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Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
Det är dina behov som styr hur din vård och omsorg ska ges, så du kan 
leva det liv du vill och kan. Söderköpings kommun har antagit lokala vär-
dighetsgarantier med stöd av Socialtjänstlagen. De gäller från 1 jan 2014. 
All personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande. Det är viktigt att all personal du kommer 
i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och 
önskemål. De lokala värdighetsgarantierna gäller biståndshandläggarens 
beslut och allt som sker i både det vanliga och det särskilda boendet.

Insatser av god kvalitet
Vi tycker det är viktigt att de du träffar har rätt kompetens och erfarenhet 
för att kunna utföra de insatser du har fått beslut om med god kvalitet. 
Rätt kompetens och erfarenhet är någon form av omvårdnadsutbildning 
och/eller att man har arbetat minst 1 år i yrket.
Vi garanterar att du ska få bra omvårdnad och stöd av personal 
med rätt utbildning och/eller erfarenhet av yrket.

Privatliv och integritet
Vi strävar efter att du ska möta så få olika personal i ditt hem som möj-
ligt. Du ska bemötas med respekt och personalen ska vara lyhörd för dina 
behov och önskemål. I din genomförandeplan ska det framgå hur du vill 
att besöket i ditt hem ska gå till.
Vi garanterar att vår personal presenterar sig med namn vid mötet 
med dig och att de kan visa legitimation med foto.

Självbestämmande, delaktighet och individanpassning
Du och din kontaktman ska tillsammans upprätta en genomförandeplan 
utifrån det skriftliga beslut som ligger till grund för insatserna. Insatserna 
ska utformas utifrån dina resurser och förmågor. Du ska få möjlighet att 
påverka hur den beviljade insatsen ska utföras.
Vi garanterar att genomförandeplanen ska vara upprättad inom tre 
veckor från att insatserna påbörjats och att planen ska följas upp 
två gånger per år eller vid förändrat behov.



Gott bemötande
Att bli bemött på ett förstående och respektfullt sätt av personal inom 
äldreomsorgen ska vara en självklarhet. Det är viktigt att vår personal ser 
dig som person, lyssnar på dig och ger möjlighet till samtal.
Vi garanterar att du varje månad erbjuds tid för samtal med din 
kontaktman.

Trygghet
Vi vill att du ska känna dig trygg med de insatser du har blivit beviljad. 
Vi vill skapa förtroende och tillit genom att vara tillgängliga och infor-
mativa. Om du inte är nöjd med din kontaktman har du rätt att få en ny 
kontaktman utsedd.
Vi garanterar att en kontaktman utses i samband med att dina in-
satser startas upp. 
Vi garanterar att personalen kommer på avtalad tid +/- 20 minuter. 
Vid längre förseningar meddelar vi dig detta. 

Meningsfull tillvaro
Vi vill uppmuntra dig till att skapa förutsättningar  att uppleva en me-
ningsfull tillvaro.
Vi garanterar att du varje månad får information om de aktiviteter 
som finns att tillgå på Träffpunkter i kommunen och/eller på det 
särskilda boendet.

Om vi inte håller vad vi lovar:
Du själv eller med hjälp av närstående eller din kontaktman anmäler om 
du upplever att någon av garantierna inte uppfylls. Anmälan görs till 
ansvarig enhetschef som bokar en träff med dig och tar reda på vad 
som hänt. Tillsammans med dig tas förslag fram på åtgärder för att 
garantin ska uppfyllas fortsättningsvis. Efter en månad görs en 
uppföljning tillsammans med dig för att stämma av att garantierna 
uppfylls.

Telefonnummer till äldrekonsulenten är: 
0121-182 74



De lokala värdighetsgarantierna  gäller från 2014-01-01.
Beslutade i Socialnämnden 2013-10-23. Upprättade av sektorchef  inom 

äldreomsorgen i samråd med en arbetsgrupp bestående av representanter 
från socialförvaltningen och KPR. 
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