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Beslutande

Aina \{åhtund (S) Ordförande

ft*b*rt

*taåvas'ss:* (Å4F! L*dam*t

Eritt-.'Herie !Ya[Å {5} §-edar:rct
.Aurea Rioflorido Kartsson {S) Ledamot

Utrika i,{ilss*:r {5} Ledarn*t
il*ter[e*aie t]l,licogr {C} i-edanlct

Marianne Kjettström (5) Ledamot
Pia Fatk {§} Ledarnot
Exga-i-i[[ R*seå[ (§§Y] X-ed*rxt*t
Monfca Olsson ie) [-edamat
Gert Dahtberg {S} Ledamot

ffiertii ffisirtsssom

{Å-$[f,-]

Ledamst

Ro[f fixraftueå*som {[] §-edarnr:t
Lena Halla-Aho (L)
Ferr*iåLa Eostr*rn {5} T}änstg6raa:de ersättar*

övriga
$-lerrieE Feitfoåk {ttlfuetsehef }

F§r -}chansson {Fönbundschef }
Utses att justera

Britt-Marie Walt
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Ordförande

tl)n

Åtna Wåhlunri {§}

Justerande

weil

Sritt-irtrarie Watt {S}
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Beslut
*trektionem beså$ftår
- g*dkärrna dag*rdmingen

Utdragsbestyrkande
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Ya[ av juster*re
Beslut
Direktionen bestutar
- utse Britt-tvtarie Watt {5) titt justerare.

Utciragsbestyrkande

Justerarnas sign

\J

J

\d*ffiflffi$mre#s

§ffirrem

,-1S j., *o $r^o"r-r; *
" =;;. ,., t-s§L.ru
'uuiii
fo:a;r:#

.,

ffi
M

VÅRÅALÅNDS LANS VÄRDFORBUND
illr,q+r.i."/."!t
,-\; -*1.+.:a.?1/--.\
.'*i t-,LLr{1r.Jll lJli rJl1.{-1{J9lCii

*i..ta t f1 fi -iF
t*\J*"d-ui
;"-å

§17
ffi e"amsk*"§i

mg av,&rsredmw*sn*

ng

?ffi

äS *e$a n*w§stmrxsfuerål{&t*åse

2820
Bestut
Direktionen heslutar
- rn{}ter* fl.å6}p*flt graraskning av årsredov§smtmg ä&3# Fffifl
- nstera {"appört Revisi*nsberättetse t02fr
- årsredovisning 2020 understälts kommunfutlmäktigeförsamtingarna i Värmland för
godkär"rnarade octr stät[mrmgstagartde aragåemde arusvarsfrtåtet"

Bakgrund
Gramsåeming

av årsred*våsning 2SäS

f*rtr u*rieieva{da revis*r*r granr:$tmt fEirhrsndets
årsredovisning för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obtigatorisk
del av revisionsplanen för år ?0?S.

FwC §iar på uppda'ag av i"ör&umdets

Syftet med granskningen är att ge frirbundets revisorer undertag för sin skrifttiga bedömning
om årsredoyisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
em'a

resaråtater äi"

f,ålrea§ådgt

rm*d

d* må[ qirn*kti*mem h*såufrat.

Revisionsberättelse 2020
Förbr*ndets ut**dda r*ris*r*n titåstyrtre*r att dtrekEt*n*ns äed*r*'t*ter bew*tlas ansvarsfnil'tet
fclr verksanihetsåi'et 3$3tr sarErt atg föråund*ts årsred*ytsning godä<änr*s.

Beslutsunderlag
Srar"lskrrång av årsr*devisl"*:irag 3$äffi
Reyts{*msherätåe{.se ä*ä*"
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äJppf*$ä$nämg pmr äp§"*å

Beslut
*irekåt+r*en hesl**tar
- g*dkär"lna Lcppf*{irring per apriå

Bakgrund
ftesuttaret pen apri[
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Organisation för hantering av personuppgifter
Förstag

tilt beslut

Direktionen bestutar
- godkänna organisation för hantering av personuppgifter.

