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Harriet Pettfolk (Enhetschef)
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§1

Sammanträdet öppnas

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna dagordningen

Justerarnas sign

\o \lw

Utd ragsbestyrkande
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§2

Val av justerare

Beslut
Direktionen bestutar
- utse Utrika Nitsson (S) titt justerare

Justerarnas s'ign
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§3

lnformation från förbundschef

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna information från förbundschefen.

Bakgrund
Förbundschefen informerar om aktuelta frågor i förbundet.

Justerarnas sign

\§w
Utd ragsbestyrkand e
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s4

Justerarnas sign

Reglering av balanskravsresu ltat

Beslut
Direktionen bestutar
- att inte återstätta det negativa resuttatet för 2019 inom tre år med hänvisning titt stark
finansietI stättning. Detta gälter även återstående underskott från 2017.

Bakgrund
Kommunatlagens kapitel 11 reglerar ekonomisk förvaltning, §S 11-12 tar upp regtering av
batanskravsresuttat:
12§ Om balanskravsresuttatet entigt 11 kap. 10 § tagen (2018:597) om kommunat bokföring
och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast
fötjande tre åren.
Futtmäktige ska anta en åtgärdsptan för hur regleringen ska ske.
Bestut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa
balanskravsresuttatet uppkom. Lag (201 8:600).
13 § Futtmäktige får bestuta att en reglering av ett negativt batanskravsresultat inte ska
göras om det finns synnertiga skät.

Förbundet åberopar enligt kommunattagen 1 1 kap 1 3 § synnerliga skät för att inte återstätta
det negativa resuttatet för 7019 inom tre år. Detta gälter även återstående underskott från
2017. Som synnertiga skäl anges en stark finansiell stätlning. Enligt kommunatlagens
förarbeten är stark finansiet[ stättning något som kan utgöra ett synnertigt skät att inte
återstätta ett negativt resultat. Med beaktande av förbundets egna kapital om 6 351 tkr
samt fortsatt god ekonomisk hushåtlning kommer några åtgärder för att återstätta resuttatet
entigt batanskravet inte att vidtas. Ptanen att utnyttja det egna kapitalet för att täcka årets
förtust bryter inte mot kravet på en god ekonomisk hushåttning då förbundet har:
. täckning för hela pensionsåtagandet genom avsatta mede[
. banklån endast kopptat titt ägd fastighet
. god tikviditet
. ingen känd riskexponering

\.I)

Utd ragsbestyrkande
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Justerarnas sign

§5

Årsredovisning 2019

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna årsredovisni ng 2019

Bakgrund
Resuttatet för verksamhetsåret 2019 redovisar ett överskott om 2 074 tkr. Överskottet kan
härledas titt försätjningen av fastigheten Ladan 2 där reatisationsvinsten uppgick titt 3 574
tkr. Balanskravsutredningens justerade resultat visar på ett underskott om 1 500 tkr för
2019. Från det negativa resuttatet är 7017 finns fortfarande 499 tkr att återstätta.
Förbundet åberopar synnertiga skät för att inte återstätta de negativa resuttaten i
batanskravsutredningen då förbundet har en stark ekonomisk stlttning. Förbundet förvattar
projektmedel på sammantagt 8 061 tkr.

Beslutsunderlag
Bitaga, Årsredovisning 201 9.

\)'\,xtr
Utd ragsbestyrkande
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Justerarnas sign

§6

Beroendecentrum

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttetse.

Bakgrund

Lägesbeskrivning
Munttig rapport.

Flödesstatistik
F[ödesstatistiken avser perioden jan-februari. Beroendecentrum har en medetbetäggning
med 7,96 mot budget 9,25. Statistiken redovisas på sammanträdet.

Måluppfyllelse
Genomgång av Beroendecentrums må[uppfyItetse

.Att ge medicinsk abstinensbehandting samt göra psykiatriska och psykosociata
bedömningar.
.Erbjuda en anpassad vård för brukare med missbruk/beroende ikombination med psykisk
probtematik.
.Motivera och stödja brukaren att genomföra den vårdplanering som är upprättad med den
ptacerande kommunen.
.Utveckta vårdkedjan-före inskrivning-under inskrivning-efter utskrivning.
.Ge vård baserad på evidensbaserade metoder entigt Sociatstyretsens nationetta rikttinjer.
.Leverera ett stutdokument senast en vecka efter utskrivning titt ptacerande kommun.
.Vara kompentens- och metodstöd i arbetet med att utveckta missbruks- och
beroendevården i Värmtand.
.Arbeta aktivt med att göra vistetsen på beroendecentrum titl en viktig del i den
vårdkedjan som finns för brukaren.
.Att personaten har rätt kompetens och utbildningar för verksamheten.
. Betäggningsmåtet f ör 2070 är att uppnå en medetbetäggning pä 9,25 ptacerade i
genomsnitt per dygn.

