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Övriga

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

2019-10-'18, säffte stadshus, Xanaltorget 1, 66180 såffte, tokat Trätätjarummet
pLan 2, klockan 09:00 - 14:30
34-50

Aina wåhtund (S) Ordförande
Robert Halvärsson iMP) Vice ordförande
Britt Marie Wall (S) Ledamot
utrika Nilsson (5) Ledamot
Änna Karin Wjncentsson (C) Ledamot
Marianne Kieltstrdm (5) Ledamot
Åurea Rioftorido Kartsson (S) Ledamot
lnga-Litt Rosell (5lV) Ledamot
Anders Gustafsson (KD)

Pernitla Boström (S)

Åsa Otsson (M)

Malin 5vensson (Ekonom)
Pär Johansson (Förbundschef )
Harriet Pettfolk (Enhetschef)
Niktas Dannberg {avdetningschef)

Utses att iustera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

PerniLta Boström (S)

Ord{örande

Justerände
Pernitta Boström (S)

Pär Johansson
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Äina Wåhtund ISI
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Sammanträdet öppnas

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna dagordningen
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Beslut
Direktionen bestutar
- utse Pernilla Boström (s) titt justerare.
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Ekonomi

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna uppfötining per september.
. godkänna budgetförutsåttningar 2020.

Bakgrund
Uppfötjning per september
Se bilaga, uppfötjning per september

Budgetförutsättningar 2020
se bitaga, budgetförutsåttningar 2020.

Beslutsunderlag
Uppföljning per september, bitaga.
Eudgetförutsättningar 2020, bitaga.
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Delårsbokslut 2019

Beslut
Direktionen bes{utar
- godkänna detårsbokstut 2019

Bakgrund
Resultatet för detår 201 9 redovisar ett underskott om 1 28 tkr.
Administrativ chef visar ett överskott med E9,4 tkr mot budgeterat undertkott per hetår 44
tk.-
Flöjten visar ett överskott med 176,5 tkr mot budgeterat per helår 348 tkr.
Beroendecentrum visa. ett underskott om 273,3 tkr mot budgeterat överskott 597 tkr.
Utvecklingsarbete redovisar en nettokostnad med 292,1 tkr mot budgeterat 484 tkr på

hetår.
BaLanskråvsutredningen visar på ett undeaskott om 128 tkr för delår 2019. Äv förbundets
underskott från 2017 återstår 499 tkr att återstätta titt och med år 2020. lngen förändring av
Rips-räntan har skett under 2018 och pensionsskutden minskar med ,169 tkr vid detåret 2019.
Fööundet förvattar proiektmedel på sammantagt 5 074 tkr.

Beslutsunderlag
Detårsbokstut 2019, bitaga
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Beroendecentrum

Beslut
Direktionen be§lutar
- godkänna rapport tåigesbeskrivning.
- godkänna rapport fliidesstatistik.
. godkänna information om läkarsituationen.
. ge förbundschefen i uppdrag att föra dialog med Region Värmland gällande ekonomisk
kompensation Lrtifrån de delar i samverkansavtalet som inte uppfylls.

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Muntlig rapport.

Flödesstatistik
Ftödestatistik per septernber, se bitagå

Läkarbemanning
lluntlig rapport.

Be5lut3underlag
Statistik Eeroendecentrum, bjtaga
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Flöjten

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport tokater Ftöjten.
- godkänna rapport tokater Ladan 2.
- ge förbundschef och ordförande mandat att förhandla med köpare av fastigheten ladan 2
gättande köp etter eventuett uthyrning i awaktan på köp.
- notera bestut från lnspektionen för vård och omsorg.

Bakgruod
Lägesbeskrivning

^,{unttig 
rapport Enhetschef

Flödesstatistik
Statistik för september, se bitaga

Lokaler Flöjten

^lunttig 
information

Lokater Ladan 2
lÅuntlig in{ormation

Bestut från Inspektionen för vård och omsorg (lVO)
Muntlig information, se bitaga.

Beslutsunderlag
Flödesstatistik september, bilaga
Bestut IVO 2019"06-20, bjtaga.
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Nationetl standard för kvalitetssäkring av HVB

Beslut
Direktionen besLutar
- godkiinna information om nationell standard för kvatitetssäkring av HVB.

