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Dnr 2011/150-008

Yttrande över motion om att införa en lokal värdighetsgaranti
inom äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Anette Asplund, för kristdemokraterna, anför följande i en motion.
Olika ramlagar, främst Socialtjänstlagen, styr äldreomsorgen och biståndsbedömare bedömer äldres behov och hur deras rättigheter förhåller sig till vad
lagen medger och vad kommunen tillåter. Men många äldre och deras
anhöriga i vår kommun upplever att det är svårt att veta vad äldreomsorgen
konkret kommer att leverera och vad de kan förvänta sig av hemtjänsten eller
av den service som finns i det särskilda boendet. Det är också många äldre
som inte vill framföra kritik eller klaga eftersom det kan påverka relationen
med personalen.
Relationen och samarbetet mellan den äldre och personalen inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldre människors livskvalitet – såväl i särskilt
boende som inom hemtjänsten. Många situationer ställer höga krav på
personalens förmåga att visa empati och ge ett gott bemötande och det
påverkar också i sin tur omvårdnadsresultatet och kvaliteten i äldreomsorgen.
Personalen i sin tur har ofta ett stort behov av reflektion och att få diskutera
svåra prioriteringar som de ställs inför i en stressig vardag.
Såväl för de äldre som för personalens skull finns ett behov av en lokal
värdighetsgaranti. 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.
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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.
Den kvalitet som vår kommun erbjuder utformas efter lokala förhållanden och
därför bör också en värdighetsgaranti utformas lokalt. Grunden för insatserna
i äldreomsorgen är biståndsbeslut. Inom ramen för dem beviljas även sådant
som utevistelser och andra kulturella och sociala aktiviteter – sådant som är
väldigt viktigt för att bibehålla ett värdigt liv när man blir äldre.
Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja såväl
kommuner som enskilda utförare i framtagande av lokala värdighetsgarantier. Socialstyrelsen kommer att presentera ett underlag före sommaren.
Prestationsbaserade stimulansbidrag om totalt 400 miljoner kronor under fyra
år, kommer att erbjudas till de kommuner som väljer att införa en värdighetsgaranti.
Ett värdigt liv kan ha olika betydelser för olika personer men en viktig del i ett
värdigt liv måste vara att var och en ska kunna behålla sin identitet och kunna
fortsätta vara den person man varit tidigare i livet Vad som gör att människor
upplever välbefinnande och känner meningsfullhet i tillvaron är individuellt.
Äldreomsorgen bör vara inriktad på att se den enskilda människan och
säkerställa inflytande och valfrihet.
Jag föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om att införa en lokal värdighetsgaranti.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
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Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen ansöker om statsbidrag via Socialstyrelsen för år 2011 som
syftar till att utforma lokala värdighetsgarantier. Statsbidraget kan sökas för
förberedelse av lokala värdighetsgarantier och hur dessa ska införas.
Fördelningen av prestationsbaserade statsbidrag för lokala
värdighetsgarantier baseras på antalet personer 75 år och äldre. Statsbidraget
för förberedelse av lokala värdighetsgarantier utgör 100 000 kr.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att
-

föreliggande motion om att införa en lokal värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen är besvarat med detta yttrande.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
- föreliggande motion om att införa en lokal värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen är besvarat med detta yttrande.
_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, Anette Asplund (KD)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2011-04-29

Allmänna utskottet

2011-05-17

37

16

Socialnämnden

2011-05-27

87

18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

