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Plats och tid

2020-05-20, Lagergrens gata 2, tokat Skeppet, ktockan 08:30 - 12:00

Avser paragrafer

20-33

Beslutande

Aina Wåhtund (S) Ordförande
Robert Hatvarsson (MP) Ledamot
Britt-ÅAarie Watt (S) Ledamot
Aurea Rioftorido Kartsson (S) Ledamot
Utrika Nitsson (S) Ledamot
Anna-Karin Wincentsson (C) Ledamot
Marianne Kjettström (S) Ledamot
Linnea Kihtström (KD) Ledamot
Pia Fatk {S) Ledamot
lnga-Litt Rosett (SlV) Ledamot
Monica Otsson (C) Ledamot

Gert Dahtberg (S) Ledamot
Pernitta Boström (S) Tjänstgörande ersättare

övriga

Matin Svensson (Ekonom)
Harriet Pettfotk (Enhetschef)
Pär Johansson (Förbundschef)

Utses att iust6ra

Pia Fatk (S)

Justeringens plats

Kartstad 2020-06-03

och tid

Underskrifter
Sekreterare
Pär Johansson
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Ordförande

Aina Wåhtund (S)

Justerande
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C--W

Pia Fatk (S)
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Sammanträdet öppnas
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna dagordningen
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Val av justerare
Beslut
Direktionen bestutar
- utse Pia Fatk (S) titt justerare.
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lnformation från förbundschefen
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna informationen

Bakgrund
Munttig information
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Uppföljning per april
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna uppfötjning per april

Bakgrund
Resuttatet per aprit är ett överskott om 481 ,8 tkr. De[ av överskottet, ca 273 tkr beror på
tägre kostnad för arbetsgivaravgifter titi fötjd av pandemin Covid-19.
Beläggning:
Ftöiten:
9,43 medelbetäggning aprit.
7,71 medetbetäggning tertial 1.
Beroendecentrum:
8,1 3 medetbetäggning

aprit.

8,16 medetbetäggning tertiat 1.
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Årsredovisning 2A19
Beslut
Direktionen bestutar
- notera rapport granskning av årsredovisning 2019 PWC
- notera rapport Revisionsberättetse 2019
- årsredovisning 2019 understätls kommunfuttmäktigeförsamtingarna i Värmtand för
godkännande och stätlningstagande angående ansvarsfrihet.

Bakgrund
Granskning av årsredovisning 2019
PWC bedömer att årsredovisningen i altt väsenttigt innehåtter upptysning om utfattet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stättningen. Förbundet lever
inte upp tit[ kommunattagens krav på en ekonomi i batans. Resuttatet är delvis förentigt med

definansietla måtsom direktionen faststältt ibudget 2019. Verksamhetens utfatl är
förentigt med de av direktionen faststättda verksamhetsmåten i budget 2019. Förbundet har
i avsättningen för pensioner valt att redovisa även den del av pensioner intjänade före
1998, vitka enligt kommunatredovisningstag och god revisionssed skatl redovisas utanför
batansräkningen som ansvarsförbindetse.
PWC bedömer att årsredovisningen, förutom ovanstående awiketse, i a[tt väsenttigt
uppfytler kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad entigt god redovisningssed. 5e

bitaga.

Revisionsberättelse

20 1 9

Förbundets utsedda revisorer tittstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019 samt att förbundets årsredovisning godkänns. 5e bitaga.
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Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna budgetförutsättningar 2021

Bakgrund
Åtgärder i budget 2021

lntäkter:
Medtemsavgiften höjs med ca 3,5

%

från 1 400 tkr titt

1 450

tkr.

Dygnsavgift:

Ftöjten barn 4.300 kr/dygn (4.300) vuxen 4.400 krldygn (4.400 ;-)
Beroendecentrum 2.900 kr I dygn (2.900).
Kostnader:

Antal arbetsutskott och direktionsmöten ökas titt fem per år istättet för fyra.
Lönekostnader och arvoden har anpassats titt de faktiska utgifterna samt att lönerevision

tagits i beaktande.
Driftskostnader har schabtoniserad uppräkning vid uppskattad förändring anpassade och
baserade efter avtat och tidigare utfatt.
Kostnader för administrativ service har räknats upp med 3

%.

