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Central ledningsgrupp för missbruks och beroendevården 

CLG-MBV 

 

Tid: Onsdag 2019-09-18,  10.00-12.00 

Plats: 
 

Kungsgatan 18, plan 4 Socialförvaltningen 
 

 

Deltagare 
Anna Enström, skolöverläkare Karlstad kommun 
Leif Martinsson, utvecklingsledare Värmlands läns vårdförbund 
Åsa Andersson, socialchef Filipstad kommun 
Monica Persson, socialdirektör Karlstad kommun 
Pär Johansson, förbundschef Värmlands läns vårdförbund 
Ulrika Thufvesson, verksamhetschef Region Värmland 
Carina Mäkinen, verksamhetsutvecklare Region Värmland 
Förhindrad 
Börje Ehinger, områdeschef öppenvård Region Värmland 

 

Ordförande hälsade välkommen! 

1. Uppföljning av föregående möte den 23 maj 2019. 

2. Information från deltagarna – laget runt:  
          Ulrika T: Beskrev nya organisationen i regionen, från 18 verksamhetschefer till 12 samt  
          förändringar i verksamhetsområden. Områdesledningen har haft en 2-dagars uppstart 
          med bara positiva reflektioner och tydligt. 
          Carina M: Meddelar att nya organisationer blir bra med en samling av verksamheter 
          För barn- och unga. 
          Anna E: Medelar att det är en del pensionsavgångar och flytt till andra  
          Verksamhetsområden vad det gäller skolläkare. 
          Monica P: Tuff ekonomi i socialtjänsten, hårdbantning är att vänta. Konsulter anlitade 
          som granskar ekonomin och verksamheter. Missbruksvården kommer att stå i fokus,  
          beslut om åtgärden kommer i december. 
          Åsa A: Tunga ekonomiska poster på försörjningsstöd och placering av barn. Filipstads  
          Hemtjänst går bra – duktiga medarbetare. Planer på effektivisering inom  
          Öppenvården vuxna och barn/unga. 
          Pär J: Flöjten har nu flyttat till Hammarö och har nu fördubblat sina platser från 6 till  
          12. Pär meddelar att det är osäkert vad det gäller VLV administration, juridiskt ej  
          Korrekt idag med köp av vissa tjänster från Forshaga kommun, tecknar nu avtal med  
          Forshaga kommun för 2020 och under tiden pågår arbete med att lösa detta. 

3. Rapport från politiska styrgruppen: 
   Pär informerade om mötet den 12 juni och den 13 sep där bl a togs följande upp: 
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• Rapporten vad det gäller länsmottagning för unga med missbruk gicks igenom 
och godkändes. 

• Uppdrag till de lokala ledningsgrupperna att utreda hur gemensamma 
beroendemottagningar för vuxna kan utformas. 

• HVB-hem för unga ska utredas av VLV 

• HVB-hem för vuxna skall gå ut på remiss till kommunerna och regionen 

• Representant från regionen i CLG ska ses över av områdeschef. 
           Vad det gäller TNE så meddelar Pär att ombyggnation inte längre är aktuellt utan  
           befintliga lokaler i psykiatrihuset kommer att användas. 
           Vad det gäller Beroendecentrum beskrevs de bemanningsbesvär vad det gäller    
           läkarfrågan som pågått under 2019 och där nuvarande läkarbemanning är under 50%. 
           VLV direktion kommer att diskutera detta vid nästkommande direktionsmöte. 

4. Rapport från de lokala ledningsgrupperna: 
    Centrala lokala ledningsgruppen (Karlstad med kranskommuner) och Södra  
    ledningsgruppen har haft möten i september. Centralas huvuddiskussion var   
    uppdraget att utreda förutsättningarna för en lokal beroendemottagning för vuxna  
    samt presentation och diskussion om rapporten vad det det gäller länsmottagning för  
    unga. Centrala valde ut representanter från psykiatri, vc och socialtjänst som  
    arbetsgrupp för utredning vad det gälle beroendemottagning vuxna. 
    Södra ledningsgruppen (Säffle, Grums) var huvudfrågorna samma som ovan, dessvärre 
    saknades representeter för psykiatriska öppenvården och vårdcentraler – varav ingen 
    arbetsgrupp eller vidare diskussion kunde fortsätta vad det gäller  
    beroendemottagning vuxna. Undertecknad, som representant för CLG, har efter  
    mötet mejlat ansvariga chefer om brist på närvaro och påtalat att kontakt med  
    socialtjänst Säffle bör ske skyndsamt för vidare diskussion om lokal  
    beroendemottagning. Övriga lokala ledningsgrupper har möten i sep/okt -där då 
    uppdraget om beroendemottagning för vuxna samt rapporten unga har prioritet. 
5. Representanter i  Centrala ledningsgruppen 
    Diskussion i gruppen om CLG är en strategisk eller icke strategisk funktion. Grund-     
    uppdraget för CLG är Länsöverenskommelser för vuxna och barn- och unga samt 

