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Protokoll Potitiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och
beroendevården i Värmland

Tid:

Plats:

Beslutande:

Itjänsten:

Torsdag 2079-06-12 klockan 9:30-12:00

Lagergrens gataZ Karlstad, lokal Färjan, plan L.

Aina Wåhlund (S)Värmlands läns vårdförbund
Robert Halvarsson (MP) Värmlands läns vårdförbund
Marianne Utterdahl (SlV) Region Värmland
Linda Johansson {S) Region Värmland

Anna-Karin Törnqvist, utvecklingsledare, Region Värmland
Leif Ma rti nsson, utvecklingsledare Vä rml a nds läns vå rdförbund
Pär Johansson, förbundschef, Värmlands läns vårdförbund

Utses att justera Marianne Utterdahl (SlV)

Sekreterare h
Pär Johansson

Ordförande

Aina Wåhlund (S)

Justerande \rluou
Marianne Utterdahl (SlV)
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Protokoll Politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och
beroendevården i Värmland

§ 1 Sammanträdet öppnas

Mötets ordförande Aina Wåhlund hälsar välkommen. Dagordningen godkänns.

§ 2 Val av justerare

Mötet utser Marianne Utterdahl till justerare.

§ 3 Uppföljning föregående möte

Genomgång av föregående mötesprotokoll som läggs till handlingarna

§ 4 Beroendemottagning för unga - presentation av rapport

Presentation av arbetsgruppens resuttat. Rapporten förstår 3 detar som bör genomföras som lämptig
vårdform - Länsmottagning, vårdavdetning samt lokata mottagningar, arbetsgruppen övertämnar titt
den potitiska styrgruppen att bestuta om vidare hantering.

Arbetsgruppen har representerats av länets socialtjänster, psykiatriska öppenvården, barn- och

ungdomspsykiatrin, första linjen och Värmlands läns vårdförbund. Arbetsgruppen har lämnat förslag
på innehåll, resursbehov, utformning och finansiering av en länsgemensam beroendemottagning för
unga, 13-25 år samt vårdavdelning för unga 13-1"7 år.

I SKL:s nationella handlingsplan mot missbruk och beroende för personer 13-29 år finns en

sammanställning av åtgärdsförslag som är riktade till kommuner, landsting och regioner. Där belyses

särskilt vikten av samverka mellan flera huvudmän, tillgänglighet, delaktighet och tidig upptäckt tas

bland annat upp. Flera åtgärdsförslag till kommuner och regioner är framtagna i handlingsplanen där

bland annat samordnade insatser mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga

och unga vuxna föreslås som åtgärd. Arbetsgruppen har tittat på vilka svårigheter som finns i
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samverkan som bland annat har påvisats i IVO:s granskning (2017-7) om unga personer inom

missbru ks- och beroendevå rden.

Den politiska styrgruppen beslutar

- godkänna rapporten.

- rekommendera Värmlands 16 kommuner och Region Värmland att ställa sig bakom rapporten,

- ge förbundschefen i Värmlands läns vårdförbund i uppdrag att underställa rapporten till Värmlands

16 kommuner samt till Region Värmland för synpunkter och inriktningsbeslut.

- efter bearbetning av inkomna synpunkter och inriktningsbeslut tas frågan åter upp i den politiska

styrgruppen för beslut och vidare hantering.

§ 5 Länsgemensamt HVB - information om remiss

lnformation om Värmlands läns vårdförbunds remiss gällande ett regionalt behandlingshem för

vuxna med missbruk/beroende och samsjuklighet. Remissen är framtagen och godkänd på

direktionens sammanträde 2019-03-15 och kommer att underställas länets kommuners

fullmäktigeförsamlingar samt Region Värmland. Tid för dragning av ärendet i HCL {hälso-

sjukvårdschefens ledningsgrupp) saknas dock fortfarande. Anna-Karin Törnqvist tar med sig frågan

och återkommer med besked.

§ 5 Rapport från de lokala styrgrupperna

Leif Martinsson informerar om aktuella utbildningar som genomförts och som planeras under året.

7 Representation Mil k-nätverket

Representation till Milk-nätverket är klar från kommunernas sida. Monica Hammar, förvaltningschef

Forshaga kommun är kommunernas representant, Monica Persson, socialdirektör Karlstads kommun

och förbundschef Pär Johansson står som ersättare. Från region Värmland saknas representant. Leif

Martinsson, utvecklingsledare på Värmlands läns vårdförbund ersätter till dess att regionen utser en

representant.
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§8 TNE

Anna-Karin Törnqvist informerar om arbetet med tillnyktringsenheten. Lokalanpassningarna kräver

en nyinvestering. Beslut i frågan kommer att fattas på regionstyrelsens sammanträde i september.

Därefter påbörjas projektering. Därav kommer inte tillnyktringsenheten öppna under 2019.

§10 Länsgemensamt HVB för unga

lnformation från Värmlands läns vårdförbund som kommer att utreda frågan om ett länsgemensamt

HVB-hem för unga. lntresse finns från kommunerna att utreda frågan vidare utifrån den enkät

förbundet skickade ut under 2018.

§11 Lokala beroendemottagningar vuxna

Frågan om integrerande mottagningar för vuxna har varit föremål för disskussion i den centrala
tedningsgruppen. Kartstads kommun har sedan tidigare påbörjat ett arbete kring detta tittsammans

med psykiatriska öppenvården. Behovet av integrerade beroendemottagningar behöver utredas i
länet som hethet.

Den politiska s§rgruppen beslutar

- ge de lokata ledningsgrupperna i uppdrag att undersöka och ge förstag på hur lokata mottagningar
för vuxna ska etabteras i tänet.

Frågestättni ngar:

Vad krävs för att öppna tokala beroendemottagning för vuxna från 25 år med missbruk- och

beroendeprobtem

Vad krävs för att en verksamhet ska kunna titthandahåtta hätso- och sjukvård och
sociattjänst som bättre kan möta vuxna med missbruk/beroende

Uppdrag:

De tokata tedningsgrupperna ska utreda och lämna förstag på innehått, resursbehov, utformning och
finansiering av lokata beroendemottagning för vuxna.

Rapporterna skatt vara färdigstättda senaste den 30 nov 2019.
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§12 övriga frågor

Aina Wåhlund efterfrågar information kring den omorganisation som pågår i region Värmland

avseende de delar som påverkar området missbruk/beroende. Anna-Karin Törnqvist informerar om

ett förslag där Beroendecentrum kommer att tillhöra slutenvårdspsykatrin och att område

länsgemensam psykiatri upphör, Mer information kommer längre fram.

§13 Avslutning

Ordförande tackar mötesdeltagarna och avslutar sammanträdet'
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