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Kommunkansliet 

Datum     2021-08-31 

Dnr         KS 2021/0221 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Svar på uppdrag - Se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på 

samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en modell om 

finansiellt stöd kan sökas hos kommunen för genomförandet av 

certifieringen 
 

 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag av Kommunfullmäktige 2020-11-23, § 7:5, budget 2021, 
plan 2022-2023, uppdrag nr 27, att utreda möjligheter att genomföra Silviacertifiering i kommunens 
samtliga verksamheter genom utbildning av Silviahemmet. En modell där verksamheterna kan söka 
finansiellt stöd hos kommunen ska enligt uppdraget utformas. 
 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. Notera Vård- och omsorgsnämnden återrapportering av uppdrag nr 27 i Budget 2021, plan 2022-
2023, innebärande att se över hur Silviacertifiering kan möjliggöras på samtliga verksamheter i 
kommunen genom att utforma en modell där finansiellt stöd kan sökas hos kommunen för 
genomförandet av certifieringen till protokollet.  
 
2. Godkänna Vård-och omsorgsnämndens föreslagna hantering och modell där verksamheterna hos 
socialförvaltningen söker medel för att Silviahemscertificera sin verksamhet. 
 
3. Kostnaden för Silviahemscertifieringen bekostas av tilldelat statsbidrag om 16 676 071 kr.  
 
 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver sitt tjänsteutlåtande ”Silviahemmet i Stockholm verkar för att sprida 
kunskap om demenssjukdom med målet högsta möjliga livskvalitet för personer som lever med 
demens och deras anhöriga. Silviahemmets certifieringsprogram innebär att all personal på en enhet 
d v s vårdpersonal, städpersonal, vaktmästare, chefer mm blir utbildade i demensvård utifrån 
Silviahemmets vårdfilosofi. I certifieringsmodellen fokuseras på utbildad personal, gott ledarskap, 
gemensam vårdfilosofi och arbetssättet. Målet med arbetssättet är att uppnå högsta möjliga 
livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.” 
Socialförvaltningen skriver vidare ”Kostnaden för Silviahemscertifiering av en verksamhet i 
Silviahemmets regi består av en uppstartsavgift på 50 000 kr, steg 1, 20 000 kr/dag, steg 2, 20 000 
kr/dag, steg 3, 20 000 kr/dag samt handledning för reflektionsledare 10 000 kr o materialkostnader. 
Utöver det tillkommer även verksamheternas kostnader för nödvändig vikarietäckning i den 
ordinarie verksamheten. Samtliga medarbetare i en verksamhet ska delta i utbildningen. Kravet för 
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att verksamheten ska certifieras är att minst 70 % av de anställda ska ha genomfört utbildningen och 
alla moment i processen ska vara godkända. Certifieringen varar i tre år och kan därefter förnyas om 
de ställda kraven för detta är uppfyllda. En uppföljning sker en gång/år. Österåkers kommun har 
tilldelats 16 676 071 kronor i statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. 
Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget under 2021. Detta kan användas till och med 2021-12-31. 
Kommun ska senaste 2022-02-28 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använt. Detta sker 
genom ett webbaserat återrapporteringsformulär. Rekvirerade medel för 2021 kommer inte att 
återkrävas. Verksamheterna som genomgår utbildning för Silviahemscertifiering kan ansöka om 
pengar hos kommunen för utbildnings- samt vikariekostnader och detta finansierar kommunen 
genom ovanstående stadsbidrag.” 
Samt skriver att ”Förvaltningens slutsats är att en Silviahemscertifiering av samtliga verksamheter i 
Österåkers kommun kan genomföras med start 2022. Detta kan finansieras genom att de aktuella 
verksamheterna söker ersättning för utbildnings- och vikariekostnader hos Österåkers kommun. 
Österåkers kommun finansierar det med de medel som kommunen beviljats genom statsbidrag för 
att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Österåkers kommun har tilldelats 
16 676 071 kronor.” 
 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens förvaltning, kommunkansliet, har inget att erinra.  
 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2021-08-24, § 7:9. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-24, § 7:9. 
2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-17 
 
 
 
 
Staffan Erlandsson  Peter Freme 
Kommundirektör  Kanslichef 
 
 
 
 
   Fredrik Zethræus 
   Kommunsekreterare 
 

___________ 

Expedieras 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 
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