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Motionssvar – Silviacertifiering för kommunens anställda i
särskilt boende
Dnr SN19/113
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
behandlad.
Sammanfattning av ärendet
Inger Andersen (S), Karin Hellmalm (L), Desirée Björk (Ö) och Björn Osberg (MP)
har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige där de yrkar att all personal
som är verksamma på kommunens särskilda boenden för äldre blir Silviacertifierade.
Vidare yrkar motionärerna att kommunen i framtida upphandlingar av drift av
särskilda boenden kravställer att personalen erbjuds Silviacertifiering. Motionen har
remitterats till Socialnämnden för besvarande.
Silviacertifiering innebär att all personal på ett boende för äldre har genomgått
utbildning i demensvård enligt Silviahemmets vårdsfilosofi. Certifieringen gäller i tre
år och kan därefter förnyas efter kompletterande utbildning av ny personal.
Ekgården är sedan 2013 en Silviacertifierad vårdenhet. På Söderströmsgården har ca
en tredjedel av den ordinarie personalen genomgått grundutbildningen. Ambitionen
för Söderströmsgården är att även den verksamheten på sikt ska bli Silviacertifierad.
Vad gäller krav i upphandling av driftavtal har Socialnämnden möjlighet att besluta
om specifika krav i enskilda upphandlingar. Möjlighet för personal att genomgå
demensvårdsutbildning skulle kunna utgöra ett sådant krav.
Socialkontoret föreslår mot bakgrund av detta att motionen ska anses behandlad.
Beslutsunderlag
Motion – Silviacertifiering för kommunens anställda i särskilt boende 2019-06-18
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10
Motionssvar 2020-02-17
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Inger Andersen (S), Karin Hellmalm (L), Desirée Björk (Ö) och Björn Osberg (MP)
har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige där de yrkar att all personal
som är verksamma på kommunens särskilda boenden för äldre blir Silviacertifierade,
dvs utbildade i demensvård enligt Silviahemmets modell. Vidare yrkar motionärerna
att kommunen i framtida upphandlingar av drift av särskilda boenden kravställer att
personalen erbjuds Silviacertifiering. Motionen har remitterats till Socialnämnden
för besvarande.
Silviacertifiering av vårdenheter
Silviacertifiering är ett koncept som innebär att samtliga medarbetare vid en
vårdenhet får en basutbildning i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi samt
att två medarbetare per avdelning utbildas till reflektionsledare med syfte att hålla
arbetssättet levande i verksamheten. Därtill ingår utbildning för chefer och
arbetsledare vid vårdenheten. Certifieringen gäller i tre år och kan sedan förnyas
genom kompletterande utbildning av personal som inte tidigare har genomgått
basutbildningen.
Nuläge
Ekgårdens vård- och omsorgsboende har Silviacertifiering sedan 2013 och har fått
den förnyad i två omgångar sedan dess. I samband med utbildningsomgångarna för
Ekgårdens personal har även ca en tredjedel av Söderströmsgårdens personalgrupp
genomgått basutbildningen. Sektionen för särskilt boende inom produktion omsorg
har som ambition att Söderströmsgården på sikt också ska bli en Silviacertifierad
vårdenhet.
Vad gäller Kullen har många i personalgruppen genomgått utbildningen hos
Silviahemmet i samband med att den förra utföraren blev Silviacertifierad. En
uppskattning från Kullens sida är att ca 80% av nuvarande ordinarie personal har
genomgått basutbildningen.
Kostnad
Basutbildningen består av tre heldagar och kostar 3000 kr/person.
Reflektionsledarutbildningen har samma omfattning och kostar 4000 kr/person.
Vikariekostnaden för en anställd bedöms vara ca 1750 kr/dag.
Den sammantagna kostnaden för att basutbilda de 40 medarbetare vid
Söderströmsgården som ännu inte genomgått utbildningen, samt att utbilda två
reflektionsledare per avdelning, skulle vara ca 550 tkr inklusive utbildnings- och
vikariekostnader. Därtill tillkommer kostnader för att löpande utbilda nyanställd
personal.
Finansiering
Varken socialnämndens eller produktionsområde omsorgs budgetförutsättningar för
2020 medger en särskild satsning på Silviacertifiering för Söderströmsgården.
Inte heller i inriktningsbudgeten för 2021 finns utrymme för den här typen av större
kompetenssatsningar såvida de inte prioriteras före annat i verksamheten. I det
perspektivet behöver prövning och beslut om medel till Silviacertifiering fattas inom
ramen för budgetprocessen, närmast i samband med beslut om budget för 2021.
Eventuellt skulle riktade statsbidrag kunna utgöra en kortsiktig lösning för att
finansiera en tillräcklig utbildningsinsats för att möjliggöra certifiering för
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Söderströmsgården. När sådana statsbidrag väntas, och vilka anvisningar de i så fall
kommer att vara behäftade med, är dock i dagsläget oklart.
Kravställning av möjlighet till demensvårdsutbildning i upphandling av
driftavtal
Vid upphandling av drift av verksamhet beslutar Socialnämnden om vilka krav som
ska ställas på leverantören i upphandlingsdokumenten (tidigare
förfrågningsunderlaget). Möjlighet för personal att genomgå demensvårdsutbildning
skulle kunna utgöra ett sådant krav vid upphandling av drift av särskilt boende.
Beslut om vilka krav som ska ingå i upphandlingsdokumenten fattas av
Socialnämnden i varje enskilt upphandlingsärende.
Kontorets bedömning
Produktionsområde omsorg har under flera år arbetat för att höja personalens
kompetens inom demensvård, bland annat genom utbildning i Silviahemmets
demensvårdsfilosofi och Ekgården har sedan 2013 Silviacerifiering. Detta arbete
kommer fortsatt vara en prioriterad del av kompetensutvecklingen inom sektionen
för särskilt boende även under kommande år.
Vidare har Socialnämnden möjlighet att i varje enskilt upphandlingsärende avseende
driftavtal besluta om specifika krav som ska ställas på leverantören.
Sammantaget gör socialkontoret bedömningen att det arbete som redan görs i
riktning mot det som föreslås i motionen, eller som kan göras inom ramen för
nämndens uppdrag i övrigt, utgör grund för att motionen ska kunna anses vara
behandlad.
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