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§ 130 Värdighetsgarantier – svar på remiss
Dnr 2011-070-700
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en
nationell värdegrund för äldreomsorgen, ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas
på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.
Omsorgsnämnden beslutade den 17 maj 2012 att föreslå kommunfullmäktige att anta
värdighetsgarantierna. Dessa värdighetsgarantier ersätter nuvarande omsorgsgarantier.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade vid sitt sammanträde den 21 augusti
2012 att återremittera ärendet till omsorgsnämnden för ytterligare beredning med
motivering att man i värdighetsgarantierna ska ta större hänsyn till de enskildas
individuella behov.
Förslag till förtydligande
Förvaltningschef Pia Andersson och kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson har gjort ett
förslag till förtydligande som presenteras för omsorgsnämnden. Av förtydligandet
framgår hur arbetet med att ta fram dessa värdighetsgarantier gått till och hur
värdighetsgarantierna tar hänsyn till den enskilda individen.
Ändring

Dessutom har en ändring gjorts i garantin ”Inflytande och delaktighet”, det är andra
styckets andra mening som strukits. ”Detta gäller dig som beviljats korttidsplats,
särskilt boende eller hjälp i hemmet. Det gäller inte dig som endast har matdistribution
och trygghetslarm.” Anledningen till att meningen stryks är att få samstämmighet med
kraven i förfrågningsunderlaget i lag om valfrihetssystem, LOV.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna yttrandet, samt
att godkänna förändringen av andra styckets andra mening i garantin ”Inflytande och
delaktighet”.
___
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§ 131 Värdighetsgarantier - uppföljning
Dnr 2011-070-700
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en
nationell värdegrund för äldreomsorgen, ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas
på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.
Omsorgsnämnden beslutade den 17 maj 2012 att föreslå kommunfullmäktige att anta
värdighetsgarantierna. Dessa värdighetsgarantier ersätter nuvarande omsorgsgarantier.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade vid sitt sammanträde den 21 augusti
2012 att återremittera ärendet till omsorgsnämnden för ytterligare beredning med
motivering att man i värdighetsgarantierna ska ta större hänsyn till de enskildas
individuella behov.
I samband med att förslaget till yttrande, se § 130, diskuterades framförde majoriteten
synpunkter på att en uppföljning och utvärdering av värdighetsgarantierna bör göras.
Omsorgsnämnden beslutar
uppdra till förvaltningen
att om sex månader följa upp hur arbetet med att implementera värdighetsgarantierna i
verksamheten går, samt
att om tolv månader göra en utvärdering.
Uppföljningen och utvärderingen ska redovisas för nämnden.
____
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