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Kommunstyrelsen
2012-11-05

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för
införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att vård- och omsorgsnämnden inger ansökan till
Socialstyrelsen om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har under det senaste året arbetat mycket
med att säkerställa att organisation, kompetenskartläggning och validering,
riktlinjer, uppdragsbeskrivningar, genomförandeplaner inklusive social
dokumentation finns och fungerar. Äldreomsorgen har höga kostnader och
låga resultat i nationella kvalitetsmätningar. Tiden är nu mogen att förverkliga den nationella värdegrundens intentioner om att äldre personer ska få
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Under 2011 och 2012 har ett förberedande projekt drivits för att undersöka
förutsättningar för att införa lokala värdighetsgarantier. För att fortsätta att
införa ett förändrat arbetssätt vill förvaltningen nu knyta samman de projekt
som hållits under året genom att utbilda enhetschefer som i sin tur arbetar i
personalgrupperna för att föra ut den nationella värdegrunden.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-25.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2012-10-09, § 81.
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Vård- och omsorgsnämnden
2012-10-09

§ 81
Ansökan till Socialstyrelsen (von/2012:137)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier.
Vård- och omsorgsnämnden ansöker om medgivande från Kommunstyrelsen för ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införande av
värdighetsgarantier.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har under det senaste året arbetat mycket
med att säkerställa att organisation, kompetenskartläggning och validering,
riktlinjer, uppdragsbeskrivningar, genomförandeplaner inklusive social
dokumentation finns och fungerar. Äldreomsorgen har höga kostnader och
låga resultat i nationella kvalitetsmätningar. Tiden är nu mogen att förverkliga den nationella värdegrundens intentioner om att äldre personer ska få
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Under 2011 och 2012 har ett förberedande projekt drivits för att undersöka
förutsättningar för att införa lokala värdighetsgarantier. För att fortsätta att
införa ett förändrat arbetssätt vill förvaltningen nu knyta samman de projekt
som hållits under året genom att utbilda enhetschefer som i sin tur arbetar i
personalgrupperna för att föra ut den nationella värdegrunden.
Särskilt yttrande

Aram El Khoury (KD) lämnar särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning:
Majoriteten i vård- och omsorgsnämnden anser att det är bra att förvaltningen ansöker om medel från Socialstyrelsen för införandet av värdighetsgarantier som ett led i förvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete. Vi anser det viktigt att förvaltningen utvecklar och stärker medarbetarna i deras arbetsupp-
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gifter och arbetssätt kring värdighet och bemötande frågor. Däremot ställer
vi oss tveksamma till begreppet värdighetsgarantier och främst garanti delen
av begreppet. Vi menar att begreppet kan vara missvisande för våra medborgare och kan missuppfattas eftersom någon kompetensation inte kommer
att utgå. Vi anser att ett mer användbart och rimligt begrepp hade varit värdighetsdeklaration och ämnar nyttja det framöver.

SÄRSKILT YTTRANDE

Vård o Omsorgsnämnden

Ärende: 7 Yttrande över ansökan till Socialstyrelsen (von/2012:137)
Kristdemokraterna anser att värdighet och respekt samt bemötande är viktiga delar inom all vård och
omsorg. Äldreomsorgen bör vara inriktad på att se den enskilda människan i syfte att säkerställa värdigt
inflytande och valfrihet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-24 väckte vi en motion – Inför en lokal
värdighetsgaranti inom äldreomsorgen – där kommunen vågar ta steget från att informera om vad som
gäller, till att lokalt också stå upp för det man lovat. Motionen blev besvarad vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-11-24 med hänvisning till att Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med
värdegrundsfrågor kopplat till den befintliga brukarvärdegrunden för att bli mer konkreta samt tittar på
möjligheten att införa värdighetsgarantier.
Vård- och omsorgsnämnden ansöker nu om prestationsersättning för införande av lokala
värdighetsgarantier. Det tycker vi är glädjande och ligger i linje med motionens intentioner. Vi ser fram
emot införandet av en tydlig lokal värdighetsgaranti, som även kan bidra till kvalitetsutveckling genom
att äldreomsorgens medarbetare får en tydligare bild av sina arbetsuppgifter

Botkyrka 2012-10-09

Aram El Khoury (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
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Mottagare
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Vård- och omsorgsnämnden
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Ansökan till Socialstyrelsen angående införandet av lokala
värdighetsgarantier 2012.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har under det senaste året arbetat mycket
med att säkerställa att organisation, kompetenskartläggning och validering,
riktlinjer, uppdragsbeskrivningar, genomförandeplaner inklusive social
dokumentation finns och fungerar. Äldreomsorgen har höga kostnader och
låga resultat i nationella kvalitetsmätningar. Tiden är nu mogen att förverkliga den nationella värdegrundens intentioner om att äldre personer ska få
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Under 2011 och 2012 har ett förberedande projekt drivits för att undersöka
förutsättningar för att införa lokala värdighetsgarantier. För att fortsätta att
införa ett förändrat arbetssätt vill förvaltningen nu knyta samman de projekt
som hållits under året genom att utbilda enhetschefer som i sin tur arbetar i
personalgrupperna för att föra ut den nationella värdegrunden.
Utformning av värdighetsgarantier

De lokala värdighetsgarantierna kommer att formas utifrån de sju områden
som beskrevs i den statliga utredningen och propositionen, Värdigt liv och
välbefinnande:
1. Rätt till privatliv och kroppslig integritet
2. Möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande
3. Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser
4. Insatser av god kvalitet
5. Ett gott bemötande
6. Känsla av trygghet
7. Upplevelse av meningsfullhet

Anne Saaristo
Vård- och omsorgschef
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