Åtgärder i flerårsplan

lntäkter:
Medtemsavgiften räknas upp med ca3,5% årtigen.
Dygnsavgift;
Ftöjten oförändrad.
Beroendecentrum räknas upp med 50 krldygn för att batansera ökade driftskostnader.
Kostnader:
Lönekostnader och arvoden har anpassats

tagits i beaktande.
Justerarnas sign
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titt de faktiska utgifterna samt att lönerevision
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Driftskostnader har schabtoniserad uppräkning vid uppskattad förändring anpassade och
baserade efter avtal och tidigare utfalt.
Kostnader för administrativ service har räknats upp med 3 %.

Avtaten med Region Värmtand skrivs upp rned 2,5
upp med 3,5 % entigt avtat.

förutom avseende [okathyror som skrivs
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Beroendecentrum
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport tägesbeskrivninl3.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttetse.
- godkänna information om eskateringsptan Region Värmland

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport.

Flödesstatistik

8,13 medetbetäggning aprit. 8,16 mredetbetäggning januari-aprit, se bitaga

Måluppfytlelse
Munttig rapport
Eskaleringsplan verksamhetsområde psykiatrisk slutenvård
Region Värmtand har bestutat om en eskateringsptan i ftera steg grundat på scenarion
utifrån Covid-19. Planen beskriver vitka åtgärder som kan komma att vidtas om svårigheter
att uppnå adekvat bemanning uppstår. Ptanen är godkänd av Region Värmtands regionata
särskitda sjukvårdstedning. lnformation om eventuelta konsekvenser gättande
Beroendecentrum. Munttig rapport,,

Utdragsbestyrkande
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Flöjten
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkånna rapport ftödesstatistik.
- godkänna räpport måtuppfyttetse.
- notera bestut från IVO

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport.

Ft6desstatistik
9,43 medelbetäggning april. 7,7 1 medetbetäggnin g januari-aprit, se

bi [aga.

Måluppfyllelse
Munttig rapport
Beslut lnspektionen för vård och omsorg (lVO]
Tiltsynerr har omfattat granskning av verksamhetens lokaler, verksamhetens systematiska
kvatitetsarbete, de inskrivnas möjtighet titt detaktighet samt bemanning.
lnspektionen för vård och omsorg (lVO) har inte uppmärksammat några brister inom de
områden som tittsynen har omfattat. IVO avstutar därför ärendet.
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Administrativ service 2021
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information om administrativ service 2021

Bakgrund
Munttig information
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UWeckling av missbruks- och beroendevården
sammanfattning

i länet

-

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna sammanfattning

Bakgrund
TNE - På grund av Corona-epidemin har uppstart av verksamheten skjutits upp. Oktart när
öppning kan ske i dagstäget.

HVB-vuxna - Remiss varit ute sep -19 titt feb -20. Majoriteten av kommunerna och Region
Värmtand stätter sig bakom förslaget. Förbundet har tagit fram en projektptan gätlande HVB
för vuxna. Arbetet sträcker sig under perioden maj-dec med befinttiga resurser samt att
detta kompletteras med en projektmedarbetare augusti - december.

Stimulansmedel - Utifrån de statliga mede[ som har rekvirerats för 2-020 inom området
psykisk hätsa, har ett område specifikt riktats titt samsjuktighet-missbruk:
"Stimutansmedet fördetas

tit[ länen entigt fötjande:

200 000 000 kronor för att skapa en mer sammänhåtten vård för personer som behöver
insatser från både kommuner och regioner, btand annat personer med samsjuktighet i
beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medten utbetatas titt den aktör som
regionen och länets kommuner anger med fördetningsnycket 5 mitjoner kronor per [än och

resten fördetat efter befotkningsmängd"
För Värmlands det rör dessa medel ca7,6 mkr och passar in i atta utvecktingsområden som
är på gång; HVB-Vuxna, HVB-unga, Läns- och lokata mottagningar unga, lokata
beroendemottagningar vuxna. Region Värmtand har en mottagarfunktion för stattiga medet.
Värmtands täns vårdförbund har tittdetats medel om 500 tkr i syfte att vidare utreda HVts för

vuxna och HVB för unga.
HVB-unga - Remiss utskickad

i aprit med svarstid fram ti{[ den 30:e juni.

