Värdighetsgaranti för handläggarenheten
Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns
tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.

Du som behöver hjälp för att klara din vardag
När du inte längre kan tillgodose ditt behov av service och omvårdnad kan du ansöka om hjälp för
att uppnå en skälig levnadsnivå. Vad du får hjälp med beror på vad just du behöver. Din ansökan
om insatser kan vara skriftlig eller muntlig. Vi har tystnadsplikt och respekterar din personliga
integritet.

Vi lovar att






Du ska få ett gott bemötande i alla dina kontakter med oss.
Du kan få en personlig kontakt med en handläggare varje vardag.
Handläggarna vid hembesök alltid legitimera sig och uppvisa sitt tjänstekort så att du kan
känna dig trygg och säker.
Du får ditt beslut senast inom tre veckor om du har ansökt om hemtjänstinsatser i ditt eget
hem.
Du får ditt beslut om demensboende och äldreboende inom 5 veckor.

Ditt ansvar
För att underlätta för oss att göra en riktig bedömning av vilken hjälp du behöver är det viktigt att
din ansökan (muntlig eller skriftlig) är så tydlig och komplett som möjligt.
Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att inom tre veckor överklaga beslutet till
förvaltningsrätten. Vi hjälper dig gärna med det.

Vid frågor eller kontakt inför ansökan om hjälp
Ta kontakt med biståndshandläggare.
Telefon vardagar kl 08.00-16.00 vxl 026-24 00 00.
Besökstid efter överenskommelse.

Vi vill veta vad du tycker
Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar. Skicka in din synpunkt via
webbformuläret på vår hemsida www.sandviken.se eller fråga personalen för att få en
blankett.
Om vi inte lever upp till vad värdighetsgarantin utlovar, lovar vi en personlig kontakt inom två
vardagar från det att du lämnat synpunkten.
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Värdighetsgaranti för vård- och omsorgsboende
Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns
tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen.
Med vård- och omsorgsboende avses här; äldreboende, demensboende, boende med särskild
service för vuxna (gruppbostad och servicebostad).

När du blir beviljad ett vård- och omsorgsboende
blir du erbjuden en lägenhet med ett kontrakt inom Sandvikens kommun. Som hyresgäst har du en
egen lägenhet med rum, kök eller pentry och eget badrum. Det finns också gemensamma
utrymmen där du kan umgås med andra hyresgäster. Vi ska erbjuda dig ett boende inom tre
månader från att du fått ditt bifall om boende.
Insatserna anpassas efter de individuella behoven. Insatserna i vård- och omsorgsboende kan bl a
vara personlig omvårdnad, dusch, tvätt, städning, hjälp vid måltider, tillsyn, trygghetslarm och
följe till och från t ex hälso- och sjukvårdsbesök. Finns andra önskemål och behov eller om den
enskilde inte är nöjd med insatserna görs en traditionell ansökan hos handläggaren.

Vi lovar att
 Du får ett gott bemötande och all personal arbetar utifrån omsorgsnämndens värdegrund
för att värna din integritet, delaktighet och trygghet.
 Du har rätt till social samvaro och utevistelse, minst varje vecka.
 Personalen alltid kan legitimera sig och bär sitt tjänstekort väl synlig så att du vet vem
som kommer hem till dig.
 Du erbjuds en kontaktansvarig inom tre dagar från det att du flyttat in. Kontaktansvarig
ska planera de dagliga rutinerna tillsammans med dig. Du har rätt att byta kontaktansvarig.
 Du har rätt att vara delaktig i planeringen av dina dagliga rutiner, om du vill kan dina
anhörig/företrädare vara med vid planeringen. Du berättar hur och när du vill ha din hjälp
så utformar vi den efter dina behov och önskemål. Du får stöd och hjälp så att du kan
utföra så mycket som möjligt själv.
 Inom sju dagar från det att du har flyttat in på boendet upprättar vi en genomförandeplan
tillsammans med dig, som vi sedan uppdaterar minst en gång per år. När dina behov eller
önskemål ändras gör vi en ny genomförandeplan. Personalen som arbetar tillsammans
med dig ska följa innehållet i planen.
 Du får i förväg information om, förändringar som påverkar dina insatser, aktiviteter och
bokade tider med till exempel läkare eller sjukgymnast.
 Om du har trygghetslarm och genom det påkallar vår hjälp så svarar vi snarast och senast
inom 5 minut. Om behov finns kommer personal hem till dig efter kontakt.
 För de boenden där mat levereras via kommunens kök erbjuds näringsriktig och varierad
mat. Sådana måltider erbjuds och serveras jämnt fördelat över dygnets vakna timmar och
nattfastan överstiger inte 11 timmar. Måltiderna serveras i en lugn, trevlig och behaglig
miljö.
Ditt ansvar
För att underlätta för oss att göra ett bra arbete vill vi att du meddelar oss i god tid om du inte
kommer att vara hemma. Meddela också när du kommer hem.
Vid frågor eller kontakt
Ta kontakt med enhetschef eller övrig personal.
Vi vill veta vad du tycker
Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar. Skicka in din synpunkt via
webbformuläret på vår hemsida www.sandviken.se eller fråga personalen för att få en blankett.
Om vi inte lever upp till vad värdighetsgarantin utlovar, lovar vi en personlig kontakt inom två
vardagar från det att du lämnat synpunkten.
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Omsorgsnämndens svar på remiss gällande
medborgarservice
Sammanfattning
Införandet av medborgarservicefunktionen (MSF) kan ha kortsiktiga negativa
konsekvenser, såsom alla organisationsförändringar och förändringar i arbetssätt.
Organisationsförändring riskerar att under en tid skapa utökade kostnader. Det skapar
också osäkerhet i organisationen om det inte föregås av en insats för att sätta in alla
medarbetare i förändringen samt syftet med, och värdet i, densamma.
Organisationsförändringar och förändringar i arbetssätt måste dock ses i ett långsiktigt
perspektiv.
• MSF är rationellt i det att vi använder kompetenser på bästa möjliga sätt och därigenom
mer ekonomiskt.
• MSF skapar en större tillgänglighet för kommunmedlemmar och andra.
• MSF gör att organisationen i större grad är riktad till kommunmedlemmarna.
Det är Omsorgsnämndens uppfattning att de långsiktiga vinsterna med MSF vida
överstiger de kortsiktiga negativa konsekvenserna och vi ser inte heller några långsiktiga
negativa konsekvenser.
Det finns naturligtvis risker med genomförandet rörande utifall MSF inte tas på största
allvar:
Mötet med våra kommunmedlemmar är en kärnverksamhet. MSF måste vara högt
kompetent på ett brett kompetensområde dvs vara expertgeneralister. Det får inte bli ett
lågstatusområde, bemannat av lågavlönade ungdomar som läser innantill i manualer,
såsom det ibland kan vara inom kundtjänster och telefonsupport generellt. Vårt uppdrag är
våra kommunmedlemmar. Kommunmedlemmarna är våra uppdragsgivare såväl som våra
servicemottagare och så skall de ses och mötas.
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till, och bakom, ett genomförande av planerna på
MSF.