           Utvecklingsfrågor/beslut inom missbruksvården. Det viktiga är att  
           deltagarrepresentanter har mandat att ta beslut och föra talan för sin organisation  
           samt beslutsgångarna inom respektive organisation är tydlig. För att täcka regionens 
           område i centrala ledningsgruppen – kopplat till Länsöverenskommelserna, bör det 
           representeras av psykiatri, vårdcentraler och Barn- och unga. Ulrika Thufvesson tar  
           med sig frågan. 

6. MILK-nätverket: 
    Åsa Andersson är ny representant för kommunerna, dessvärre är hon förhindrad att  
    delta nästkommande konferens den 30-31 okt, Pär J går in som reserv och deltar. Leif 
    är tillsvidare både regionens och kommunernas representant. 
    MILK-mötet i Karlstad den 15 nov:  
    Huvudfokus är Handlingsplan mot missbruk och beroende – Tidig upptäckt, tidiga  
    insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år. SKL Mikael Malm och  
    Zophia Mellgren deltar och står för halva innehållet den dagen, medan CLG ska .    
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    ansvara för viss del av innehållet. Deltagande på konferensen ska vara representanter 
    från de lokala ledningsgrupperna, påannonsering om detta har skjutits upp pga CLG- 
    mötet har senarelagts. Annonsering för detta görs den 18 sep. Lokal är bokad på  
    Karolinen konferens, men ses inte som optimal lokal för detta, ny lokal eftersöks. 
7. Aktuella utbildningar: 
    Konferensen missbruk den 8 okt är fulltecknad. Med föreläsarna har vi passerat 160  
    deltagare. Intresset har varit stort och deltagarna representeras av vårdcentraler,  
    psykiatrisk öppenvård, socialtjänst, BUP, Första linjen unga, ungdomsmottagningar,  
    elevhälsan och Beroendecentrum. 
8. HVB-hem för vuxna: 
    Remiss kommer att skickas in till samtliga kommuner och regionen. Svar på remissen 
    Kommer att sättas till sista februari 2020. 
9. HVB-hem för unga: 
    Har varit förfrågan från kommunerna angående HVB-hem för unga. Utredning om  
    omfattning och innehåll kommer på påbörjas via VLV. 
10. TNE:  
     Befintliga lokaler i psykiatrihuset CSK kommer att användas för detta, ingen  
     ombyggnation förväntas, vilket kan påskynda verksamhetsstart.  
       Sprututbyte: 

            Ingen information. 
11. Övriga frågor: 
     Pär informerade Beroendecentum, att ca 1.3 milj har uteblivit i intäck mot budget  
     utifrån läkarbrist. I samverkansavtalet för BC står reglerat att det ska finnas läkare  
     (psykiater) 75%. Detta har inte uppfyllts sedan september 2018. Det har påverkat  
     tillgängligheten, kvalitén och ekonomin på BC. Detta har diskuterats på politisk  
     styrgruppen och kommer även att tas upp på Värmlands läns vårdförbunds  
     direktionsmöte. Det kan komma att bli en dialog mellan parterna om vem som ska stå  
     för kostnaderna som uppstått/uppstår. 
 
     Leif informerar att Länsöverenskommelsen för unga löpte ut den 1 sep 2019. Revision  
     av överenskommelsen behöver göras. Diskussion om beslutsordningen i detta.  
     Monica P och Ulrika T  tar med sig frågan – om den reviderare överenskommelsen  
     behöver vidare för godkännande och beslut och i så fall till vilken funktion inom  
     regionen och kommunen. Revideringen av länsöverenskommelsen unga bör invänta  
     Barnkonventionen som blir ny jag 20200101. 
12. Mötet avslutades 
     
     Nästa CLG-möte den 7 november   

 
 
Leif Martinsson                              
vid pennan 
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