Utbildningarlkonferenser - Begränsningar pga. Corona-epidemin har gjort att kurser och
konferenser avbokats etter inte planerats in. Dock planeras en ASl-utbitdning med ett
mindre antal dettagare i maj/juni.
Läns- och lokala mottägningar unga 13-25 år - Region Värmtand äger huvudansvaret i
frågan. ldag är det oklart hur denna process forttöper.

Lokala beroendemottagningar vuxna: - Region Värmland äger huvudansvaret i frågan.
Oktart hur denna process fortlöper inom Regionen
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Länsöverenskommelser - revideringar VT2020- Länsöverenskommetse för unga
färdigstättdes i feb 2020 med en arbetsgrupp från etevhälsa, sociattjänst och BUP samt
utvecklingstedare Värmtands [äns vårdförbund. Länsöverenskommetse vuxna färdigstättdes

i

mars 2020 med en referensgrupp från psykiatrisk öppenvård, sociattjänst, Vårdcentrat,
Länsstyretsen, LARO, processtedare från Karlstad kommun utifrån dopning och psykiatriker
utifrån det medicinska området. Båda dessa dokument skickades ut i aprit 2020 titt samttiga
kommuners futtmäktige och hätso- och sjukvårdsnämnd för godkännande.

Lokala ledningsgrupper- Lokata ledningsgrupper har ftyttat fram sina inplanerade möten,
närmast har några ledningsgrupper Skype-möten i maj. De tokata ledningsgrupperna har ett
framtida uppdrag att revidera sina tokala överenskommetser när tänsöverenskommelserna är
godkända.
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Projektbeskrivning HVB för vuxna och unga
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna projektbeskrivning HVB för vuxna och unga

Bakgrund
Värmtands läns vårdförbund har under 2019 utrett förutsättningarna för ett [änsgemensamt
HVB-hem för vuxna. Utredningen skickades ut titt tänets samttiga kommuner samt tit[ Region
Värmtand för synpunkter och stältningstagande. Majoriteten av kommunerna och Region
Värmtand stättde sig bakom förstaget som sådani och skickade med synpunkter som behöver
utredas vidare för att stuttigt stältningstagande ska kunna ske.
För att utreda frågan vidare och tittvarata de synpunkter som inkom i remissvaren har
Värmtands täns vårdförbund beslutat att driva frågan vidare i projektform. Målsättningen är
att ta fram en fördjupad utredning där tänets 16 kommuner och Region Värmtand stuttigt
ska kunna ta stättning titt öppnandet av ett tänsgemensamt HYB-hem för vuxna.
Projektbeskrivningen avser också arbete med HVB för unga under förutsättning att intresset
från kommunerna och regionen kvarstår efter remissvar som inväntas i juni 2020.
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Val av ledamot

till Arbetsutskottet

Beslut
Direktionen bestutar
- tilt ledamot i arbetsutskottet vä[js Anna-Karin Wincentsson (C).

Bakgrund
Med anledning av vakant ptats behöver direktionen utse ny ledamot
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Val av ersättare

titl Arbetsutskottet

Beslut
Direktionen bestutar
-

titl ersättare i arbetsutskottet vätjs Marianne Kjettström

{5).

Bakgrund
Med antedning av vakant ptats behöver direktionen utse ny ersättare

Utd ragsbestyrkande

Justerarnas sign

\§

Pr

titt arbetsutskottet

Värmlands Iä
vårdförbund

Tr

vÄnmuNos uÄNs vÅnorönsuNp
Protokoll Direktionen

§33

Avslutning

Bakgrund
Ordförande avstutar sammanträdet
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