Utd ragsbestyrkande
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Flöjten

Beslut
Direktionen bestutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttelse.

Bakgrund

Lägesbeskrivning
Muntlig rapport Enhetschef .

Flödesstatistik
Flödesstatistiken avser perioden jan-februari. Ftöjten har en medetbetäggning med 6,41 mot
budget 7,75. Statistiken redovisas på sammanträdet.

Måtuppfyltelse
Genomgång av F[öjtens måtuppfyttetse.

.Att ge barn och föräldrar en trygg och säker tittvaro.

.Att ge stöd i krissituationer.

.Att vägteda förätdrar i sin omsorg om barnen.

.Att vara ett skydd för barn och förä[drar i utsatta situationer.

.Att vara en resurs i sociattjänstens arbete genom att bistå med professione[a
observationer och erbjuda utredningar av god kvatitet.
.Betäggningsmåtet för 2020 är att uppnå en medelbetäggning pä7,75 ptacerade i
genomsnitt per dygn.

Justerarnas sign

\s
Utd ragsbestyrkande
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§8

Upphandling av administrativ service

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information om upphandting av administrativ service

Bakgrund
Direktionen har gett förbundschefen i uppdrag att utreda möjtigheter gättande upphandting
av framtida tjänster avseende administrativ service. Utifrån ett tångsiktigt perspektiv
behöver förbundet en administration som anpassas efter eventue[[a nya verksamheter. I

nuläget är det oktart hur behoven ser ut då inga beslut är fattade gättande eventuetla nya
HVB-verksamheter.

\\J uJ

Utdragsbestyrkande
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§9

Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information från den politiska styrgruppen och den centrata ledningsgruppen
- godkänna rapport måtuppfyttelse.

Bakgrund

lnformation från den centrala ledningsgruppen och den politiska styrgruppen
Genomgång av protokotlen från den potitiska styrgruPpen samt den centrala
Iedningsgruppen.

Måluppfyllelse
Genomgång av måtuppfyl[else för utvecklingsarbetet avseende missbruks- och

beroendevården.

.TiItsammans med Region Värmtand ansvara för det tångsiktiga utvecktingsarbetet inom
missbruks- och beroendevården i tänet.
.Vara kompetens- och metodstöd i tänets utvecklingsarbete inom missbruks- och
beroendevården.

\" 'tr$,

Utd ragsbestyrkande
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§ 10

Länsgemensam beroendemottagning för unga

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information om [änsgemensam beroendemottagning för unga

Bakgrund
Utifrån uppdrag från den politiska styrgruppen for utveckting av missbruks- och
beroendevården i
Värmtand har en arbetsgrupp tagit fram en rapport avseende en gemensam
beroendemottagning för unga i [änet. Arbetsgruppen har representerats av [änets
socialtjänster, psykiatriska öppenvården, barn- och ungdomspsykiatrin, första tinjen och
Värmtands läns vårdförbund. Arbetsgruppen har lämnat förstag på innehått, resursbehov,
utformning och finansiering av en [änsgemensamberoendemottagning för unga 13 25 är,
vårdavdetning för unga 13-17 är samt lokala mottagningar. Rapporten har skickats ut på
remiss titt länets 16 kommuner och ti[[ Region Värmland. Samttiga kommuner i länet och
Region Värmtand har svarat på remissen. 14 av't6 kommuner och regionen stälter sig bakom
rapporten. 2 av 16 kommuner stätler sig inte bakom rapporten men ser ändå behov som
behöver utredas vidare. Samtliga remittenter ser svårigheter med den föreslagna
vårdavdetningen så som den beskrivs i rapporten. Vad gätter länsgemensam
beroendemottagning och tokata mottagningar ser majoriteten av kommunerna och regionen
ett behov av sådana verksamheter. Frågan har varit uppe för bestut i Region Värmtands
Hätso- och sjukvårdsnämnd där regiondirektören fått i uppdrag initiera verkstättighet utifrån
rapportens förslag avseende [änsgemensam beroendemottagning och lokata mottagningar.

