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Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar återrapportering av stimulansmedel för
att utbilda värdegrundsledare till Socialstyrelsen.
Ärendet
I socialtjänstlagen anges den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, ”socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.
Inom äldreomsorgen på Ekerö implementeras värdegrunden på olika
sätt i verksamheterna och inom flera enheter har finns chefer som
läst högskoleutbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella
värdegrunden i äldreomsorgen”. Parallellt har även värdighetsgarantier arbetats fram och fastställts för särskilt boende.
Socialstyrelsen har, av regeringen, fått i uppdrag att genomföra
ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet.
Det innebar att kommunerna gavs möjlighet ansöka om statsbidrag
för att utbilda personal till s k värdegrundsledare. Socialnämnden
ansökte 2012 och beviljades 156 077 kr i statsbidrag.
Samtliga utförare inom äldreomsorgen, d v s både inom hemtjänst
och särskilt boende informerades om möjligheten att utbilda en eller
ett par värdegrundsledare. Värdegrundsledarens roll är att, tillsammans med verksamhetschefen, leda och samordna arbetet med den
nationella värdegrunden i verksamheten. Utbildningen bestod i en
tredagarskurs via företaget Gothia Fortbildning. Innan kursen på-
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börjades erbjöds chefer i verksamheterna att delta i en introduktionsdag. Dagen syftade till att de därefter tillsammans med sina värdegrundsledare ska kunna planera det fortsatta värdegrundsarbetet i
respektive verksamhet.
Totalt genomförde åtta personer utbildningen och fyra chefer introduktionsdagen. Värdegrundsledare finns numera hos Kullen, inom
Ekerö hemtjänst, Mälarö Omsorg och AdeoCare. Även anhörigkonsulenten har genomgått utbildningen.
Beviljat statsbidrag ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den
15 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av
statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen
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