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Kort om 
Värdighetsgarantin
– vårt kvalitetslöfte till dig som kund



Värdighetsgarantin talar om 
vilken kvalitet du har rätt att 
förvänta dig 
Värdighetsgarantin är riktad till dig som kund och 
användare av omvårdnadsnämndens tjänster.  
    Garantin beskriver vilken kvalitet du har rätt att 
förvänta dig av utförandet av det bistånd och de 
insatser du får från omvårdnadsnämnden. 
    I värdighetsgarantin finns också information om 
hur du kan göra om du tycker att omvårdnads- 
nämnden inte har lyckats utföra sitt uppdrag på  
ett bra sätt.

För vem gäller den?
Värdighetsgarantin gäller för alla kunder och användare av 
omvårdnadsnämndens tjänster. Förutsättningen för att 
värdighetsgarantin ska gälla är att du fått beslut om bistånd 
eller insatser av Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. 

För vilka verksamheter gäller den?
Värdighetsgarantin gäller för all verksamhet och för alla 
utförare av omvårdnadsnämndens tjänster. Den gäller för 
både den omvårdnad och service som nämndens egen 
förvaltning Omvårdnad Gävle utför och för den som bedrivs 
av andra utförare på nämndens uppdrag.

Vad innebär garanti? 
Garanti betyder att omvårdnadsnämnden garanterar att 
rätta till det som blivit fel.

Det här kan du läsa om i värdighetsgarantin 

• Rätten till och syftet med bistånd och insatser. 

• Vad som menas med värdigt liv, välbefinnande 
 och goda levnadsvillkor. 

•  Vad du som kund har rätt att förvänta dig när det 
 gäller:

 – God kvalitet

 – Information

 – Möjlighet att påverka

 – Bemötande

 – Kontaktmannaskap

 – Genomförandeplan

 – Personalens kompetens och kontinuitet

 – Samverkan/närstående

 – Trygghet

 – Uppföljning av bistånd och insatser

Riktlinje för medarbetare 
Värdighetsgarantin är samtidigt också en riktlinje till 
ledning och medarbetare i alla verksamheter om vilka krav 
som ska uppfyllas i arbetet.

Ta del av värdighetsgarantin i sin helhet 
Du hittar värdighetsgarantin på Gävle kommuns webbplats 
www.gavle.se. Du kan också hämta den på Medborgar-
kontoret i Stadshuset, Drottninggatan 22.


