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Politisk styrning av äldreomsorgen i Tanums
kommun
Verksamhetsmål

I samband med budget beslutar kommunfullmäktige i Tanum om verksamhetsmål för
kommunens äldreomsorg. Utföraren ska bedriva sitt arbete så att dessa mål uppfylls.
Budget för innevarande år går att hitta på Tanums kommuns hemsida eller rekvirera från
kommunen.

Kvalitetsgarantier

I samband med budget beslutar kommunfullmäktige i Tanum om kvalitetsgarantier för
kommunens äldreomsorg. Utföraren ska bedriva sitt arbete så att dessa garantier uppfylls.
Budget för innevarande år går att hitta på Tanums kommuns hemsida eller rekvirera från
kommunen.

Värdegrund och värdighetsgarantier

Beslut av omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden i Tanum har beslutat om en värdegrund för äldreomsorgen i Tanums
kommun och värdighetsgarantier. Utföraren ska bedriva sin verksamhet inom ramen för
dessa styrdokument.
Äldreomsorgens värdegrund
En gemensam värdegrund ska prägla synsätt och arbetssätt för all personal inom
äldreomsorgen.
• Individen ska kunna behålla ansvaret/initiativet över sitt eget liv och kunna
åldras i trygghet med bibehållet oberoende
• Skapa förutsättningar för individen att leva så normalt, aktivt och meningsfullt
liv som möjligt
• Varje insats ska ges i samråd och samverkan med den enskilde och med
hänsyn till den enskildes självbestämmande och integritet
• Varje enskild människa har lika rätt till god omsorg och omvårdnad oavsett
social tillhörighet, etnisk bakgrund kön eller religion
Värdighetsgarantier
Äldreomsorgen i Tanums kommun lovar den enskilde:
•

Att i hemtjänsten eller särskilt boende i Tanums kommun upprättas en
genomförandeplan tillsammans med den enskilde inom tre veckor efter
verkställighets-/inflyttningsdatum. Uppföljning av genomförandeplanen ska ske
minst en gång per år eller oftare vid behov.
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•
•
•
•
•

Att i hemtjänsten eller på särskilt boende i Tanums kommun utses en
kontaktperson, inom en vecka i hemtjänsten och utsedd ankomstdagen i särskilt
boende.
Att i hemtjänsten, särskilt boende eller korttidsboende i Tanums kommun ska den
som önskar få byta kontaktperson.
Att i hemtjänsten eller särskilt boende i Tanums kommun ska den som önskar få
en trygghetsbesiktning av boendet i form av en snubbelrond för att minimera
riskerna för skador och olyckor i hemmet.
Att all personal inom äldreomsorgen i Tanums kommun bär tydliga namnskyltar
och kan uppvisa legitimation på den enskildes begäran.
Att Tanums kommun ger svar inom tre veckor på alla synpunkter och klagomål
som inlämnas.

Sida 4 av 4

