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Aina Wåhtund (S) Ordförande
Robert Hatvarsson (MP) Ledamot
Britt-Marie Watt (S) Ledamot
Aurea Rioftorido Kartsson (5) Ledamot
Utrika Nitsson (S) Ledamot
Anna-Karin Wincentsson (C) Ledamot
Marianne Kjellström (S) Ledamot
Linnea Kihtström (KD) Ledamot
Pia Fatk (S) Ledamot
lnga-Liit Rosett (SlV) Ledamot
Monica Otsson (C) Ledamot
Gert Dahlberg (S) Ledamot
BertiI Börjesson (HELi Ledarnot
Rotf Emanuetsson (C) Ledamot
Pernitta Boström (S) Tjänstgörande ersättare

Matin Svensson (Ekonom)
Katja Maier (Åvdetningschef)
Harriet Pettfoik (Enhetschef)
Pär Johansson (Förbundschef)

Pernitta Boström (S)

Kartsrad 2020-12-11

Pär Johansson

Aina WåhLund (5)
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s49

Sammanträdet öppnas

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna dagordningen

Justerarnas sign

NQ,o

Utdragsbestyrkande
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Val av justerare

Beslut
Direktionen beslutar
- utse Pernitia Boström ti[[ justerare.

Justerarnas siqn

Nno

Utdragsbestyrkande
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§51

I nformation från förbundschefen

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna information från förbundschefen

Bakgrund
Munttig information

Justerarnas sign

\onu

Utdragsbestyrkande
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§52

Uppföljning per oktober

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna uppfötjning per oktober

Bakgrund
Resuttatet per oktober är ett underskott om 861 tkr. Lägre arbetsgivaravgifter titt fötjd av covid-19
har batanserat resuttat titl viss. Underskottet härrör tit[ störst de[ av resuttatet för verksamhet
Ftöjten. Vitket beror på tägre intäkter än budgeterat samt en kostnad om
155 tkr på grund av covid-19.

Justerarnas sign

\til q,u

Utd ragsbestyrkande
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553

Anmälningsärende

Bakgrund
Utifrån minskade intäkter som härrör till Covid-19 prognostiserar Värmlands läns

vårdförbund ett underskott för 2020 om ca 1 400 tkr. Lägre efterfrågan på vårdplatser för
Flöjten och Beroendecentrum i kombination med svårigheter med placering på båda

enheterna är anledningen till detta.

I uppföljningen per oktober redovisar förbundet ett underskott om 861 tkr mot ett
budgeterat överskott om 364 tkr. Prognosen per helår visar på ett underskott om ca 1 400

tkr. Den baseras på en medelbeläggning på Flöjten med 5 placerade/dygn och 7

placerade/dygn på Beroendecentrum utifrån utfallet under året hittills. Förbundet har

tidigare under året sett samband melian en lägre beläggning och ökad smittspridning i

samhället. I och med den ökade smittspridningen i samhället i nuvarande läge bedöms att

detta mönster återupprepas.

Förbundet har inga möjligheter att söka statliga medel för att täcka underskottet,

I dialog på socialchefträffen 2020-L1-13 informerades medlemskommunerna om att

förbundet med stor sannolikhet behöver debitera en extra medlemsavgift för att täcka ett
kommande underskott med anledning av lägre intäkter till följd av Covid-19. I mötet

framkom att kommunerna önskade bli fakturerade snarast möjliet, i syfte att ha möjlighet till
ansökan om statliga medel utifrån Covid-19 före 2020-11-30.

Ordförande iVärmlands läns vårdförbund tog 2020-71-16 delegationsbeslut om att debitera

medlemskommunerna en extra medlemsavgift om 1 400 tkr för 2O2O i syfte att täcka det
kommande underskottet.

Justerarnas sign

§, qo

Utdragsbestyrkande



Värmlands lä
vårdforbund Tr

vÄnmuNos LÄNs vÄRoröneuNo
Protokoll Direktionen 2020-1 1 -27

s54

Budget 2021 samt flerårsplan

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna budget 2021 samt flerårsptan

Bakgrund

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

Dygnsavgiften för Ftöjten är aförändrad:
Barn 4 300 krldygn (4 300 kr) vuxen 4 4O0 kr / dygn (4 400 kr)

Dygnsavgiften för Beroendecentrum är oförändrad:
2 90O kr / dygn (2 900 kr). Föregående års avgift i parantes.

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

[önerevision har tagits i beaktande.
r Driftskostnader har schabtoniserad uppräkning vid uppskattad förändring och anpassats

baserat efter avtal och tidigare utfatt.
. Kostnader för administraliv service har räknats upp med 3 ,"6.

e lnvesteringar under 2020 har tagits i beaktande i avskrivningskostnaderna.
r Avtaten med Region Värmtand skrivs upp med 2,5 %, förutom tokathyror som skrivs upp

med 3,5 %, enligt avtal.

