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Ansökan om prestationsersättning för plan för
uppföljning av värdighetsgarantier
Dnr SN11/46-739
Förslag till beslut
Socialnämnden inger ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning om 114 206 kr för lokala värdighetsgarantier 2013.
Bakgrund
Socialnämnden ansökte och beviljades 2011 117 800 kr i statsbidrag
för att ta fram värdighetsgarantier inom särskilt boende. Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)”.
Värdighetsgarantierna ska svara på hur och på vilket sätt insatser till
äldre ska genomföras och vad man som boende kan förvänta sig på de
särskilda boendeenheterna.
En arbetsgrupp bestående av utvecklingsledare, sektionschefer, sjuksköterskor och undersköterska tog fram ett förslag till åtta värdighetsgarantier som antogs av Socialnämnden i februari 2013. Värdighetsgarantierna för särskilt boende är:
 Du får ett gott bemötande
 Du får en god service och omsorg
 Du får en god hälso- och sjukvård
 Du får en kontaktman
 Du är delaktig
 Du får god mat och en trivsam måltidsmiljö
 Du erbjuds en aktiv tillvaro
 Dina anhöriga erbjuds stöd
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Möjlighet finns nu att via Socialstyrelsen ansöka om prestationsersättning ur två potter. Till pott ett kan kommuner som tagit fram tre
värdighetsgarantier ansöka om medel genom att lämna in en plan för
uppföljning av garantierna. Till pott två kan kommuner ansöka om
att utforma fler värdighetsgarantier.
I förslaget till värdighetsgarantier anges att värdighetsgarantierna i
Ekerö kommun främst ska följas upp via befintliga metoder för uppföljning (via synpunkts- och klagomålshantering, via genomförandeplaner, avvikelserapportering och enkät om bemötande på boendeenheterna) samt via en utvärdering tillsammans med arbetsgruppen
som tog fram förslaget.
Ärendet
Socialnämndens ansökan avser pott ett. En plan för uppföljning av
värdighetsgarantierna bifogas ärendet. Planen omfattar fyra delområden:
 Hur implementering av garantierna har fungerat – ur brukarnas perspektiv och ur personalens perspektiv
 Om informationen om värdighetsgarantierna är tillräcklig
 Utvärdering av värdighetsgarantierna – ur brukarnas perspektiv och ur personalens perspektiv. Fungerar värdighetsgarantierna? Behöver de revideras?
 Uppföljning av synpunkter och klagomål – uppföljning av
antalet synpunkter och vidtagna åtgärder med anknytning till
värdighetsgarantierna
Uppföljningen kommer att genomföras ett år efter att garantierna
infördes och redovisas för Socialnämnden under hösten 2014.
Beslutsunderlag
Information om att det går att ansöka om prestationsersättning för
lokala värdighetsgarantier 2013 – Socialstyrelsen
Fördelningsram - prestationsersättning värdighetsgarantier 2013
Ansökan 1 – Prestationsersättning till kommuner som infört tre lokala värdighetsgarantier och presenterar en plan för uppföljning
Lena Burman Johansson
Nämndansvarig
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