
Poängskala utvärdering av personlig assistans

Anbudsgivarnas svar kommer att poängsättas enligt följande poängskala där 1 
poäng är miniminivå, uppnås inte denna ges 0 poäng. 

Övertagande
Poäng

1. Brukare/företrädare ges information om företaget vid ett tillfälle i grupp utan 
individanpassning.

2. Information till brukare/företrädare ges vid flera informationsträffar i mindre 
grupper där informationen anpassats till brukarnas funktionsnedsättning. 
Informationen ges både skriftligt och muntligt och innehåller information om 
företaget, personalkompetens, tillgänglighet och policies.

3. Personligt riktad information om företaget, personalkompetens, 
tillgänglighet och policies ges till varje brukare/företrädare, både audiell 
och visuell, där brukaren ges möjlighet att ta del av informationen utifrån 
sin funktionsnedsättning. Individuell plan för övertagandet upprättas för 
varje brukare och i samråd med denne eller företrädare. Entreprenören 
finns tillgänglig dagtid för besvarande av frågor.

Tillgänglighet
Poäng

1. Verksamhetsansvarig går att nå dygnet runt via externt svarsställe
2. Verksamhetsansvarig går personligen att nå dygnet runt via telefon 

eller mail.
3. Verksamhetsansvarig går att nå personligen oavsett 

funktionsnedsättning.

Rutiner för rapportering av fel och brister
Poäng

1. Brukare får vid upprättande av kontrakt skriftlig information om rutiner 
från entreprenören. Vid fel och brister ges skriftlig återkoppling från 
verksamhetsansvarig

2. Brukare får vid upprättande av kontrakt information om rutiner från 
entreprenören. Vid fel och brister ges återkoppling från 
verksamhetsansvarig. All information ges så att brukaren utifrån sitt 
individuella funktionshinder har möjlighet att ta del av denna.

3. Brukare får vid upprättande av kontrakt information om rutiner från 
entreprenören. Vid varje form av rapporterad fel och brist, säg vad du 
tycker eller allvarligt missförhållande sker personlig återkoppling till 
brukaren från verksamhetsansvarig där brukaren ges möjlighet att 



komma med förslag till förbättringsåtgärder. All information ges så att 
brukaren utifrån sitt individuella funktionshinder har möjlighet att ta del 
av denna.

Samverkan med brukare/företrädare för brukare vid framtagande av områden 
för personalens kompetensutveckling
Poäng

1. Minst en gång per år upprättar verksamhetschef tillsammans med varje 
anställd assistent en individuell kompetensutvecklingsplan. 
Brukare/företrädare ges möjlighet att ta del av planerna och att lämna 
synpunkter på dessa.

2. Minst en gång per år intervjuas brukare/företrädare av verksamhetschef för 
att innan individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas tillsammans 
med assistenter få brukarens syn på assistentgruppens behov av 
kompetensutveckling.

3. Minst en gång per år intervjuar verksamhetschef personliga assistenter och 
brukare/företrädare var för sig för att få samtligas syn på behovet av 
kompetensutveckling. Innan kompetensutvecklingsplaner upprättas 
genomförs gemensamma träffar där brukare /företrädare, assistenter och 
företaget tillsammans diskuterar det aktuella kompetensutvecklingsbehovet. 

Gemensamt för samtliga kvalitetsområden är att entreprenören skall kunna 
kommunicera och samverka med brukare som har funktionshinder som medför 
kommunikationssvårigheter.


