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KS 2010/0068

Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen
Sammanfattning
Motionen inlämnades av Inger Strömbom (KD) vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 april 2010, § 55. Kommunfullmäktige beslutade att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I motionen yrkar motionären att Danderyd utarbetar en värdighetsgaranti i
äldreomsorgen samt ett regelverk för kompensation när kommunen inte levt
upp till utfästelserna i garantin.
Socialnämnden har den 23 augusti 2010, § 103, beslutat att överlämna socialkontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen. Socialnämnden beslutade
också att ge socialkontoret i uppdrag att utreda hur en värdighetsgaranti i
äldreomsorgen ska utformas. Uppdraget ska återrapporteras till socialnämnden under våren 2011
När det gäller utformningen av värdighetsgarantin anser kommunledningskontoret att det är viktigt att t ex de service-och kvalitetsnivåer som ingår i
garantin stämmer överens med de ambitionsnivåer som anges i socialnämndens inriktnings-och resultatmål. Kommunledningskontoret anser att socialkontorets utredning avseende värdighetsgaranti även ska omfatta frågan om
kompensation.
Bakgrund
Motionen inlämnades av Inger Strömbom (KD) vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 april 2010, § 55. Kommunfullmäktige beslutade att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I motionen yrkar motionären att Danderyd utarbetar en värdighetsgaranti i
äldreomsorgen samt ett regelverk för kompensation när kommunen inte levt
upp till utfästelserna i garantin.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden.
Socialnämnden har den 23 augusti 2010, § 103, beslutat att överlämna socialkontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Socialnämndens yttrande
Socialnämnden har 23 augusti, § 103, beslutat att överlämna socialkontorets
tjänsteutlåtande SN 2010/0068 till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Socialnämnden beslutade också att ge socialkontoret i uppdrag att utreda
hur en värdighetsgaranti i äldreomsorgen ska utformas. Uppdraget ska återrapporteras till socialnämnden under våren 2011.
Av socialkontorets tjänsteutlåtande framgår att det införs en bestämmelse
om nationell värdegrund för äldreomsorgen i socialtjänstlagen 1 januari
2011. Av kompletterande information från handläggaren på socialkontoret
framgår att lagstiftningen gäller värdegrund på nationell nivå. Värdegrunden
innebär att omsorgen ska inriktas på att den äldre ska få leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande. Vidare införs en bestämmelse i socialtjänstlagen
om att den äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd
och service ska ges.
Vidare redovisas förslagen i Värdigt liv i äldreomsorgen. SOU 2008:51, i
socialkontorets tjänsteutlåtande. Ett av förslagen avser lokala värdighetsgarantier.
Av tjänsteutlåtande framgår vidare en sammanfattning av det uppdrag som
Socialstyrelsen har fått av regeringen för att ytterligare förbättra insatserna
till äldre. Uppdraget avser vägledning till kommuner och enskilda utförare
om lokala värdighetsgarantier, system för värdegrundsmärkning, vägledning
för utveckling av stöd till äldre med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning samt utveckling av ett nationellt instrument för behovsbedömning inom äldreomsorgen.
När det gäller uppdraget avseende värdighetsgaranti innebär detta att Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja kommuner och enskilda utförare genom att
ta fram en vägledning om hur lokala värdighetsgarantier kan se ut. Från och
med 2011 ska stimulansbidrag erbjudas de kommuner som väljer att frivilligt införa värdighetsgarantier. En lokal värdighetsgaranti kan förtydliga
lokala service-och kvalitetsnivåer t ex avseende personalens kompetens,
hantering av klagomål och synpunkter, handläggningstider, möjlighet till
promenader och sociala aktiviteter mm. Enligt handläggaren på socialkontoret ska den lokala värdighetsgarantin innehålla en tydlig beskrivning av vad
äldre och deras anhöriga kan förvänta sig av de tjänster som kommunen
erbjuder inom äldreomsorgen.
Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret kan konstatera att det pågår en rad nationella initiativ när det gäller värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Kommunledningskontoret anser att socialnämndens beslut att utreda en värdighetsgaranti för Danderyds kommun är väl anpassat till dessa nationella initiativ.
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När det gäller utformningen av värdighetsgarantin anser kommunledningskontoret att det är viktigt att de service-och kvalitetsnivåer som ingår i garantin stämmer överens med de ambitionsnivåer som anges i socialnämndens inriktnings-och resultatmål.
Av motionen framgår också förslag om att utarbeta ett regelverk för kompensation när kommunen inte lever upp till utfästelserna i den lokala värdighetsgarantin. I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter införs
ändringar så att kommunerna ges befogenhet att lämna kompensation till
enskilda t ex när socialnämnden inte fullgjort en garanti att inom en viss tid
eller på ett visst sätt tillhandahålla bistånd. Kommunledningskontoret anser
att socialkontorets utredning avseende värdighetsgaranti även ska omfatta
frågan om kompensation.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att motionen skall bifallas.

2

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till värdighetsgaranti i äldreomsorgen samt
ett regelverk för kompensation när kommunen inte levt
upp till utfästelserna i garantin. Uppdraget skall återrapporteras till fullmäktige senast i september 2011.

Johan Haesert
Kommundirektör
Cecilia Lövrup
Controller
Bilagor
1. Motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-19, § 55
3. Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2010-08-23, § 103
4. Tjänsteutlåtande socialkontoret, SN 2010-0068, daterat 2010-08-17
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