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Handläggare 

Utvecklare Marita Niemi 

Telefon 0522-69 76 63 

marita.niemi@uddevalla.se 

 

Socialtjänsten 

Avdelningen för assistans och 

rehabilitering 

Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Stadshuset, Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se  

Ansökan om projektmedel för e-tjänst  
Projektmedel för brukarundersökning inom Personlig assistans med hjälp av IT-baserad teknik 

Ansöker om hälften av kostnaden = 39 500 kr  

Brukarundersökning Personlig assistans 2014 

1. Bakgrund 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS skall underlätta för personer med 

funktionsnedsättning att för det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som 

möjligt. Med insatsen personlig assistans menas ett personligt utformat stöd där den enskilde 

skall uppleva självbestämmande, inflytande och delaktighet. 

2. Syfte och mål 

Syftet med brukarundersökningen är att kunna visa hur brukarna upplever insatsen personlig 

assistans och hur deras uppfattning på kvalitén i insatserna. Underlaget skall användas för att 

höja kvalitén och utveckla insatsen personlig assistans. 

3. Metod 

Använda ett webbaserat enkätverktyg, Pict-O-stat som stöd för att forma en enkät som kan besvaras av 

målgruppen. Brukarundersökningen vänder sig till alla har kommunal verkställd insats personlig assistans 

enligt LSS. 

Det kommer att vara möjligt för brukaren att svara via läsplattor vid personliga besök. Frågorna kan 

anpassas till brukarens funktionsnivå 

Pict-O-stat har ett utarbetat frågebibliotek framtaget för personer med personlig assistans genom och som 

tagits fram genom fokus grupper med målgruppen.. Det är även möjligt att lägga till och formulera egna 

frågeställningar.   

4. Organisation 

Projektägare  

Christer Fransson avdelningschef 

Projektledare  

Marita Niemi  Utvecklare 

Projektgrupp 

Kristina Svenzon Enhetschef 

Jenni Grundberg Enhetschef 
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5. Tidplan 

 

Planering av brukarundersökningen sker under maj-aug 2014.  

Utbildning sker i början av september 

Brukarundersökningen kommer att genomföras under oktober-november 2014 och resultat och analys vara 

slutförd innan årets slut. 
   

 

6. Kostnader 

Pict-o Stat är en hyrtjänst och man betalar en månadsavgift per användare så länge man vill 

användasystemet. Minst tre månader.  

Anslutningsavgift     500 kr 

Abonnemangskostnad (beräknad på 64 brukare och för 4 månader)  9472 kr  

Introduktionsutbildning         9000 kr 

2 st läsplattor, aneroid, för att besvara enkäten.   8000kr 

Kostnad:      26 972 kr 

 

Arbetsidid för arbetsgrupp 4 möten a 2 tim för 3 personer  24 tim 

Förarbete , tex skicka brev , skriva avtal mm   10 tim 

Genomförande hos 64 brukare    96 tim 

Efterarbete     10 tim 

Analys 2 möten a 2 tim x 3 personer   18 tim 

Rapport, presentation    10 tim 

Summa     168 tim 

Kostnad för arbete 168 tim x 310 kr =   52 080 kr 

 

Total kostnad    79 052 kr 

7. Resultat 

Brukarnas åsikter om verksamheten kommer att ligga tillgrund för förbättringsarbete inom personlig 

assistans. Områden för utveckling som är särskilt fokuserade är: Nödj och trygg, delaktighet, flexibilitet, 

lyhördhet, kompetens och mål/genomförandeplanen. 

Analys om denna form av e-tjänst, hårdvara och de anpassade frågorna kan användas för andra målgrupper 

inom socialtjänsten tex inom övriga LSS verksamheter , gruppbostad, daglig verksamhet. 
 


