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§34

Sammanträdet öppnas

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna dagordningen

Justerarnas sign

§J Rc
Utdragsbestyrkande
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Val av justerare

Bestut
Direktionen beslutar
- utse Pia Fatk titt justerare

Justerarnas sign

N P'r
Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund *

vÄnmuN os lÄNs vÅRoröRgur.t o
Protokolt Direktionen 2O2O- 1O-1 4

§36

lnformation från förbundschefen

Beslut
Direktionen bestutar
' godkänna information från förbundschefen

Bakgrund
Muntlig information

Justerarnas sign

NJ A€
Utdragsbestyrkande
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Statsbidrag till regioner och kommuner till fölid av sjukdomen
covid-19

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information gättande statsbidrag
- ge förbundschef i uppdrag att stätta en skrivetse ti[[ sociatstyrelsen angående uteblivna intäkter.

Bakgrund
Möjtigheterna att söka statsbidrag utifrån merkostnader för covid-19 är begränsade tiltverksamhet
inom hälso- och sjukvård, samt socialtjänstverksamhet för omsorg om ätdre personer och personer
med funktionsnedsättning. Munttig information.

Justerarnas sign

i

N) QF

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för ekonomisk hushållning

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna rikttinjer för ekonomisk hushåttning

Bakgrund
Entigt kommunaltagen ska kommuner och regioner besluta om rikttinjer för god ekonomisk
hushåttning. I rikttinjerna för god ekonomisk hushåttning framgår förbundets tångsiktiga
finansiella måt.

Övergripande finansietla må[:

r Resuttatnivån ska uppgå titt en nivå så att batanskravet uppfytts, (l
kommunatlagen finns ett krav på absolut budgetbatans varje enskitt år, vilket
också gätter för Vårdförbundet), om ett överskott uppstår som överstiger 350
tkr, lyfts frågan titt Direktionen.

. Därutöver ska en budgetmarginal eftersträvas som kan balansera under året
oförutsedda händetser.

. Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totata verksamhetsutrymmet, om det
btir konftikt mettan måt och resurser.

. Verksamheter och direktionen ska verka för att verksamhet och ekonomi fötjs
upp så att givna ramar kan håttas och därmed bidra titt att förbundets
övergripande må[ kan nås.

Justerarnas s'ign

\{ Pc
Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut 2A2O

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna detårsbokstut 2020

Bakgrund
Detårsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska stättning,
verksamheterna Beroendecentrum Värmtand, akut- och utredningshemmet Ftöjten samt
tänets utvecktingsarbete inom missbruks- och beroendevården.

Förbundet redovisar ett underskott per 2020-08-31 vitket även prognosen per hetår visar på.

Resultatet för delåret 2020 redovisar ett underskott med 1 102 tkr. Underskottet beror till
störst del av ej uppnådda beläggningsmål inom verksamheterna. Viss del av underskottet för
förbundet har hämtats hem av tidvis lägre arbetsgivaravgifter till följd av covid-19.

Justerärnas sign

NP€
Utdragsbestyrkande
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Budgetförutsättningar 2021 och flerårsplan

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna budgetförutsättningar 2021 samt fterårsptan

Bakgrund
Åtgärder i budget 2021
Medtemsavgift höjs med ca 3,5 % från 1 400 tkr titt 1 450 tkr

Dygnsavgiften för Ftöjten är oförändrad:
Barn 4 300 krldygn (4 300 kr) vuxen 4 40Okrldygn (4 400 kr).
Dygnsavgiften för Beroendecentrum är oförändrad:
2 900 kr/dygn (2 900 kr). Föregående års avgift i parantes.

r Antal arbetsutskott och direktionsmöten ökas tit[ fem per år istättet för
fyra.

. Lönekostnader och arvoden har anpassats till de faktiska utgifterna samt
att tönerevision har tagits i beaktande.

. Driftskostnader har schabtoniserad uppräkning vid uppskattad förändring
och anpassats baserat efter avtal och tidigare utfatt.

. Kostnader för administrativ service har räknats upp med 3 %.

r lnvesteringar under 2020 har tagits i beaktande i
avskrivni ngskostnaderna.

r Avtalen med Region Värmtand skrivs upp med 2,5 %, förutom lokalhyror
som skrivs upp med 3,5 %, entigt avtat.

Justerarnas sign

q$ Qr
Utdragsbestyrkande
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Beroendecentrum

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

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport.

Flödesstatistik
Medetbetäggningen per dygn för september är 8,80
Medetbetäggning från och med januari titt och med september är 7,90.

Måluppfyllelse
Munttig rapport

Justerarnas sign

Wpr
Utdragsbestyrkande
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Flöjten

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

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport Enhetschef

Flödesstatistik
Medetbetäggningen per dygn för september är 6,30
Medetbetäggning från och med januari titi och med september är 6,29.

Måtuppfytlelse
Munttig rapport

Justerarnas sign

NJ (T
Utdragsbestyrkande
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Åtgärder Flöjten

Beslut
Direktionen beslutar
- ärendet bordtäggs och tas upp på direktionens sammanträde2020-11-27.

Bakgrund
Utifrån probtem med matchning och tåg betäggning på fttiiten behöver verksamheten
begränsa den tid som akutptacerade befinner slg på ftöjten. Barn som ptaceras akut på
Ftöjten tenderar att kvarstanna under tång tid vitket innebär att ftödet btir begränsat och
att tittgängtigheten btir sämre. Verksamheten behöver fortsatt kunna ta emot akuta
placeringar från kommunerna men under mer begränsad tid.

Vid placeringar som kräver extra resurs i form av personal på grund av särskitda behov
behöver verksamheten få kostnadstäckning för detta. Kostnaderna för personaI btir höga i
de fatt där placeringen kräver en extra resurs. Ptacerande kommun bör stå för en sådan
kostnad.

Justerarnas sign

\il aT

Utdragsbestyrkande
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§44

Länets utvecklingsarbete gällande missbruks- och
beroendevården

Beslut
Direktionen bestutar

- godkänna information länets utvecktingsarbete gättande missbruks- och beroendevården
- godkänna rapport måtuppfyttetse.

Bakgrund
lnformation tänets utvecktingsarbete gältande missbruks- och beroendevården.
Munttig rapport

Måtuppfyttetse
Munttig rapport

Justerarnas sign

\u Pr
Utdragsbestyrkande
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Justerarnas sign

HVB unga och vuxna

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna information om HVB för unga och vuxna

Bakgrund
information om hur arbetet med utredningarna gättande HVB för unga och vuxna fortskrider.
Munttig redovisning.

\-J Pe

Utdragsbestyrkande
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TNE - tillnyktringsenheten

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information gättande tittnyktringsenheten.

Bakgrund
Munttig information.

Justerarnas sign

§J Qe

Utdragsbes§rkande
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Uppföljning per september

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna uppfötjning per september

Bakgrund
Resuttatet per september är ett underskott om 835 tkr. Lägre arbetsgivaravgifter tilt fötjd
av covid-19 har batanserat resuttat tit[ viss. Underskottet härrör titl störst del av resultatet
för verksamhet Ftöjten. Vitket beror på tägre intäkter än budgeterat samt en kostnad om
1 1 5 tkr på grund av covid-1 9.

Justerarnas sign

$r .v€
Utdragsbestyrkande
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Avslutning

Bakgrund
Ordförande avslutar sammanträdet

Justerarnas sign

NVr
Utdragsbestyrkande
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