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Årsredovisning 2019
Beslut
Direktionen bestutar
- godkänna årsredovisning 2019
Bakgrund
Resuttatet för verksamhetsåret 201 9 redovisar ett överskott om 2 074 tkr. Överskottet kan
härtedas tilt försätjningen av fastigheten Ladan 2 där reatisationsvinsten uppgick titt 3 574
tkr. Batanskravsutredningens justerade resultat visar på ett underskott om 1 500 tkr för
2019. Från det negativa resuttatet är 7A17 finns fortfarande 499 tkr att återstätta.
Förbundet åberopar synnertiga skät för att inte återstätta de negativa resuttaten i
ba[anskravsutredningen då förbundet har en stark ekonomisk stältning. Förbundet förvaltar
projektmedet på sammanlagt 8 061 tkr.
Beslutsunderlag
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning,
verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten samt länets
utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården.
Förbundet redovisar ett resultat på 2 074 tkr för verksamhetsåret 2019. I tabellen nedan visas en
översikt över verksamhetens utveckling. Överskottet för 2019 kan härledas till försäljningen av
fastigheten Ladan 2 där realisationsvinsten uppgick till 3 574 tkr.

Bokslut
2019

Bokslut
2018

22 547
129
-20 422

19 086
5
-18 938

18 354
24
-18 954

18 119
127
-18 069

-17 767

2 255

153

-576

177

1 076

-172

-53

-99

-139

-139

Finansiella poster

-8

37

40

83

198

ÅRETS RESULTAT

2 074

136

-635

121

1 135

Soliditet

20 %

21 %

19 %

21 %

23 %

Belopp i tkr
Rörelsens intäkter
Jämförelsestörande intäkt
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
och finansiella poster
Avskrivningar