Justerarnas sign

ryQb

Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut 2O2O granskning och utlåtande

Beslut
Direktionen bestutar
- notera rapport granskning av detårsrappcrt 2020
- notera rapport ut[åtande avseende detårsrapport202A

Bakgrund
Granskning av detårsrapport 2020
Uttåtande avseende detårsrapport 2020

Justerarnas sign

\y n,u

Utdragsbestyrkande
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Finansiering av verksamheter

Beslut
Direktionen beslutar
- ge förbundschefen i uppdrag att utreda en anslagsfinansierad verksamhet

Bakgrund
lnom ramen för utredningsarbetet med nya HVB-hem har en omvärldsanatys påbörjats
Andra HVB-verksamheter som bedrivs på ett liknande sätt som Beroendecentrum och
Ftöjten har sin finansiering via anstag från kommunerna och regionen istättet för
vårddygnsavgifter. Muntlig information.

Justerarnas sign

\tno
Utdragsbestyrkande
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Yerksamhetsrnål ?:A21

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna verksamhetsmåt 2021

Bakgrund

Beroendecentrum - verksamheten kännetecknas av god kvatit6, hög
tittgängtighet med brukarens behov i centrum.
Betäggning - måtet för 2A21 är ett medet på 9,25 ptacerade/dygn

Tillgängtighet - tid från vårdbegäran tit[ inskrivning ska överensstämma med
uppdragsgivarnas behov.

Kvalitet - Vården på beroendecentrum ska utgå från evidensbaserad praktik

Brukarinflytande - brukarna ska ha möjtighet titt inftytande och delaktighet

Flöjten - verksamheten utgår från barnens behov i centrum och
kännetecknas av god kvatitd och titlgängtighet för medtemskommunerna
Beläggning - måtet för Zo21 är ett medel pä7,75 ptacerade/dygn

Tillgänglighet - antal placeringar ska öka jämfört med föregående år

Kvalitet - uppdragsgivarna ska vara nöjda med kvalitdn på utredningarna

Brukarinflytande - brukarna ska ha möjl.ighet titt inftytande och detaktighet

Utvecklingsarbetet missbruk/beroende - förbundet ska verka för en ökad
kvatitd i missbruks- och beroendevården i [änet.
Kurser och konferenser - förbundet ska anordna kurser och konferenser inom området
missbruk/beroende.
Utveckla nya verksamheter - förbundet ska verka för att fler integrerade verksamheter
startas upp.

Länsöverenskommelser och lokala överenskommelser - förbundet ska verka för en god
fötjsamhet titt de överenskommelser som finns i tänet gätlande missbruk/beroende.

Brukarinftytande - förbundet ska verka för att kompetens från brukarorganisationer tas
tiltvara i utvecktingsaöetet.

Justerarnas sign

§57

\u rs.h

Utd ragsbestyrkande
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lnternkontrollplan

Bestut
Direktionen bestutar
- godkänna uppfötjning av internkontroltplan

Bakgrund
Uppfötjning av internkontrottptan, munttig redovisning.

Justerarnas sign

\*q,r,
Utdragsbestyrkande



Värmtrands träns
vårdforbund *

vÄnrnuNos I-ÄNs vÅRorönnuNp
Protokolt Direktionen 2020- 1 1-77

§59

Beroendecentrum

Beslut
Direktionen bestutar

- godkänna rapport tägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttetse.
- under förutsättning att inga juridiska hinder företigger erbjuda 2 ptaster på
beroendecentrum tilt Region Värmtand under en prövotid av 6 månader. Samma ekonomiska
vittkor som för kommunerna ska gätta, det vitt säga vårddygnsavgift om 2900 krldygn.

Bakgrund
Liigesbeskrivning
Munttig rapport

Ftödesstatistik
Flödesstatistik per oktober, se bitaga

Måtuppfyttetse
Muntiig rapport

Justerarnas sign

Wfto

Utdragsbestyrkande
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Flöjten

Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport må[uppfyttetse.

Bakgrund
Lägesbeskrivning
Munttig rapport Enhetschef

Ftödesstatistik
Statistik per oktober, se bitaga

Måtuppfyttetse
Munttig rapport

Justerarnas sign

t\u qo

Utdragsbestyrkande



Värmlands läns
vårdförbund .*

vÄnmllNos lÄNs vÅRDFöneuNo
Protokoll Direktionen 202O-1 1-27

§61

Länets utvecklingsarbete gällande missbruks- och
beroendevården

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

Bakgrund
Information länets utveckiinqsarbete gättande missbruks- och beroendevården.
Munttig rapport

Justerarnas sign

NqCI

Utdragsbestyrkande
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§62

HVB unga och vuxna

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

Bakgrund
Munttig redovisning

Justerarnas sign

\un,o

Utdragsbestyrkande
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§63

Tider arbetsutskottet och Direktionen 2021

Förslag till bestut
Direktionen bestutar
- faststätta tider för direktionen 2021.

Bakgrund

AU 2021-02-1 8 kt. 8:30-1 2:00

Direktionen 7021 -03'19 kt. 8:30-1 4:30

Justerarnas sign

Nr 0s

Utdragsbestyrkande
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Avslutning

Bakgrund
Ordförande avstutar sammanträdet.

Justerarnas sign

\u n,q


