Förbundsordning för Värmlands läns
vårdförbund
1 § Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med
direktion enligt kommunallagen och har sitt säte i Karlstad.
2 § Medlemmar i vårdförbundet är samtliga kommuner i Värmlands
län nämligen Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors,
Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne,
Säffle, Torsby och Årjängs kommuner.
3 § Vårdförbundet har till ändamål att inom Värmlands län vara
huvudman för vissa hem för vård eller boende och därvid, på
uppdrag av hemkommunen, ombesörja vården enligt de
bestämmelser som anges i bl.a. Socialtjänstlagen (SOL) och Lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Förbundet driver Flöjten, akut- och utredningshem för barn, i
Karlstad.
Förbundet driver Beroendecentrum Värmland tillsammans med
Landstinget i Värmland.


För verksamheten ska årligen inriktnings- och effektmål
fastställas av Direktionen då budgeten behandlas.



Personalen på Flöjten ska ha den kompetens i omvårdnad och
utredningsmetodik så att de kan lämna underlag till utredningar
som socialtjänsten handläggare.



Personalen på Beroendecentrum Värmland ska ha kompetensen
socionom, socialpedagog, behandlingsassistentutbildning samt
kompetens i metoder inom psykosocialt stöd och psykosocial
behandling enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevården.



Verksamheten ska följas av en referensgrupp rekryterad inom
socialtjänsten i de kommuner som har förtroendevalda
ledamöter i Vårdförbundets arbetsutskott. Gruppens främsta
uppgift är att systematiskt fånga upp ägarnas behov och
synpunkter på verksamheten. Förbundschef är sammankallande
och enhetschefen på Flöjten är föredragande i referensgruppen.
Förbundschef/enhetschef rapporterar till Au/ Direktionen.



Verksamheten Beroendecentrum ska följas av en styrgrupp.
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Styrgruppen har uppdraget att ansvara för drift- och
utvecklingsfrågor som är relaterade till Beroendecentrum på
verksamhetsnivå. Styrgruppen utgörs av tjänstemän från
respektive huvudmän. Styrgruppen rapporterar till respektive
huvudman. Styrgruppen sammanträder 2-4 gånger per år.


Styrgrupp för länets utvecklingsarbete inom missbruks- och
beroendevården. Länets samlade ledning, styrning och
utveckling av missbruks- och beroendevården i länet leds av en
politisk styrgrupp med fyra ledamöter jämte ersättare från
respektive huvudman. Styrgruppen sammanträder 2-4 gånger
per år.

4 § Större förändringar som att skapa, överlåta eller lägga ner
verksamheter, beslutas av vårdförbundet efter samråd med
medlemskommunerna. Vårdförbundet skall verka för att
kommunernas socialtjänst har tillgång till vårdplatser utanför länet.
Vårdförbundet skall i sin planering beakta de viljeyttringar som
anges i länets vårdresursplan.
5 § Förbundsdirektionen består av 16 ledamöter och 16 ersättare.
Varje medlemskommun utser en ledamot och en personlig ersättare.
Ledamot och ersättare utses bland ledamöter och ersättare i
respektive kommunfullmäktige.
6 § För granskning av Vårdförbundets verksamhet utser kommunfullmäktige i Karlstads kommun två revisorer ur kommunrevisionen.
7 § Direktionen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av
ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter.
8 § Vårdförbundet får för sin verksamhet uppta lån och ingå borgen.
Sammanlagda lånesumman får dock inte vid något tillfälle överstiga
10 miljoner kronor. Sammanlagda borgenssumman får inte överstiga
2 miljoner kronor.
9 § Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets
behållna tillgångar och skulder i förhållande till medlemmarnas
skattekronor beräknat på skatteunderlaget inkl. ev. statligt tillskott
vid närmast föregående årsskifte. Dessa grunder tillämpas också vid
skifte av förbundets behållna tillgångar, som föranleds av förbundets
upplösning.
10 § Kostnaden för förbundets verksamhet skall betalas dels genom
vårdavgifter/plats – syftande till full kostnadstäckning – från de
kommuner som utnyttjar respektive plats dels genom ett årligt
bidrag. Bidraget beräknas på summan – uttryckt i kronor – av
kommunens egna skatteintäkter och statsbidrag.
11 § Om en medlem säger upp sitt medlemskap skall förbundet
avvecklas och träda i likvidation inom två år efter uppsägningen.
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12 § Tillkännagivande av verkställd justering av förbundsdirektionens protokoll skall ske på Värmlands läns vårdförbunds
digitala anslagstavla.
Förbundsordningen har ändrats
§ 6 redaktionell förändring (2006 03 03 Direktionen § 8)
§ 6 ny lagstiftning (2007 02 23 Direktionen § 5)
§ 3 Regler för styrning av verksamheten (2008 05 30 § 11)
§ 3 Förbundet driver Beroendecentrum Värmland ( 2013-11-01)
§ 3 Styrgrupp för Beroendecentrum Värmland ( 2016-03-18)
§ 3 Styrgrupp för utveckling, styrning och ledning av missbruks- och
beroendevården i Värmland (2016-03-18)
§ 12 Digital anslagstavla (2019-03-15 Direktionen § 13)
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