
 
          

  

Utförarpresentation   
   

Presentation av utförare till den enskilde via webb och tryckt papper  

Informationen som ni fyller i på denna blankett kommer föras över till ett 

kontaktblad för den enskilde samt publiceras på Grästorps kommuns 

hemsida. Tänk på att skriva kortfattat och med lätt svenska.   
   

Företag:   

Företagets namn:     

Utdelningsadress (gata, box e. d.):     

Postnummer:   Postadress:   

Telefon: (även riktnummer):   Telefontid:   

Hemsida:   E-postadress*:   

   

   

Verksamhetsansvarig   

För- och efternamn:     

Utdelningsadress (gata, box):     

Postnummer:   Postadress:   

Telefon (även riktnummer):   Mobiltelefon:   

Telefontid:     

E-postadress:     

   

Kontaktperson 1 som den enskilde kontaktar för frågor, synpunkter och klagomål m.m.  

Kan vara samma person som ”Verksamhetsansvarig”   

För- och efternamn:     

Utdelningsadress (gata, box):     

Postnummer:   Postadress:   

Telefon (även riktnummer):   Mobiltelefon:   

Telefontid:     

E-postadress:     

   

  

Grästorps kommun   

Kommunförvaltningen 
  

Social verksamhet   
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Grästorps kommun   

Kommunförvaltningen 
  

Social verksamhet   

Blankett   
Utförarpresentation   

  
Blankett 2   

  

  

Kontaktperson 2 som den enskilde kontaktar för frågor, synpunkter och klagomål m.m. Kan 

vara samma person som ”Verksamhetsansvarig”   

För- och efternamn:     

Utdelningsadress (gata, box):     

Postnummer:   Postadress:   

Telefon (även riktnummer):   Mobiltelefon:   

Bemannad telefon 07.00 – 22.00:     

E-postadress:     

   

Verksamhetsbeskrivning   
Beskriv i korthet företaget, kvalitetsmål m.m.:   

Delaktighet och inflytande   
Beskriv hur ni arbetar för att erbjuda den enskilde delaktighet och inflytande   

Bemötande   
Arbetar ni på något specifikt sätt i kontakt med den enskilde och/eller anhöriga   

Trygghet   
Beskriv hur ni arbetar för att erbjuda den enskilde kontinuitet och trygghet   
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Kvalitet   
Beskriv hur ni arbetar med frågor som rör kvalité och verksamhetsuppföljning   

Dokumentation   
Beskriv rutiner för dokumentation   

Synpunktshantering   
Beskriv vart den enskilde kan vända sig och hur ni handlägger inkomna synpunkter   

Tilläggstjänster   
Ange vilka tilläggstjänster som ni eventuellt tillhandahåller   

Övriga  upplysningar   

   

Personal och kompetens   

Antal anställda:   

Personalens utbildning och erfarenhet:    

Särskild kompetens:   

Särskilda språkkunskaper:   
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Geografiskt etableringsområde samt serviceinsatser   
Biståndsbedömda serviceinsatser utförs av oss mellan kl 08.00-16.00 under vardagar i 

hela Grästorps kommun 

   
 

 

   

   

   

   

 Mer information finns på kommunens hemsida www.grastorp.se   
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