Bakgrund
I november 2018 pubticerades Sveriges första nationetla standard för kvatitetssäkring av HVB
(Hem för vård etter boende), SS 41000. Standarden syftar titl att öka tydLjghet och ge

konkret stöd för stärkt kvalitet i vården och omsorgen för brukare, [everantörer av tiänster
samt för bestättare. Förbundet har påbörjat arbetet mot en certifienng genom att
identifiera de processer där vi behöver förbättra oss. Föbundsdagarna i september ägnade§
åt att aöeta med mål, kvatit6 och värdegrund. Detta ger oss yttertigare mdjligheter att
kvalitetssäkra våra verkamheter och utveckla och utvärdera de insatser vi erbiuder inom
Beroendecentrum och Flöjten.
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Vision och värdegrund

Beslut
Dircktionen beslutar
- godkänna information om vision och värdegrund

Båkgrund
Den nationetta standarden för HVB, SS 41000:2018, sy,ftar tit( att säkerstäLLa en god och
såker omvårdnad och behandLing. Den utgår från brukarens behov och evidensbaserad
praktik och stärker det systematiska kvaLit€tsarbetet. En förutsättning för ätt teva upp titL
standardens krav är att det ska finnas en dokumenterad och impLementerad värdegrund för
respektive verksamhet. Om förbundets verksamheter ska kunna certifieras entigt den
nationeLta standarden för HVB behöver vi arbeta med vision och värdegrund i
verksamheterna. Arbetet med detta har påböriats på förbundsdagarna i september
tjttsammans med personat. Måtet är att ta fram ett förstag på vision och värdegrund för
f örbundets verksamheter.
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Upphandling av framtida tjänster gällande administrativ
service

Beslut
Direktionen beslutar
. godkänna information om upphandtinq av administrativ service

Bakgrund
Direktionen gav 201 9"01 '1 1 förbundsch efen i u ppdrag att undersöka möj tigheter tj Ll ny
värdkommun. På direktionens sammanträde 2019-03-15 bestutades att begreppet
värdkommun upphör och att arbetet fortgår med att undersöka möjtigheter gällande
upphandting av framtidå tränster avseende administrativ service. Efter kontakt med
upphandtingsmyndjgheten visade det sig att det inte står helt ktart att det är möjtigt för
förbundet att köpa tiänster av någon av dess medlemmar utifrån lagen om offentlig
upphandting. Utif.ån detta antitädes en upphandlingsjurist som fick i uppdrag att göra en
bedömning i frågan.
Av Pl framgår att det bedöms möjligt att - om det är frågan om kort kontraktstid .

direktupphandla administrativa tjånster avseende personaladministration, ekonomitiånst
och dataskyddsadministration f rån en av medlemskommunerna.
Om gränsen för direktupphandting överskrids (och en ettårig kontraktstid år svårmotiverad)
måste inköpet av tjänst, om nuvarande konstruktion består, upphandtas annonserat enligt
LOU.
Sammanfattnjngsvis bedöms det vara möjtigt att i nuvarande situation teckna ett
korttidsavta( med Forshaga kommun gättande administrativ service för 2020. Däremot
kommer gränsen för direktupphandling överskridas om man ska se på värdet av kontraktet
över längre tid än ett år, Det bedöms yara svårt att motivera korttidskontrakt efter 2020 då
behovet av administrativa tjänster är såvät förutsägbart och återkommande.
ljtöver detta finns också en osäkerhet i vad som sker i de utvecktingsfrågor förbundet
ärbetar med i ätt utve.kta nya verksamheter och hur behoven av administrativ service
kommer att påverkas om nya HvB-verksamheter ska etableräs. Det pågår en översyn kring
detta.

BeJlutsunderlag
P Upphandtingsfrågor avseende inköp administrativ tjänst, bitaga
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Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport utveckting av missbruks- och beroendevården i Värmland.
- ge förbundschefen i uppdrag att informera kommunerna om förutsättningarna för den
ptanerade tillnyktringsenheten.
- under förutsättning av fattade bestut av Region Värmland underställa kommunerna förslag
på samverkansavtat där värmtands täns vårdförbund förestå§ företräda kommunerna.

Bakgrund
lnformation från den centrata tedningsgruppen och den potitiska styrgruppen
Munttig information.

Information HVB-hem för vuxna

^,tunttig 
information

lnformation länsgemensam öppenvård för vuxna
Uppdrag tjLt de tokata tedningsgrupperna. Muntlig information

lnformation länsqemensamt HvB-hem för unga
Muntlig information.

lnformation Tittnyktringsenhet
Munttig jnformation.

N n0

Länets utveckli ngsarbete missbruks- och beroendevården



Värmlands läns
vårdförbund -*

13(1e)

vÄRrIrtLIx os LÄNs VÅRDFÖRBUND
Protokolt 2019-10-18

E44

Rapport länsgemensam beroendemottagning för unga

Beslut
Direktionen beslutar

godkänna information om länsgemensam beroendemottagning för unga.