Bakgrund
fu:s dataskyddsförordnins (DSf) gätler som tag i alla

EU;s nnedternständen sedan den 25 nlaj
2&18" FtirordninEenirrnehåtter" 99 artit<tar rned regter om hur reran får behandta

personuppgifter. Värmtands Läns vårdförbunds organisation för hantering av personuppgifter
utgår från DFS:S bestämrnelser. En organisation skapar förutsättningar för respektive
personuppgiftsa*svarig att arbeta för att skydda n:ånniskor ffxot att deras personliga
integritet kränks. Syftet med dokumentet är att tydtiggöra ro[[-, ansvars-, och
befogenhetsfördetning gättande arbetet med personuppgifter- Med en tydtig organisation
säkerstälter respektive personuppgiftsa*svarig att DSF efteri.*rs inorn sltt
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
F-i*nterimg av persomluppgifter

Justerarnas sign

läns rrårdförbunrtr"

Utdragsbestyrkande
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Ett regioneåt utredmiargs- cc§"* behandä{ngshem fön unga med
missbruksproblematik upp titt 20 år samt akutavdelning för
un*a upp tiäå '18 år
Beslut
Oirektionen beslutar
- att öppna upp ett regionalt utnedmings- och behandlingshern för- unga rned
missbruksprobtematik upp titt 20 år samt akutavdetning för unga upp titt 18 år.
- Ge förbundschefen i uppdrcg att ta fram ett förstag gättande hyresaytal med Fitipstads
kommun gättande fastigheten Riddarnäset.
- Ge förbundschefen i uppdrag att rekvirera projektmedel om 4 114 476 kronor från Region
VärrnLand
- Ge förhundschefen i uppdnag att ta frar*t
[äns vårdförbund och Region Värmtand

ett ftins[ag på sannverkansavtaå

rn*å[an Värnrtands

Bakgrumd
Värmtands (äns vårdförbund har sammanstättt ett stutåigt förslag gältande ett
länsgemensamt akut-utrednings- och behandtingshem för unga med missbruksprobtem.
Tanken är att tänets 16 komrnuner til.tsammans rned Region Värmland gemensamt via
Yärrnlands iäns vårdfrirbund driven t-lVB-fuenr för rnåtgruppen" Syttet är att tii[handahåtl.a *r'r
mer sammanhåtten vårdkedja, bidra titt ökad samverkan samt ökad kvatite för måtgruppen.
Samttiga medternskornmuner och Region Yärmtand har godkänt remissen och stättt sig
bakern förutagei. För att finar:siera uspstarten har fårbundet har begärt stattiga
stimutansmedel som fördelas av Region Värmland i samverkan med de värmtändska
kommunerna. Förbundet har tittdetats 4 1 14 476 kr som kan användas i uppstarten för det
tämsgernensasrrsrr& L(f redffi i{rgs-sch heh*mdfi.lmgsf*erm$}*t.

Utdragsbestyrkande
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tsudgetförutsättningar Z*7V med flerårsplan
Bestut
Direktionen bestutar
- godkänna budgetförutsättningar 7A72 med fterårsptan

Bakgrund
Åtgärder i budger 2o22
Medlemsavgiften höjs med ca 3,5 %trän 1 450 tkr till 1 500 tkr.
Dygnsavgifter:

oförändrad, bann 4 30S kr/dyen {4 3*0 kr} uuxen + +OO kr/dyem {4 400 kr}"
Beroe*decentrum höjs med 1,7 % till 2 95fr krt'dygn (2 9§O kr).
HVB unga 4 2OO kr/ dVgn (uppstartsåret).
FNöl'ten

Beslutsundertag
Budgetförutsiittningar ?022 med flerårsptan.
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ffi*rmmnder*ra*runt
Beslut
ffi!r*kri*n** hes[utar
- godkä;':ne rappo,rt [äg*sbes$rn'vnfxg.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rnpp*rt rnåluppfyffi.etse"

Bakgrund
{-l$g*sh*skri:rr*tng
r"app*rt"

i.{r-rmtåig

Ftödesstatistik
Eetäggmimgen p*n mprii är $*76 m'rot b*dgetes-at S,?5" F§r apniå n'tånad
{:etäggrdrqen "l'1,33.

är

Måtuppfyltetse
Betägqntngsmå{*t/*prtt är upptyttt.
Tittgängtighetsmåtet per april är uppfyttt. lnga väntetider som inte har med
p{atshrist har fön*knrnn"rit. f,ftes-fråga* på platser har varit hrlg, vtd 3X f,i{{fii{[en
frås-l janc;ari-apr*å &"iar wiårttetidem vardt [&ngr* &fi ? antr*tschagan då &f, varit
futtbetagt atternativt atta inskrivningstider varit upptagna.
Evidensbaserade metoder har använts entigt tinskenråt från kornmr.rnerna. lnga
awikelser att rapportera.
Samtliga brukare har erbjudits att fytta
ål,,t,jhC,iSt:i t:1nr;:

,,,e,*i

i en brukarenkät vid avslut.
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Ftöjten
Beslut
Direktione* bestutar
- godkänna rapport lägesbeskrfv*ing.
- godkänna rapport ftödesstatistik.
- godkänna rapport måtuppfyttelse"

Bakgrund
Lägesbeskrivning
&tunttig rapport.

