
VÄMALANDS LÄNs VÅRDFöRBUND
PROTOKOLL DIREKTIONEN 201 9 -05-24

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

Värmlands läns
vårdförbund .*

Harriet Peltfotk lEnhetschef )

Pär Johansson (Förbundschef )
Matin Svensson (Ekonom)

2019-05"24, Nåmndrurnmet p(an 1, Hammarö kommunhus, Mörmovägen 5 Skoghatt,
ktockan 09:00" 12:00
25-37

aina Wåhtund (S)Ordftirande, Ärvika kommun
Robert Hatvarsson (MP) Vice ordförande, Kartstads kommun
BertjI Börjesson (HEL) Ledåmot, Eda Kommun
Britt-Marie watt (5) Ledamot, Fitipstads kommun
Gert 8iörnvatt (S) Ledamot, Forshaga kommun
Utrika Nitsson (S) Ledamot, 6rums kommun
Thony LiUemark (OR) Ledamot Hagfors kommun
Änna-Karin Wincentsson (C) Ledamot, Hammarö kommun
Pia Fatk (S) Ledamot, Munkfors kommun
Aurea Rioftorido Karisson (S) Ledamot, Storfors kommun
lnga-Litt Rosett (SlV) Ledamot, Säffte kommun
Rolf Emanuetsson (C) Ledamot, Åriängs kommun
Åsä Watdenström (M) Ledamot, Sunne kommun
Monica OLsson (C) Ledamot, Torsby kommun

övriga

Utses att justera Utrika Nitsson (S)

Justerinqens plats och tid KarLstad den

under!krr'fter:

Sekreterare

Ordförande
Aina WåhLund (S)

lM.l.*-N..Q*.q.:,,.*.Justerande

Utrika Nitsson (5)

Pär Johansson

...§;^....\-:;N"x§



Värmlands läns
vårdförbund -*

3(15)

VÄRAALANDS LÄNs VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL DIREKTIONEN ZO19-05-24

§25

Sammanträdet öppnas

Beslut
Direktionen bestutär
- godkänna dagordningen.

"lJ \§



Värmlands läns
vårdförbund .*

4(15)

VÄRAALANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL DIREKTIONEN 201 9.05-24

§26

Val av justerare

Beslut
Direktionen bestutar
' utse Ulrika NiGson titljusterare.
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Ekonomi

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna uppfötjning per aprit.
- godkänna budgetförutsättningar 2020

Bakgrund
Uppfötjning per aprjt
Ftöjten redovisar ett överskott om 526,2 tkr mot budgeterat 348 tkr på hetår. Beläggningen
för apriI har varit 6,37 mot budgeterat 6,25 och medelbelåggningen för året är 6,7].
Beroendecentrum redovisar ett överskott om 45,2 tkr mot budgeterat 597 tkr på hetår.
Betäggningen för aprit har varit 8,70 mot budgeterat 9,25 och medel-beläggningen för året
ät 7,60.
I resultaträkningen har vi per aprit ett överskott om 530,5 tkr mot budgete.at 311 tkr på
hetåret.

Beslutsunderlag
Uppfö(jning per aprit, bilagå.
Budgetförutsättningar 2020, bitaga

IhJ q\]

Budgetf örutsättningar 2020
Se bitaga, budgetförutsättningar 2020.
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Beslut
Direktionen bestutar

notera rapport granskning av årsredovisning 2018 PWC.
- noterå information revisionsberättelse 2018.
'årsredovisning 2018 understätts kommunfultmäktigefömamlingama i Värmland för
godkännande och stättnjngstägande angående ansvarsfrihet.

Aakgrund
cranskning av årsredovisning 2018
PWC bedömer att årsredovisningen huvudsaktigen redogör för utfattet av verksamheten,
verksamhetens finansierinS och den ekonomiska stättnjngen. Förbundet tever upp titL
kommunattagens krav på en ekonomi i balans (XL 11:5). Den finansielta måluppfylletsen
bedöms som god med antedning av att de finansietla målen för 2018 uppnås.
Verksamhetsmåtens uppfytletse bedöms som god i o.h med ätt de övergripande måLen för
förbundet i stort uppnås. Förbundet har i avsättnjngen för pensioner vatt att redovisa även
den deL av pensioner intjänade fdre 199E, vitka enligt kommunatredoyisningstag och qod
revjsionssed skatt redovisas utanför baiansräkningen som änsvarsförbindelse.
PWC bedömer att årsredovisningen, förutom ovanstående awiketse, i attt väsenttigt
uppfylter kraven på rättvisande räkenskaper och år upprättad enligt god redovisniigssed.

Revisionsberätt€(se 201 8
F-örbundets utsedda revisorer titlstyrker att direktionens tedamöter beviljas ansvarsfrjhet
för verksamhetsåret 2018
samt att förbundets årsredovisning godkånns.

Årsredovisning 20t8 tilt kommuntu[måkrige för benändling
Ärsredovrsning ?0'18 undersrälls kommunfuttmältigetorsa.ntingarna, Värmlard tö.
godhännande och stäUningsldgande angående ansvärsfrihet o,-h med en Degäran omprotokollsurdras.

Beslutsunderlag
Granskning av årsredovisning 2018, bitaCa
Revistonsberättelse 201 B, bilaga.
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Ftöjten

Beslut
Direktionen bestutar

godkänna rapport [ägesbeskrivning
- godkånna rapport flödesstatistik.
- godkännä rapport lokaler Ftöiten.