§-)\'ilr'

Utd ragsbestyrkande
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§ 11

Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med
missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för
unga upp till 18 å

Beslut
Direktionen beslutar

- godkänna remissförfrågan "Ett regionatt utrednings- och behandtingshem för unga med
missbruksprobtematik upp titt 20 år samt akutavdelning för unga upp titt tA år".
- ge förbundschefen i uppdrag att understä[ta remissförfrågan titt futtmäktigeförsamlingarna
i medlemskommunerna samt tit[ Region Värmtand.

Bakgrund
Värmlands täns vårdförbund har sammanstättt ett förstag gättande ett [änsgemensamt akut-
utrednings- och behandtingshem för unga med missbruksproblem. Tanken är att länets 16
kommuner tittsammans med Region Värmtand gemensamt via Värmtands läns vårdförbund
driver HVB-hem för måtgruppen. Syftet är att titthandahåtta en mer sammanhåtten
vårdkedja, bidra titt ökad samverkan samt ökad kvatit6 för måtgruppen.

Beslutsunderlag
Bitaga, Ett regionalt utrednings- och behandtingshem för unga med missbruksprobtematik
upp titt 20 år samt akutavdelning för unga upp titt 18 år.

N trrJ

Utd ragsbestyrkande
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Justerarnas sign

517

Länsgemensamt behandlingshem för vuxna

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna information om länsgemensamt behandlingshem för vuxna.

\r \h,

Utd ragsbestyrkande

Bakgrund
Värmtands läns vårdförbund har sammanstättt ett förstag gättande ett [änsgemensamt
behandtingshem för personer med missbruks- beroendeprobtematik med samsjuklighet.
Tanken är att länets 16 kommuner ti[lsammans med Region Värmland gemensamt via
Värmtands [äns vårdförbund driver HVB-hem för måtgruppen. Syftet är att titthandahåtta en
mer sammanhåtten vårdkedja, bidra titt ökad samverkan samt ökad kvatite för måtgruppen.
Förslaget har skickats ut på remiss tit[ kommunerna och regionen med sista svarsdag den
2812 2020. Munttig redovisning av inkomna remissvar. Region Värmtand och några av
kommunerna har begärt förtängd svarstid. Av de inkomna remissvaren är majoriteten
positiva och stälter sig bakom remissen.
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s 13

Lokaler

Beslut
Direktionen bestutar
- ge förbundschefen i uppdrag att undersöka om medlemskommunerna etter Region

Värmtand har tämptiga lokaler för eventuettt kommande HVB-verksamheter för unga och
vuxna.

Bakgrund
Värmtands täns vårdförbund har utifrån önskemåt från kommunerna utrett frågan om HVB-

hem för vuxna och HVB-hem för unga. Som ett led i fortsatt utredning finns behov av att
inventera möjtiga lokater för de titttänkta verksamheterna.

\§w
Utd ragsbestyrkande
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§ 14

Smadit - Samverkan mot droger och alkohol i trafiken

Beslut
Direktionen bestutar
- ge förbundschef i uppdrag att underteckna överenskommelse om 5Ä4ADlT under
förutsättning att samttiga [änets kommuner godkänner detta.

Bakgrund
SMADIT är en nationett modett som syftar titt att förbättra samverkan mettan potis, sjukvård
och socialtjänst, minska antalet påverkade förare genom att minska antatet återfatt btand
rattfytlerister samt öka möjtigheten för de som omhändertas för rattfytteri att ta itu med
sina probtem.
Fotkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det nationel[a SrtÅADIT-arbetet. De