Ftödesstatistik
Betäggningen per april är 9,54 mot 7,75 i budget. För aprit månad är beläggningen 8,67" Se

bilaga.
Måtupptytlelse
Beiäggningsmåtet/aprit är uppfytlt.
Tittgängtighetsmåtet/aprit med fler ptaceringar jämfört med föregående år är uppfyllt.
är 1146 iämfört nTed 929 föregående år.

AntaL vårddygn per aprit

Gäitande kvatitetsmalet har en Kommun under perioden januari-april haft synpunkter på en
ul-reclning där man inte varit nöjd med a{ta detar. Denna avviketse är hanterad.
Vad gätter brukarinftytande finns inga awiketser

Utd ragsbestyrkande
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Länets utvecktingsarbete rnissbruks- octt beroendevården
Beslut
Direkti*nen bestutan
- godkänna information am tänets utvecktingsarbete gätlande missbruks- och
beroendevården.
- godkänna rapport måluppfylletse.

Bakgrund
lnforrnation från den centrala ledningsgruppen mh den pnlitiska ssrgruppn.
Munttig rapport
Itrlåluppfyllelse
Metodkurser har erbjudits medlenrskomrnunerna löpande urnder perioden januari-april.
större konferens kring samsjr.rklighet ptaneras för hösten.

En

Förbundet har under perioden arbetat vidare främst med arbetet kring nytt HVB-hem för
L*nga"

Förbundet har under perioden januari-april deltagit i de lokala styrgrupperna, den centrala
lednlngsgrurppen och den pol itiska styrgl'r.lppen.
När det gäller brukarinflytande har förändringar i brukarrådets organisation gjort att ingen
brukarrepresenta nt l'la r deltagit på Seroendecentrlrms styrgruppsnröte
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Administrativ service
Förslag

till beslut

Direktionen beslutar
- ge förbundschefen i uppdrag att förlä*ga avtal rned Forshaga kommun gättande
administrativ service

Bakgrund
Nuvarande aytal med Forshaga kommun sträcker sig året ut. fitunttig infcrmation.
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lnfsrrnation om enttedigande ocl'l val

Beslut
Direktianen beslutar
- noterä information om enttedigande och val av tedamöter titt direktionen

Bakgrund
Kor*r*unfuttmäktige i Kristinehamns kornr*u* entledigar ?CI20-tZ-f 7 Linnea
Kihtström (KD) från uppdraget som tedamot i Värmtands täns Yärdförbund.
Entigt Kristi nehamns kommuns kommunf uttmäktige Z0ZO- 12- 17 .
§{ornmlunfurltrnäktfge

ledamot i Värmtands

i ffirfstimeharnns ko*-rmun väijer Lena F§aååa-Åho {l-} titå

Läns vårdförbund tilt och med Z0ZZ-12-31. Entigt
Kristinehamns komrnuns kommunful lmäktiges bestut LAX -M-29 "

Anna-Karin Wincentsson (C) enttedigas från 30 aprit 2021 som Ledamot i
Värmlands Läns Vårdförbund. Entigt Hammarö kommuns kommunfuttmäktige
?*?1-03-?9"

Kommunfuttmäktige i Hammarö kommun vätjer Marianne Ohlsson (C) som
[edarnot i Värrntands läns vårdtörbund. fnligt Harnmarö kor*muns
komrtunf uttnxäktige 202 t -04- 06.
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Vaå

av ledanrot ttll Årbetslrtshsttet

Beslut
Direktianer* beslutar
- titl ledamot i arbetsutskottet vätjs Gert Dahtberg (S].
- titt ersättare i arbetsutskottet vätjs Utrika Nitsson (s).

Bakgrund
Med antedning av vakant plats behöver direktionen utse ny tedarnot
sämt utse ersättare.
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§amnrmanträdesdatum
hösten 2A21

för

ffii

rekti*nen ocfi arbetsutsksttet

Beslut
Direktionen beslutar
- fastställa sarnmanträdesdatum för Direktionen och Årbetsutskottet

Bakgrund
Samnrranträdesdaturn för

Å*etsutsksttet

1

/1 0

SammanträtJesdeturn för direktionen'tr 5/1 0
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AvsIutning

Bakgrund
Ordförande avstutar sarnmareträdet"

Justerarnas sign

\rrr il

Utdragsbestyrkande

