

Anläggningen bör minst en gång per år genomföra en gästundersökning (av tredje part) med systematiskt urval, och mystery shopping för att kartlägga förbättringsmöjligheter.
Gästundersökningen bör omfatta frågor om reservation, incheckning, konferens, boende (om anläggning erbjuder det), F&B och utcheckning. Anläggningen bör även ha väl
dokumenterade rutiner för en systematisk hantering av spontana kundsynpunkter och klagomål via alla kanaler som anläggningens gäster använder.
Beskriv er process för hantering av kundsynpunkter och kundklagomål via comment cards, personliga gästkontakter, via telefon, e-post, anläggningens hemsida samt via
anläggningens sociala medier (FB, Twitter, Instagram etc.) och ratingsiter (TripAdvisor, Booking.com, Expedia etc.)

Lista era kvalitativa såväl som kvantitativa mått och mål nedan.
Antal svar

Undersökningar:

Mått

Gästundersökning

Index

Mystery Shopping

Index

Gästkontakter (tel/mail/webb)

Index

NPS (tal mellan -100 till 100)

Tal

Spontana gästsynpunkter via:

Kommentarerna
sammanställs av:

Comment Cards på anläggningen
Personliga kontakter på anläggningen
Hemsida/e-post/telefon till anläggningen
Egna sociala mediekanaler (TB, Twitter etc.)
Via ratingsiter, TripAdvisor m.fl.

Undersökningen genomfördes av:

Resultat 2014

Resultat 2015

Gästen får svar av:

Ca: Antal 2014 Ca: Antal 2015

Resultat 2016

Ca: Antal 2016

Mål 2017/2018

Totalt antal gäster 2016:

Av alla spontana gästsynpunkter så har så här många varit
MISSNÖJDA respektive år:

Ca: Antal 2014 Ca: Antal 2015

Index 2016:

Ca: Antal 2016

#DIVISION/0!

Vilken/vilka av era åtgärder är ni mest stolta över att ni har genomfört under det senaste året i detta perspektiv?

Förbättringsmöjligheter i anläggningens Gästperspektiv:

Grundorsak kartlagd
Välj alternativ
Välj alternativ
Välj alternativ

Åtgärdas senast datum

Ansvarig:
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Mål för
kommande
12 månader

Perspektiv:
Medarbetarfokus
Så många som möjligt av medarbetarna på anläggningen bör involveras att bli delaktiga i förbättringsarbetet. Medarbetarundersökningar bör genomföras minst en gång per år för att
kartlägga förbättringsområden ur medarbetarperspektiv.
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Beskriv HUR ni går tillväga för att VÄLJA MÅTT och sätta upp MÅL för era MEDARBETARES DELAKTIGHET OCH KOMPETENSUTVECKLING.

Beskriv hur ni involverar medarbetarna i anläggningens kvalitetsprocesser.

Beskriv hur medarbetarna invoveras i utformningen av era åtgärdsplaner.

Beskriv hur ni identifierar träningsbehov baserat på resultat av era undersökningar och kundklagomål.

Totalt antal medarbetare under den
senaste 12-månadersperioden:

Total timförbrukning under den
senaste 12-månadersperioden:

Antal anställda omräknat
till heltid:

Lista såväl kvalitativa som kvantitativa mått och mål nedan.
Antal
respondenter

Målområde

Mått

Medarbetarundersökning

Index

Utbildningstimmar/anställd person

Antal timmar

Personalomsättning

% av totalt antal arb. timmar

Sjukfrånvaro

% av totalt antal arb. timmar

Undersökningen genomfördes av:

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Mål 2017/2018

Vilken/vilka av era åtgärder är ni mest stolta över att ni har genomfört under det senaste året i detta perspektiv?

Förbättringsmöjligheter i anläggningens Medarbetarperspektiv:

Grundorsak kartlagd
Välj alternativ
Välj alternativ
Välj alternativ

Åtgärdas senast datum
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Ansvarig:

Perspektiv:

Miljöledning

Om anläggningen är miljöcertifierad, ange certifikat:
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Omfattning (avdelningar som är certifierade)

Senaste revision ägde rum år/månad:

Beskriv HUR ni går tillväga för att VÄLJA MÅTT och sätta upp MÅL för ert MILJÖARBETE.

Lista såväl kvalitativa som kvantitativa mått och mål nedan.
Målområde

Mått

Kartläggningarna genomförs av:

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Vilken/vilka av era åtgärder är ni mest stolta över att ni har genomfört under det senaste året i detta perspektiv?

Förbättringsmöjligheter i anläggningens Miljöperspektiv:

Grundorsak kartlagd
Välj alternativ
Välj alternativ
Välj alternativ

Åtgärdas senast datum

Ansvarig:

Mål 2017/2018

Perspektiv:

Samhällsansvar
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Anläggningen bör ha ett gott värdskap och underlätta tillgängligheten för alla gäster på anläggningen, oavsett kön, ålder, funktionshinder, läggning eller språk. Information om ett urval av
tjänster och produkter (digitalt eller broschyrer/foldrar) bör finnas tillgängliga för gäster. Viktig information bör finnas tillgänglig på engelska. Anläggningen måste ta ansvar för produkter
och tjänster som erbjuds (ursprung och hur de produceras) samt gärna gynna lokala producenter och välgörenhetsorganisationer.
Beskriv HUR ni går tillväga för att VÄLJA MÅTT och sätta upp MÅL för ert SAMHÄLLSANSVAR.

Beskriv på vilket sätt anläggningen underlättar för gäster som inte kan tala/läsa svenska.

Beskriv på vilket sätt anläggningen underlättar för gäster med funktionshinder.

Beskriv på vilket sätt anläggningen säkerställer att anläggningens produkter och tjänster produceras på ett hållbart sätt, och på vilket sätt lokala producenter gynnas.

Beskriv på vilket sätt anläggningen deltar i välgörenhetsprojekt.

Lista såväl kvalitativa som kvantitativa mått och mål nedan.
Målområde

Mått

Antal
respondenter

Undersökningen genomfördes av:

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Mål 2017/2018

Vilken/vilka av era åtgärder är ni mest stolta över att ni har genomfört under det senaste året i detta perspektiv?

Förbättringsmöjligheter i anläggningens Miljöperspektiv:

Grundorsak kartlagd
Välj alternativ
Välj alternativ
Välj alternativ

Åtgärdas senast datum
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Ansvarig:

Perspektiv:

Ekonomistyrning
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Anläggningen bör ha strukturerade rutiner för att budgetera och följa upp kontinuerligt följa upp resultatutvecklingen. Anläggningen bör också kontinuerligt genomföra efterkalkyler och
vidta svinnbefrämjande åtgärder. Alla medarbetare bör vara kompetenta inom de områden inom vilka de påverkar verksamhetens lönsamhet.
Beskriv HUR ni går tillväga för att VÄLJA MÅTT och sätta upp MÅL för en EKONOMISKT HÅLLBAR VERKSAMHET.

Lista såväl kvalitativa som kvantitativa mått och mål nedan.
Målområde

Mått

Antal
respondenter

Uppföljningen genomfördes av:

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Omsättning
REA

Vilken/vilka av era åtgärder är ni mest stolta över att ni har genomfört under det senaste året i detta perspektiv?

Förbättringsmöjligheter i anläggningens Ekonomiperspektiv:

Grundorsak kartlagd
Välj alternativ
Välj alternativ
Välj alternativ

Åtgärdas senast datum

Ansvarig:

Mål 2017/2018

