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Svar på uppdrag att se över hur Silviacertiflering kan
möjliggöras på samtliga verksamheter

genom

utforma en modell

att

kommunen

sökas hos

om

i

kommunen

finansiellt

stöd kan

för genomförandet av

certiñeringen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

1. Notera Vård- och omsorgsnämnden återrapportering av uppdrag nr 27 1
Budget 2021, plan 2022-2023, innebärande att se över hur Silviacertiñering kan
möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en
modell *där finansiellt stöd kan sökas hos kommunen för genomförandet av

cerüñeringen

2.

till

protokollet.

Godkänna Vård-och omsorgsnämndens

föreslagna hantering och modell där

verksamheterna hos socialförvaltningen söker medel för

att

Silviahemscerü'ñcera sin verksamhet.

3.

Kostnaden

16 676 071

för Silviahemscerüñeringen bekostas av tilldelat statsbidrag

om

kr.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden

uppdrag av Kommunfullmäktige 2020-1123, § 7:5, budget 2021, plan 2022-2023, uppdrag nr 27, att utreda möjligheter
att genomföra Silviacertiñering i kommunens samtliga verksamheter genom
utbildning av Silviahemmet.

kommunen

stöd hos

fick

i

En modell där verksamheterna kan

söka

finansiellt

ska enligt uppdraget utformas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, §
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31._
Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-24, § 7:9.

7:8.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-17.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar
innebärande

bifall

till

arbetsutskottets beslutsförslag

Notera Vård- och omsorgsnämnden återrapportering av uppdrag nr 27 i
Budget 2021, plan 2022-2023, innebärande att se över hur Silviacertiñering kan
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möjliggöras på samtliga verksamheter

modell där

finansiellt

certiñeringen
2.

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

till

i

kommunen genom att utforma en
kommunen för genomförandet av

stöd kan sökas hos

protokollet.

Godkänna Vård-och omsorgsnämndens

föreslagna hantering och modell där

verksamheterna hos socialförvaltningen söker medel för

att

Silviahemscerdñcera sin verksamhet.
3.

Kostnaden

16 676 071

för Silviahemscertiñeringen bekostas av tilldelat statsbidrag

om

kr.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar
(M) yrkande och finner att så är fallet.

enligt

Michaela Fletchers

Expedieras
Vård- och omsorgsnämnden
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