Bokslut Bokslut
Bokslut
2017
2016
2015
18 843

Den kommunala koncernen
Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen. Samtliga
Värmlands 16 kommuner är medlemmar. Förbundet driver hem för vård och boende (HVB) och
ansvarar tillsammans med Region Värmland för övergripande utvecklingsfrågor gällande länets
missbruks och beroendevård.
Beroendecentrum Värmland (BC) är ett HVB-hem som drivs gemensamt med Region Värmland.
Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala
bedömningar. Placeringar sker enligt SoL via vårdbegäran från respektive hemkommun. Målgruppen
är män och kvinnor från 18 år bosatta i Värmland som har en beroendeproblematik och är i behov av
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abstinensbehandling. Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i
vistelsekommunen.
Akut- och utredningshemmet Flöjten är ett HVB-hem för barn 0-12 år och dess familjer. Målgruppen
är ensamplacerade barn samt barn och deras föräldrar. Flöjten tar också emot blivande mödrar.
Placeringar sker enligt både SoL och LVU. Vården baseras på kunskaper i utvecklingspsykologi enligt
psykodynamisk teori och psykosocialt arbete samt praktisk/pedagogisk barnavård. Vårdmetoden
innebär praktiska pedagogiska insatser i vardagsmiljön för att stärka och främja barnens utveckling
och föräldrarnas omsorgsförmåga. Flöjten erbjuder en trygg, barnvänlig och hemlik miljö med rutiner
som ingår i en välfungerande tillvaro. Flöjten fungerar både som ett akuthem och som ett led i
socialtjänstens utredningsarbete kring barn och deras familjer. Verksamheten arbetar på uppdrag
från socialtjänsten och utifrån dessa uppdrag formuleras genomförandeplaner vilka fullföljs,
utvärderas, revideras och ändras under placeringstiden.
Ansvaret för det övergripande utvecklingsarbetet gällande länets missbruks- och beroendevård delas
med Region Värmland. Detta innebär bland annat att ansvara för uppföljning i
länsöverenskommelser och lokala styrdokument för både vuxna och för barn och unga. Förbundet
arrangerar även kurser och konferenser inom området och deltar i styrgrupper, arbetsgrupper och i
andra sammanhang angående missbruks- och beroendefrågor i länet.
Sedan 2017 finns en politisk styrgrupp, med representation av förtroendevalda från Värmlands läns
vårdförbund och Region Värmland, och en central ledningsgrupp som representeras av
tjänstepersoner från förbundet, kommunerna och regionen. Utöver detta finns fem lokala
ledningsgrupper i länet sammansatta av tjänstepersoner från kommunerna och regionen. Förbundet
har under 2019 haft ordförandeskapet i såväl den politiska styrgruppen som den centrala
ledningsgruppen. Dessutom har förbundets utvecklingsledare deltagit på de flesta sammanträden de
lokala styrgrupperna har haft, som representant för den centrala ledningsgruppen.
Styrande dokument för utvecklingen av missbruks- och beroendevården är länsöverenskommelserna
för vuxna och för barn och unga. Dessa är sedan nedbrutna på lokal nivå i fem lokala styrdokument
där ansvarsfördelningen mellan huvudmännen framgår. På en övergripande nivå är det de nationella
riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som är utgångspunkten för
utvecklingsarbetet.
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Organisationsskiss Värmlands läns vårdförbund
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Organisationsskiss för det övergripande utvecklingsarbetet för länets missbruks- och beroendevård
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Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning
Under 2019 har läkarbemanningen på Beroendecentrum Värmland (BC) påverkat vårdens
tillgänglighet och beläggningen. Läkarbedömning är ett krav vid inskrivning på BC vilket gör att
tillgängligheten gällande läkarkompetens är av största vikt för att kunna nå upp till
beläggningsmålen. BC når inte upp till de av direktionen fastslagna målen i detta avseende för 2019.
Bemanning av läkare regleras i samverkansavtalen mellan förbundet och Region Värmland där
regionen har förpliktelser att bemanna med specialistläkare om 75 % av en heltid. Förbundet har
under 2019 påtalat denna brist för regionen under ett flertal tillfällen. I förhandling har förbundet
och regionen kommit överens om att regionen kompenserar förbundet ekonomiskt avseende BC och
kostnader för utvecklingsledare som avser BC. Från augusti till december 2019 har läkarbemanningen
förbättrats och en planering för att säkerställa tillgängligheten ytterligare finns. Målsättningen för
2020 är att inskrivning ska var möjlig varje vardag.
Personalförsörjningen på Beroendecentrum har förutom läkarbemanningen varit tillräcklig under
2019. Dock råder sjuksköterskebrist i länet vilket kan komma att påverka även Beroendecentrum. För
att kunna hålla en god tillgänglighet och nå upp till de beläggningsmål förbundet har krävs en
tillräcklig bemanning. Samverkan med Region Värmland vilka enligt samverkansavtalet har ansvar för
bemanningen av hälso- och sjukvårdspersonal är av största vikt för att nå upp till beläggningsmålen
framöver. Om Beroendecentrum inte kan vara tillgängligt i den utsträckning som kommunerna
efterfrågan finns en uppenbar risk att de istället väljer andra lösningar gällande abstinensvård.
Flöjten når inte upp till beläggningsmålet för 2019. Efterfrågan på platser var fortsatt högre än
tillgången under första halvan av 2019. Andra halvan av 2019 sjönk efterfrågan och beläggningen för
2019 blev 5,01 i medel/dygn mot budgeterade 6,25. Förbundet förvärvade 15 februari 2019
fastigheten Hammarö Lövnäs 1:70 i syfte att öka antal platser för att på så sätt möta kommunernas
efterfrågan på ett bättre sätt. Fastigheten byggdes om under året och färdigställdes för att tillgodose
verksamhetens behov samt uppfylla de lagkrav som finns bland annat gällande brandskydd och
livsmedelshantering. Verksamheten flyttade in i de nya lokalerna i september. För att finansiera
köpet av fastigheten upptog förbundet ett lån om 5 miljoner kronor.
Efterfrågan på Flöjtens platser har de senaste fem åren varit väsentligt högre än tillgången.
Förfrågningarna har dock inte någon jämn spridning på året vilket ställer stora krav på verksamheten,
vissa månader klara av en hög beläggning medan andra månader har ett betydligt lägre flöde. Den
nya fastigheten är bättre anpassad till verksamheten, vilket gör att möjligheten till en högre
beläggning finns. Utmaningar finns dock vad gäller personalförsörjning och matchning.
Verksamhetens grundbemanning kan vara för låg under perioder med hög beläggning medan den i
perioder av låg beläggning blir högre än nödvändigt. För att säkerställa möjligheterna att ta emot
placeringar vid hög efterfrågan behövs vikarier i en hög utsträckning.
Kommunernas efterfrågan på platser styr i hög grad förbundets intäkter både vad gäller Flöjten och
Beroendecentrum Värmland. Många av länets kommuner står inför besparingskrav de kommande
åren. Detta kan leda till en lägre efterfrågan av plaster även om behovet av placering på HVB hos
kommuninnevånarna säkerligen inte minskar. Externa placeringar på HVB är en hög kostnadspost hos
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kommunerna både vad gäller unga och vuxna. Krav på lägre kostnader på dessa poster kan göra att
kommunerna satsar mer på öppenvårdsinsatser i syfte att få lägre kostnader gällande externa
placeringar.
Ingen förändring av Rips-räntan har skett. Avsättning för pensioner är 187 tkr och pensionsskulden
minskar med 564 tkr.
Avsättningar för pensioner