Bakgrund
Utifrån uppdrag från den potitiska styrgruppen for utveckting av missbruk och
beroendevården i Värmland har en arbetsgrupp tagit fram en rapport avseende en
gemensam beroendemottagninS för unga i tänet. aöetsgruppen har representerats av
tänets socialtjänster, psykiatriska öppenvården, barn- och ungdomspsykiatrin, fijrsta linjen
och Värmtands Låns vårdförbund. Arbetsgruppen har tämnat förstag på innehåll,
resursbehov, utformning och finansiering av en lånsgemensam beroendemottagning för ungä
13-25 år, vårdavdetning för unga 1l 17 år samt lokala mottagningår. I sKL:s nationetlä
handtingsplan mot missbruk och beroende för personer 13-29 år finns en sammanstättning av
åtgärdsförslag som är riktade till kommuner, landstjng och regjoner. Där betyses särskilt
vikten av samverkan mettan ftera huvudmän, tittgängtighet, detaktiqhet och tidig upptäckt
tas btand annat upp. Flera åtgärdsforstag titt kommuner och regioner är framtagna i

handtingsptanen där btand annat samordnade insatser metlan socialtiänst, hälso- och
sjukvård och skota för barn, unga och unga vuxna förestås som åtgärd. Ärbetsgruppen har
tittat på vilka svårigheter som finns i samverkan som btand annat har påvisats j IVO:s
granskning (2017.7)om unga personer inom mjssbruks och beroendevården. Den politiska
styrgruppen för missbruks- och beroendevården i värmland beslutade 2019-06-12:

- godkänna rapporten.
- rekommendera Vähtands 15 kommuner och Region Värmland att stätta sig bakom
rapporten.
- ge förbundschefen i Värmtands täns vårdförbund i uppdrag att understätta rapporten till
Värmtands
16 kommuner samt till Region Värmtand för synpunkter och inriktningsbestut.
- efter bearbetning av inkomna synpunkter och jnriktningsbestut tas frågan åter upp i den
politiska styrgruppen för bestut och vjdäre hantering.

Beslutsunderlåg
Beroendemottagning unSa rapport, bitaga
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Brukarrådet i Värmland

Beslut
Diaektionen bestutar
- godkänna information om utredning ädodeaing och konsultbidrag titt Erukarrådet i
värmtand.

Bakgrund
Brukarrådet i Värmland
Brukarrådet i Värmland bedriver verksamhet på Beroendecentrum där de varje torsdag
eftermiddag finns på avdelningen för att stötta och motivera de ktienter som är inskrivna.
Ett fast konsuttbidrag utgår årtigen där Värmtands täns vårdförbund och Region Värmtand
detar på summan som uppgår tili 45 000 krlår. Bidraget ska täcka arvode, resor och fika.
lngen översyn av storteken på bidraget har giorts sedan 2016. Brukarrådet i Värmtand har
svårt att få pengarna att räckä titt. ANodet är beräknat tiLt 100 krlperson/timme. Vanugtvis
handtar det om två timmar för två personer varie vecka. Förbundschefen fick på
direktionen 2019.05-24 i uppdrag att utreda arvodering och konsuttbidrag ti{t brukarrädet i
Värmland. Muntlig information.

§
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lnformation om entledigande och val

Bestut
Direktionen bestutar
- notera information om enttedigande och val av ledamot och ersättare tiLt direktionen
- notera informalion om vdlav tehmannareviSorer.

8åkg.und
Enttedigande och vel av ledamot och ersättare tilt direktionen
Åke Gustavsson(S) enttedigas, efter egen be8äran, från uppdrag som tedamot i Värmlands
täns vårdförbund. Efter fyttnadsvat vätis Monica Otsson (C) titl tedamot och Tommy Olsson
(S) som ersättare. Entigt Torsby kommuns kommunfultmäktiges bestut 2019-06.17.

Val äv lekmannarevisorer
För granskning av Värmtands {äns vårdförbunds verksamhet utser kommunfultmäktige i
l(arlstad två lekmännarevisorer ur kommunrevisjonen. Birgitta Samuetsson (S) och Ann.
Louise Holm (S) vatdes för perioden 2019.01 01 2022-12-31. Entigt Kartstad kommuns
kommunfultmäktiges beslut 2019 01-31.

\,1
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AYslutning

Bakgrund
0rdf örande avstutar sammanträdet

Beslutet skackas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:
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lnvigning Flöjten

Bäkgrund
Bitdspel av de nya lokaterna.

\§
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Beslut
direktionen tackar för dragningen och nya Ftöjten förkLaras härmed invigd.
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Val av ledamot till arbetsutskottet

Beslut
0irektionen beslutar
. titl ledamot i arbetsutskottet vätja lnga-Litt Rosetl (5lV).

Bakgrund
Med änledning av vakant plats behöver direktionen utse ny ledamot till arbetsutskottet
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Delegationsordning

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information om detegationsordning

Bakgrund
Förbundets detegationsordning reviderades senast 201f är i behov av översyn. Syftet är att
tydliqqöra ansvar och befogenheter i förbundets b6luts{attande. Direktionen bestutade
190524 ge fööundschefen i uppdrag att revidera delegationsordningen. Revideringen pågår,
dock återstår en det arbete innan revideringen står klar.

(f,o

§48