myndigheter som entigt regeringsuppdraget ska ingå i den samverkan är Trafikverket,
Transportstyrelsen, Potismyndigheten och Sociatstyretsen. Andra myndigheter som också
dettar i det nationelta arbetet är Länsstyretserna, Kriminalvården, Kustbevakningen och
Tutlverket. Visionen och syftet i [änet tigger i linje med de nationetta dokumenten, ANDT-
strategin och Titlsammans mot brott. Visionen är en atkohot- och drogfri trafik i [änet och är
att minska antatet påverkade förare genom att minska antatet återfatt btand ratt- och
sjöfylterister, öka möjtigheten för de som rapporteras för ratt- och sjöfytteri att ta itu med
sina problem samt att minska kostnader för vård, behandting och samhätlets övriga insatser.
Atta personer som bedöms påverkade när Potisen/Tutten genomför drogkontroIter i trafiken
ska erbjudas S/t4ADlT. Kommunen ska fötja upp atta SMADIT-ärenden som potisen skickar
Myndigheterna ska i a[ta ärenden som rör SMADIT ta hänsyn ti[[ barnperspektivet och vid oro
för barn/en göra en orosanmätan (SoL §14:1). lsamband med personutredning inför
huvudförhandting vid misstanke om grovt rattfytteri ska frivården atttid beakta möjtigheten
titt skyddstittsyn.
Förbundet har fått en förfrågan från Länsstyrelsen i Värmtand om Beroendecentrum kan
vara länets kontakt för potismyndigheten som ansvarar för att ge SÅ,IADlT- erbjudande titt
atla misstänkta ratt-, drogratt- etter sjöfytterister. Som det ser ut idag finns ingen
fungerande rutin med kontaktuppgifter til[ respektive kommun vitket leder titt att SMADIT-
erbjudande riskerar att utebti. Beroendecentrums avdelningstetefon är bemannad dygnet
runt årets alta dagar. Beroendecentrum kan ta emot uppgifter (hemkommun, namn,
tetefon, åtder) från Polismyndigheten på personer som tackat ja titt erbjudandet om samtal
med sociattjänsten och kontaktar respektive kommun inom ett dygn. Beroendecentrum
ansvarar för sammanstältning och rapportering av data två gånger per år.

Beslutsunderlag
Bitaga, Överenskommelse SMADIT

Justerarnas sign

\Jw
Utd ragsbestyrkande
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§ 15

TNE - tillnyktringsenheten

Beslut
Direktionen bestutar
- ge förbundschef och ordförande i uppdr.ag att underteckna samverkansavtal avseende
tittnyktringsenhet för kommunernas räkning under förutsättning att samttiga
medtemskommuner först godkänner avtatsförstaget. Avtatet behöver komptetteras gä[[ande
platsantaI före undertecknande.

Bakgrund
Det fteråriga arbetet med att tittskapa en tittnyktringsenhet i Värmland har resutterat i

företiggande förstag titI samverkansavtal metlan Region Värmtand och Värmlands [äns
vårdförbund avseende den gemensamt finansierade tittnyktringsenheten vid
Centratsjukhuset i Kartstad. Utgångspunkten är det tagstadgade gemensamma ansvaret för
samverkan i missbruks- och beroendevård samt det identifierade behovet av en enhet som
kan ta emot personer i akut behov av tillnyktring under medicinsk övervakning. Parternas
avsikt och åtagande konkretiseras i företiggande förstag titI samverkansavta[. Samttiga
kommuner i Värmtands tän har sedan tidigare godkänt fortsatt finansiering efter år 1 som
finansieras av projektmede[ som Värmtands läns vårdförbund förfogar över. Ptanerad start
för verksamheten är 7070-04-01.
Fördetningen av kostnader är tänkt som tidigare att regionen står för 80 % och kommunerna
för 20 %. Entigt den budgetskiss som regionen tagit fram kommer kostnaderna uppgå titl S

624 0001 år (2019 års tönetäge). Kostnaderna innefattar 10 skötare på 100 % (5 483 000)
samt sjuksköterska 25 % (141 000). För kommunernas del skutte då kostnaderna hamna på ca
1 174 800/är som fördetas utifrån befotkningsunderlaget. För 2070 har förbundet ca 4 950
000 i projektmedel vilket beräknas täcka kostnaderna i sin hethet från 2020-03-01 titt 2020-
12-31.
Verksamheten ska inrymmas i befinttiga lokater i psykiatrihuset med 4 ptatser dygnet runt.
Ett förslag på samverkansavtaI har tagits fram och skickat ut på remiss titt tänets 16

kommuner samt Region Värmland. I förstaget är Värmtands läns vårdförbund part för
kommunernas räkning
Regionstyretsen kommer att behandta ärendet i början av 2020 och förstaget är att
godkänna samverkansavtatet. En förutsättning är att samttiga kommuner också godkänner
avtalet.

Beslutsunderlag
Bilaga, SamverkansavtaI TNE

Justerarnas sign

\$ \tt
Utd ragsbestyrkande
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Justerarnas sign

s 16

Vision och värdegrund

Beslut
Direktionen beslutar
- faststätta vision och värdegrund

Bakgrund
Förbundet har arbetat med att ta fram en vision och en värdegrund under 2019. Personal
och [edning har varit invotverade i arbetet som syftar titt att ytterligare förtydtiga styrning
och kvalitetsarbetet. Utgångspunkter i arbetet har bland annat varit Svensk standard SS

41000:2018 - Kvatitetssäkring för HVB och FN:s konvention om barnets rättigheter.
Värdegrunden för Beroendecentrum behöver samordnas med Region Värmtands arbete kring
värdegrund som är pågående under 2020.