Bakgrund
Lågesbeskrivning
Munttig rapport Enhetschef

Ftödesstatistik
Beläggningen för åprit har varit 6,37 mot budgeterat 6,25 och medetbetäggningen för året är
6,73

Lokater Ftöiten
Muntlig information

Beslutsunderlag
Statistik Ftöiten, bitaga.
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Beroendecentrum

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna rapport lägesbeskrivninq.
- godkänna rapport f lödesstatistik.
- godkänna information om täkarsitllationen.

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport.

Ftödesstatistik
Beläggningen för apri( har varit 8,70 mot budgeterat 9,25 och medetbetäggningen för året är
7,60.

Läkarbernanning
Munl(ig rapport.

Beslutsunderlag
Statistik Beroendecentrum, Bilaga.
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Bakgrund
Direktionen gav 2019-01-11 förbundschefen i uppdrag att undersoka möjtigheter tjtt ny
värdkommun. På direktionens sammanträde 2019,03 15 bestutades att begreppet
värdkommun upphör och att arbetet fortgår med att understjka möjLigheter gättande
upphandling av framtida tjänster avseende ådminjstrativ service. Munt{ig information.

§31

Upphandling av framtida tiänster gällande administrativ
service

Beslut
Direktionen bestutar

godkänna information om upphandling av administrativ service.
- ge förbundschefen i uppdrag att teckna avtat gä(tande administrativ service för 2020
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§32

lnformation direktupphandlingar

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna information direktupphåndtingar.

Bakgrund
Avta( gättande revisionibiträde meltan förbundet och PWC har töpt ut. offertförfrågan
skickades ut titt två aktörer med sista svarsdag 2019-02-18. Efter utvärdering med pris och
kvätitd som parametrar har avtaI med PWC tecknats för 2019-2020 med möjtighet till
förtängning 1+1 år.
Gättande försätjning av Lädan 2 skickades förfrågningsunderLag ut tjtt två aktörer med sista
svarsdag 2019 03-29. Efter utvårderjng med pris och kva(it6 som parametrar har f6rbundet
tecknat avtal med Svensk fastighetsförmedting_
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§13

lnformation Tittnyktringsenhet
Munttiq information.

Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården

Beslut
Direktionen bes(utår
- godkänna rapport utveckling av missbruks- och beroendevården iVärmLand.
- ge f6rbundschefen i uppdrag att utreda förulsättningarna för ett tänsgemensamt HVB hem

för unga.

Bakgrund
nformation från den centra[a ledningsgruppen och den potitiska styrgruppen

Munthg jnforrnation.

lnformation HVB-hem för vuxna
Muntlig information

lnformation tänsgemensam öppenvård för vuxna
uppdrag titt de tokata ledningsgruppema. Muntlig information

lnformatjon länsgemensam öppenvård för unga
Redovisning av uppdrag från den poljtiskå styrgruppen gä[tande utredning av
tänsgemensamma mottagningar för unga j risk och missbruk. Munttig information

lnformation tänsgemensamt HVB hem för unga
Utifrån enkätsvären från kommunerna som inkom under 2018 framkom ett intresse från
majoriteten av kommunerna gällande etl [änsgemensamt HVB-hem för unga med missbruk
Muntlig information.
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§14

lnformation tillstånd för HVB-verksamhet

Beslut
Direktionen bestutar

notera informationen från lnspektionen för vård och omsorg.

Beslutsu.lderlag
IVO bestut Flöjten, bitaga.
IVO'besLut Beroendecentrum, bilaga.

Bakgrund
Under 2018 i samband med en gransknjng av Flöjten konstaterade jnspektionen för vård och
omsorg (lVO) att tittstånd för verksamheten saknades. I kontakt med IVO uppmanades
förbundet att söka titlstånd för både Flöjten och Beroendecentrum i s).fte att utreda om
verksamheterna ska vära tillståndspliktiga. IVO:s svar har inkommjt titt förbundet där man
konstaterar att tittstånd ej krävs för verksamheterna.
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§35

Brukarrådet i Värmland

t^l \,")

Beslut
Direktionen bestutar
'godkännä informationen om Brukarrådet i Värmland,
- ge fööundschefen i uppdrag att utreda arvodering och konsultbidrag till Brukårrådet i
Värmiand.

Båkgrund
Brukarrådet i Värmtand
Erukärrådet i Värmtand bedriver verksamhet på Beroendecentrum där de varie torsdag
eftermiddag finns på avdetningen för att stötta och motivera de ktienter som-är inskrivna_
Ftt lrast"konsultbidrag utgår.ärligen dår Värmtänds tans vårdtorbund och Reeion Värmtand
oetar pa summan som uppgår Litl 45 000 krlår. Bioraget ska tåcka arvode, reqor och tika.
lngen översyn av storleken på bidraget har gjorts sedån 2016. Brukarrådet i Vårmland har
svart att tå pengärna att räcka titL. Arvodet är beräknat tilt 100 krlperson/timme. Vantigtvis
hand{ar der om två timmar för två personer värje veckå.
Brukärrådet har också önskemål om att bti utvä;derade och förbundet avser att lägga titt
frågor om Brukarrådet i brukarenkäten.



Värmlands läns
vårdförbund .*

14(15)

VÄRAALANDS LÄNS VÅRDFöRBUND
PROTOKOLL DIREKTIONEN 20 19 -05.24

§36

Delegationsordni ng

Beslut
Direktionen beslutar
- ge förbundschefen i uppdrag att revidera detegationsordningen

Bäkgrund
Förbundets detegationsordning reviderades senast 2013 är i behov av översyn. Syftet är att
tydliggöra ansvar och befogenheter i fööundets bestutsfattande.
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Avstutning

Bakgrund
Ordförande avstutar sammanträdet.
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