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Sammanfattning
Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Stockholms stad 4 644 248
kronor i prestationsersättning för arbetet med lokala
värdighetsgarantier.
Äldreförvaltningen har sökt prestationsersättning från
Socialstyrelsen för att fortsätta arbetet med att göra
värdighetsgarantierna kända hos medarbetarna, äldre samt övriga
som berörs av äldreomsorgen.
Bakgrund
Socialstyrelsen har på uppdrag från regeringen att fördela
statsbidrag för att stimulera landets kommuner att utforma lokala
värdighetsgarantier. Genom att utforma värdighetsgarantier
tydliggörs det för äldre personer, anhöriga och kommuninvånare
vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.
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I de lokala värdighetsgarantierna kan kommunen till exempel
beskriva hur den arbetar för att stärka enskildas möjlighet till
självbestämmande, delaktighet eller värnar den enskildes integritet
och privata sfär. Garantierna kan även innehålla utfästelser kring
den äldres upplevelse av trygghet och meningsfullhet.
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Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade om
värdighetsgarantier den 17 december 2012 och dessa
värdighetsgarantier är godkända av Socialstyrelsen.
Äldreförvaltningen har gjort insatser för att värdighetsgarantierna
ska göras kända för alla medarbetare, bland annat genom en film
om värdighetsgarantierna och information i fickfolderformat.
Äldreförvaltningen har sökt prestationsersättning från
Socialstyrelsen för att fortsätta arbetet med att göra
värdighetsgarantierna kända hos medarbetare, äldre samt övriga
som berörs av äldreomsorgen.
Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Stockholms stad medel om
4 644 248 kronor i prestationsersättning för lokala
värdighetsgarantier. Mottagaren av stadsbidraget åtar sig att
återrapportera till Socialstyrelsen och vara tillgänglig vid
uppföljning. Medlen har kunnat sökas av kommuner som har utformat
och infört minst tre lokala värdighetsgarantier med stöd av
Socialstyrelsens vägledning och som lämnat in en plan för hur dessa
garantier ska följas upp. Äldreförvaltningens ansökan har uppfyllt
samtliga krav och därför beviljades prestationsersättningen.
Ärendet
Äldreförvaltningen ansökte den 20 september 2013 om
prestationsersättning avsedd för kommuner som infört tre lokala
värdighetsgarantier och presenterat en plan för uppföljning.
Uppföljningsplanen biläggs ärendet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på äldreförvaltningens avdelning för utbildning
och utveckling. Ärendet har behandlats på KPR den 17 januari och
på förvaltningsgruppen den 15 januari.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.

Bilagor
1. Socialstyrelsens beslut
2. Äldreförvaltningens plan för uppföljning och redovisning
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