
Kvalitésäkring och Kvalitémål 

Försäkring
Play Reklam & Event AB har en företagsförsäkring som även omfattar underentreprenörer.

Kvalitetspolicy
Med kunden i fokus skall vi sträva efter en god arbetsmiljö och yttre miljö. Vi skall främja
hälsa och välbefinnande samt ta hänsyn till människors olika förutsättningar. Genom
ständiga förbättringar skall vårt arbete präglas av resurshållning samt att minska och att
förebygga risker och föroreningar. Varje anställd skall förstå sin arbetsuppgift och roll samt
ha kompetens och befogenheter för sina uppgifter. Vi följer för oss relevant lagstiftning och
andra krav. Att trivas och utvecklas i sitt arbete är för oss viktigt

Kvalitetsmål
Att skapa skarpa och klara regler inom de berörda punkterna i kvalitetsplanen. Att genom
goda erfarenhetsåterföringar ständigt förbättras.

Produktionsstyrning
Play Reklam & Event AB planerar och arbetsbereder de arbeten som direkt påverkar
projektets slutliga kvalitet. Dokumenterade arbetsutföranden som definierar
produktionsförfarandet i överensstämmer med normer och för projektskvalitet. Innan arbetet
påbörjas granskas alla nya dokument. Eventuella avvikelser eller avsaknaden av uppgifter
anmäls till beställaren innan produktion. Särskilda ordningsregler och skyddsregler för
projektet skall efterlevas.

Tidplaner
Arbetet genomförs enligt projektetstidplan. Det innebär att alla arbetsmoment för projektet
ska vara avslutade till enligt beställarens tidplan.

Kontroller
Egenkontroller skall utföras efter alla för projektet kvalitetskritiska moment för att
överlämna en felfriprodukt. Innan projektets korrekturer och slutprodukt skall en genomgång
av dokumenterade dokument och utförda arbeten utföras av kvalitetsansvarig.

Avvikelsehantering
Avvikelser och fel åtgärdas omgående eller så snart som möjligt. Samtidigt dokumenteras
detta i en avvikelse rapport för att efter utvärdering kunna ligga till grund för
erfarenhetsåterföring. som avser att avvikelser ej upprepas i kommande projekt.

Interna kvalitetsrevisioner
Interna kvalitetsrevisioner skall utföras för att verifiera att om kvalitetsaktiviteterna
överensstämmer med vad som planerats och att fastställa kvalitetssystemets effektivitet.

Interna möten
För att säkerhetsställa att kvalitetsplanen efterlevs skall regelbundna (min var 3:e mån)



internmöten hållas. På dessa interna möten skall även kvalitetsförbättringar ses över samt
kommande utbildningsbehovet för speciell kompetens fastställas.

Information och utbildning
Personal som utför specialuppgifter skall vara kvalificerad. Kvalificeringen skall grundas på
erforderlig utbildning och erfarenhet.


