
 
 

Upplever du att några av våra verksamheter 
inte lever upp till garantierna kan du lämna 
synpunkter och klagomål muntligt eller 
skriftligt till Socialförvaltningen. 

 
Klagomål och synpunkter tas alltid på allvar 
och du får besked om vilka eventuella åtgärder 
som planerats utifrån synpunkterna. 

 
Uppföljning av värdighetsgarantier kommer att 
ske årligen genom en enkät i samband med 
uppföljning av ditt biståndsbeslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialförvaltningen 
Box 300 
783 21 Säter 
Besök: Rådhuset 
Tel vxl: 0225-55 000 
socialnamnden@sater.se 
www.sater.se 
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för äldreomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värdigt liv och välbefinnande 
 

Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska all personal i 
äldreomsorgen arbeta för att du får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. 

 

Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt 
att all personal du kommer i kontakt med inom 
äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och 
önskemål. Det är dina behov som styr hur din vård 
och omsorg ska ges så att du kan leva det liv du vill 
och kan. 

 

För att nå upp till denna värdegrund har 
socialförvaltningen tagit fram lokala 
värdighetsgarantier. 
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Ett värdigt liv 
 

Garanti 1 
Vi garanterar att du i alla kontakter med personal ska 
få ett gott bemötande. 

 

Det innebär att personalen är lyhörd och visar respekt för 
dina åsikter. De ska ha tid att lyssna till och samtala med 
dig. 

 
 
Garanti 2 
Vi garanterar att din vilja och dina önskemål ska vara 
styrande för de insatser som beviljats. 

 

Det innebär att dina behov beskrivs i utredningen, innan 
förslag på beslut tas fram. 
Utifrån biståndsbeslut ska insatserna så långt som möjligt 
utföras enligt din önskan. 

 
 
Garanti 3 
Vi garanterar att ditt privatliv och integritet 
respekteras. 

 

Det innebär att personalen respekterar att din bostad är 
ditt hem. Personalen värnar om att du får leva ditt liv 
utifrån din personlighet och identitet. 

Välbefinnande 
 

Garanti 4 
Vi garanterar att personal som hjälper och stöder 
dig har kompetens och professionalism. 
 

Det innebär att personal ska ha adekvat utbildning 
och/eller erfarenhet för sitt uppdrag. De ska ha kunskap 
om naturligt åldrandet, dig som person och dina behov. 
 
 
Garanti 5 
Vi garanterar att personalen strävar efter att insatser 
genomförs på tider och på det sätt som du och 
personal har kommit överens om. 
 

Det innebär att det ska tydligt framgå av din 
genomförandeplan när och hur insatserna ska genomföras. 

 