Överväganden

Medborgare
Det nya arbetssättet och organisationen kan på kort sikt vara ovan men ovanan torde vara
snabbt övergången. MSF ökar tillgängligheten och kommunmedlemmarna slipper multipla
samtal bara för att nå rätt befattningshavare. Telefontider som finns i ett flertal kommuner
och funktioner är för det mesta anpassade för verksamheten snarare än för
kommunmedlemmarna. Ansvaret för kontakten flyttas efter det initiala samtalet, i och med
MSF, från den enskilde till förvaltningen. MSF torde på många områden ge en större
nöjdhet gällande tillgänglighet, bemötande och servicen i stort.
MSF torde också kunna ge tydligare synpunkts- och ärendehantering och bättre
kvalitetssäkring däri.

Medarbetare
Kort sikt
Eftersom en andel tjänstemän har flera olika delar i sina tjänster som, för närvarande, är
relaterade till uppgifter som ingår i medborgarservice kommande uppgifter, kan det ge oro
i organisationen, framför allt bland de tjänstemän som direkt berörs av förändringen. Det
kan också innebära att personal får svårare att foga samman en heltid.
Nuvarande arbetsfördelning kan, i sig själv, inte vara ett skäl för att inte genomföra en
förändring eftersom det är en konsekvens av den nuvarande organisationen.

Lång sikt
På lång sikt får medarbetarna möjlighet att fokusera på just de uppgifter där de är mest
kompetenta. Detta borde på sikt skapa större trygghet i utförandet av uppdraget.
Våra medarbetare störs idag i viss utsträckning av samtal som de inte har uppdraget att
svara på. Vanligt är att att våra medarbetare får samtal som de inte har kompetens eller
ansvar att svara på, eller handha, då våra kommunmedlemmar vänder sig dit de tror att
deras samtal har störst effekt. Det är fullständigt naturligt, men innebär att de ofta vänder
sig till chefer snarare än de handläggare som faktiskt handhar ärendena, och också har
beslutandemakten och ansvaret.
De flesta personer torde också ha behov av tid för omställning mellan olika uppgifter vilket
förbättras genom införandet av MSF.

Ekonomi
Kort sikt
Kommunen och kommunens förvaltningar har strama ekonomiska förutsättningar och
införandet av MSF ökar i genomförandeskedet kortsiktigt den belastningen. Det kommer
under en omställningsfas att medföra dubbla kostnader för servicen eftersom det i förväg
kan vara svårt för förvaltningarna att se och justera sig efter de fulla effekterna av MSF.

Lång sikt
Efter omställningen torde det finnas ekonomiska fördelar med MSF då varje felkopplat
samtal/kontakt, varje extra samtal/kontakt som behövs för att hamna rätt och varje extra
omställningstid är ett slöseri med resurser. Det är också ett slöseri med
kommunmedlemmens tålamod, positiva attityd och tid.

Hållbart samhälle
MSF kan ge ökad digital ärendehantering vilket minskar pappersåtgång.
MSF torde också ge ökad nöjdhet med vår service, och kommunmedlemmarnas trygghet
borde också öka vid rätt svar med rätt kompetens, rätt bemötandeförmåga och rätt
inställning

Omvärld
MSF ger också ökade förutsättningar för flerspråkigt bemötande och vid MSF med
mottagning även andra kommunikationssätt, teckenspråk etc.

