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Interpellation om att införa en lokal värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Anette Asplund (KD) anför följande i en interpellation till socialnämndens
ordförande.
Alliansregeringen har fattat beslut om att stödja framväxten av lokala
värdighetsgarantier. De närmaste fyra åren kommer 100 miljoner kronor per
år att avsättas till kommunerna som inför lokala värdighetsgarantier. En
värdighetsgaranti är en kommuns utfästelse gentemot de äldre som får olika
äldreomsorgsinsatser.
Garantin bör vara en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras
anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som
kommunen erbjuder. En sådan garanti kan skapa trygghet och förutsägbarhet
för de äldre. Och för kommunen och dess medarbetare en tydlighet om vilka
kvalitetsnivåer som bör råda inom äldreomsorgen. En ökad tydlighet om
vilken service man kan förvänta sig och hur man framför synpunkter kan öka
dialogen mellan invånare och politiker. Det skapar bättre förutsättningar för
invånarna att påverka verksamheten.
Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja såväl
kommuner som enskilda utförare i framtagande av lokala värdighets‐
garantier. Socialstyrelsen ska ta fram ett underlag eller en vägledning om hur
lokala värdighetsgarantier kan se ut. Detta uppdrag ska slutrapporteras senast
den 30 juni 2011.
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Enligt regeringsbeslutet avser regeringen att under 2011 erbjuda prestations‐
baserade stimulansbidrag till de kommuner som väljer att frivilligt införa
värdighetsgarantier i enlighet med Socialstyrelsens vägledning.
Socialstyrelsen kommer att informera kommunerna om sitt arbete under mars
månad.
Enligt Kristdemokraternas uppfattning bör en principdiskussion nu föras i
kommunen om hur vi på bästa sätt kan påbörja införandet av en värdig‐
hetsgaranti inom äldreomsorgen. Avsikten måste vara att en ansökan om
medel till Socialstyrelsen kan lämnas in under innevarande år.
Min fråga:
Kommer socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om att
påbörja införandet av en lokal värdighetsgaranti?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

uppdra till socialnämndens ordförande att besvara interpellationen.
_____

Interpellationssvar
Margareta Bladfors Eriksson lämnar nedanstående svar på interpellationen.
Precis som interpellanten beskriver har riksdagen gjort en förändring i
socialtjänstlagen (2001:453) där nu en nationell värdighetsgaranti finns
inskriven. Syftet är att tydliggöra de etiska värden och normer som ska vara
grunden för arbetet inom äldreomsorgen. När det gäller tillämpningen och
hur de olika kommunerna ska arbeta för att leva upp till den är det upp till
kommunerna själva att besluta. De begrepp som ska vara gällande i den
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nationella värdegarantin för äldre är värdigt liv och välbefinnande. Mot
bakgrund av detta kan kommunen välja att införa så kallade lokala
värdighetsgarantier, som ska baseras på den nationella värdegrunden och
tydliggöra aspekter som privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande,
individanpassning och delaktighet.
För närvarande arbetar Socialstyrelsen med att konkretisera och ta fram
instruktioner som ska stödja kommunerna i genomförandet. Detta beräknas
komma kommunerna tillhanda senare under våren.
Socialnämnden i Luleå har ännu inte tagit ställning till hur det lokala arbetet
med lagförändringen ska genomföras och om lokala värdighetsgarantier ska
framtas. Vi inväntar vidare instruktioner från Socialstyrelsen. I detta
sammanhang kan nämnas att servicedeklarationer för särskilt boende och
ordinärt boende är framtagna och beslutade av socialnämnden. Självfallet
kommer jag att följa frågan och jag är naturligtvis intresserad av äldreom‐
sorgens utveckling och att om möjligt ta del av de prestationsbaserade
utvecklingsmedel som staten aviserar.
Införande av lokala värdighetsgarantier är en lagförändring inom social‐
tjänstlagens område som i enlighet med gällande reglemente ligger inom
socialnämndens ansvarsområde. Om beslut om lokala värdighetsgarantier ska
fattas kommer förslaget att läggas i socialnämnden.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Anette Asplund tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
anse interpellationen besvarad.
_____
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