Värmlands läns vårdförbunds vision
Vi är ett förbund med framåtanda som tar initiativ tit[ utveckting och möter utmaningar
med engagemang, kunskap och kompetens. Vi samverkar med andra utifrån
Värmtänningarnas behov i centrum.

Värdegrund Förbundet
A[ta verksamheter i förbundet utgår från principen om atla människors lika värde och skydd
mot diskriminering.
Verksamheterna bygger på evidensbaserad praktik.

Värdegrund Beroendecentrum Värmland
Trygghet - Beroendecentrum Värmtand bedriver en säker och trygg abstinensvård.
Utgångspunkten är att atla ska kunna känna sig trygga och säkra. Vi ska förebygga,
uppmärksamma och agera vid risk för hot och våtd.
Ansvar - Vi har en samsyn i vad som är verksamhetens måt, tar ansvar och jobbar åt samma
hått med samma måt med ktienten i fokus.
Kommunikation - Vi är tydliga, lyssnar in och är respektfutla i vår kommunikation med andra
internt och externt.
Bemötande - Vi står för ett gott bemötande mot atta som kommer i kontakt med
Beroendecentrum. Ett gott bemötande bygger tittit, främjar detaktighet och bidrar tit[ en
hög kvatite i verksamheten.

Värdegrund Flöjten
Värdegrunden utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.
Ansvar - Vi har en samsyn i vad som är verksamhetens måt, tar ansvar och jobbar åt samma
hått med samma må[ med klienten i fokus, atttid utifrån barnets bästa.
Kommunikation - Vår kommunikation med andra prägtas av respektfutthet, öppenhet,
ärtighet och mod både internt och externt.
Bemötande - Vi står för ett gott bemötande mot atla som kommer i kontakt med Ftöjten.
Ett gott bemötande bygger tittit, främjar detaktighet och bidrar titI en hög kvatitå i
verksamheten.
Kvatit6 - Vi dokumenterar noggrant, gör utredningar av god kvatit6 med rättssäkerhet och
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ett objektivt förhåttningssätt. Barnets bästa beaktas i atta bestut som rör barn

Beslutsunderlag
Bitaga, Vision och värdegrund

Justerarnas sign
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917

Kvalitetsberättelse 20 1 9

Bakgrund
Kvatitetsberättelsen för Värmlands täns vårdförbund är upprättad utifrån bestämmetserna i

SOSFS 2011:9 och i entighet med vår verksamhets eget ledningssystem för kvalitet. Den är
tänkt att tjäna som ett verktyg för kontinuertig utvärdering och avstämning av hur och i
vitken grad vår verksamhet uppnår en god kvatitet. För att kunna ge de personer som får
stöd genom vår verksamhet insatser som är verksamma och ändamåtsenliga krävs att vår
verksamhet håtter en god kvatitet.

Beslutsunderlag
Bilaga, Kvalitetsberättetse 201 9

Justerarnas sign

\J u^/
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Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna kvatitetsberättetse 201 9.
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Justerarnas sign

§ '18

Uppfötjning per februari

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna uppfötjning per februari

Bakgrund
Ftöjten redovisar ett underskott om 45,9 tkr mot budgeterat överskott om 419 tkr på hetår.
Betäggningen för februari har varit B,58 mot budgeterat 7 ,75 och medetbetäggningen för
året är 6,41.

Beroendecentrum redovisar ett överskott om 12,1 tkr mot budgeterat överskott om 325 tkr
på hetår. Betäggningen för februari har varit 8,72 mot budgeterat 9,25 och
medetbetäggningen för året är 7,96.

Administrativ chef redovisar ett överskott om 63,6 tkr mot budgeterat överskott om 134 tkr.

Utvecklingstedare redovisar ett underskott om72,1 tkr mot budgeterat underskott om 5'14
tkr. Entigt budget ska överskottet på övriga verksamheter täcka kostnader för
utvecktingsarbete.

I resuttaträkningen har vi per februari ett överskott om 109,8 tkr mot budgeterat överskott
om 542 tkr på he[året.
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Utd ragsbestyrkande
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§ 19

Avslutning

Bakgrund
Ordförande avslutar sammanträdet.

Justerarnas sign
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Utd ragsbestyrkande


