'ir

Värmlands lä
vårdförbund
vÄnmuNos lÄNs vÅRDFönsuNto
Protokoll Direktionen 2021 -03-1

Plats och

9

7021-03-19, Digitatt möte, klockan 08:30 - 13:00

tid

Avser paragrafer

1

Beslutande

Aina Wåhtund (S) Ordförande
Robert Hatvarsson (MP) Ledamot
Britt-Marie Watt (S) Ledamot
Aurea Rioftorido Kartsson (S) Ledamot
Utrika NiLsson (S) Ledamot
Anna-Karin Wincentsson (C) Ledamot
Marianne Kjettström (S) Ledamot
Pia Fatk (S) Ledamot
lnga-Litt Rosett (SlV) Ledamot
Monica Otsson (C) Ledamot
Gert Dahtberg (S) Ledamot
Bertit Börjesson (HEL) Ledamot
Rotf Emanuetsson (C) Ledamot
Perni[[a Boström (S) Tjänstgörande ersättare

övriga

Malin Svensson (Ekonom)
Katja Maier (Avdetningschef )
Harriet Pettfotk (Enhetschef)
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Pär Johansson (Förbundschef
Utses att justera

Justeringens plats
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Pernilla Boström (S)
,
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och tid

Underskrifter
Sekreterare
Johansson

Ordförande
Aina Wåhtund (S)
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Sammanträdet öppnas
Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen

Justerarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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Val av justerare
Beslut
D'irektionen bestutar
- utse Pernilla Boström

Justerarnas sign
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lnformation från förbundschefen
Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna information från förbundschefen

Bakgrund
Munttig information
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Årsredovisning 2O2O
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna årsredovisni ng 2020

Bakgrund
Årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska stättning,

verksamheterna Beroendecentrum Värmtand, akut- och utredningshemmet Ftöjten samt [änets
utvecktingsarbete inom missbruks- och beroendevården.
Resuttatet för verksamhetsåret 2020 redovisar ett överskott om 666 tkr.

Beslutsunderlag
Bi

laga, Årsredovisni ng ?O2O
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Uppföljning per februari

Förslag

till

beslut

Direktionen bestutar
- godkänna uppfötjning per februari

Bakgrund
Resuttatet per februari är ett överskott om 407 tkr.

Beslutsunderlag
Bilaga, Uppfötjning per februari
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Anmälningsärende - återbetalning av stimulansmedel

Bakgrund
Direktionen beslutade 20!9-1'1.-29 att fakturera Region Värmland 3,6 miljoner kronor
avseende stimulansmedel för psykisk hälsa för vidare utbetalning till Värmlands kommuner.
om insatser inom området psykisk
hälsa. Värmland fick 7,6 miljoner i stimulansmedel för att stärka samverkansinsatser från
Detta utifrån överenskommelse mellan Staten och

SKL

flera huvudmän. Detta arbete har planerades av en regional arbetsgrupp, med
representanter från regionens hälso- och sjukvård och kommunerna. Arbetet har sedan
utförts lokalt i kommunerna.
Regionen har rekvirerade summan och bad Värmlands läns vårdförbund fakturera regionen

för de kostnader som kommunerna haft, 3,6 miljoner. Respektive kommun kunde sedan
rekvirera sin andel av stimulansmedlen från Värmlands län Vårdförbund.
Vid bokslut för

2O2O

är det några kommuner inte rekvirerat sin del. Medel som återstår är ca

500 tkr.

Ordförande i Värmlands läns vårdförbund beslutar 2021-02-tG om att återbetala
kvarvarande stimulansmedel om ca 500 tkr till Region Värmland.
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Anmälningsärende- Ett regionalt utrednings- och
behandlingshem för unga med missbruksproblematik
upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år

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

Arbetsutskottet bestutad e 2021 -02-22 all
- godkänna remissförfrågan "Ett regionatt utrednings- och behandtingshem för unga med
missbruksprobtematik upp titt20 år samt akutavdelning för unga upp titt 18 år"
- ge förbundschefen i uppdrag att understätla remissförfrågan
samt Region Värmtand för stuttigt stättningstagande.

tit[

medtemskommunerna

Bilaga
Ett regionatt utrednings- och behandlingshem för unga med missbruksprobtematik upp titt 20
år samt akutavdelning för unga upp titt 18 år.
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Beroendecentrum
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport tägesbeskrivning
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyltetse.

Bakgrund
Lägesbeskrivning

Munttig rapport.
Ftödesstatistik
Ftödesstatistik per februari, se bilaga
Måtuppfyttetse

Munttig rapport

Beslutsunderlag
Statistik Beroendecentrum
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Flöjten
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttelse.

Bakgrund
Lägesbeskrivning

Munttig rapport.
F[ödesstatistik
Ftödesstatistik per februari, se bitaga
Måtuppfyttetse

Munttig rapport

Beslutsunderlag
Statistik Ftöjten
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Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna information om länets utvecktingsarbete gäl[ande missbruks- och

beroendevården.
- godkänna rapport måtuppfyttetse.

Bakgrund
lnformation om [änets utvecktingsarbete
Munttig rapport
Måtuppfyttetse

Munttig rapport
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Kvalitetsberättels e 2O2O
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna kvalitetsberättetse 2020

Bakgrund
Kvatitetsberättetsen för Värmtands täns vårdförbund är upprättad utifrån bestämmetserna i
SOSFS 2011:9 och i entighet med vår verksamhets eget ledningssystem för kvatitet. 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 ändamåtsentiga krävs att vår
verksamhet håtter en god kvatitet.

Beslutsunderlag
Bitaga, Kvatitetsberättetse 2020
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Organisation för hantering av personuppgifter samt riktlinjer
för sammanhållen hantering av personuppgifter
Förslag

till

beslut

Direktionen bestutar
- godkänna information gättande hantering av personuppgifter samt rikttinjer för
sammanhåtten hantering av personuppgifter

Bakgrund
Munttig redovisning
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Datum Direktionen
Beslut
Direktionen beslutar om datum för sammanträden:
2021-05-07
2021-05-28
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Avslutning

Bakgrund
ordförande avstutar sammanträdet.
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