Tkr

Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)
Pensionsskuld, intjänad tom 1997
Avsättningar (inkl. löneskatt)
Totala pensionsförpliktelser

8 764
187
8 951

Specifikation
Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner (inkl. löneskatt)
Minskad pensionsskuld
Utgående avsättning till pensioner
(inkl. löneskatt)

9 515
-564
8 951

Händelser av väsentlig betydelse
Flöjten
Direktionen beslutade på sammanträdet i januari att förvärva fastigheten Hammarö Lövnäs 1:70.
Arbetet med att finna nya lokaler till akut och utredningshemmet Flöjten har varit pågående under
en längre tid, då efterfrågan har varit långt större än tillgång till platser i de befintliga lokalerna. I
februari skrevs överlåtelsen under mellan tidigare ägare Region Värmland och förbundet. Därefter
har arbetet med att iordningställa lokalerna till verksamheten pågått. Flöjten började flyttade in i de
nya lokalerna under andra halvan av augusti. Investeringar har gjorts i renoveringsarbetet och i inköp
av inventarier. Beslut fattades också om försäljning av verksamhetens tidigare fastighet Ladan 2.
Försäljningen är genomförd och handlingarna för överlåtelse tecknades i november. De nya
lokalerna kommer att skapa en större tillgänglighet för kommunerna då antalet platser utökas från 6
till 12.
Flöjten når inte upp till målet med 6,25 inskrivna i medelbeläggning per dygn. Medelbeläggningen för
2019 slutande på 5,01 inskrivna/dygn. Efterfrågan på platser var hög fram till och med juli månad för
att därefter minska resterande del av året. Fram till september var verksamheten kvar i de gamla
lokalerna med endast 6 platser vilket gjorde att verksamheten inte hade möjlighet att skriva in fler
under tidsperioden. Från augusti och fram till årets slut har efterfrågan på plaster varit väsentligt
lägre vilket har lett till en låg beläggning totalt för året.
Beroendecentrum
Beroendecentrum når inte upp till målet med 9,25 inskrivna i medelbeläggning per dygn.
Medelbeläggningen för 2019 slutande på 8,02 inskrivna/dygn. Bristen på läkare har påverkat
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möjligheterna till inskrivning vilket i sin tur påverkar beläggningen. Läkarbemanning på
beroendecentrum finns reglerat i samverkansavtalet med Region Värmland. Där framgår att det är
regionen ansvarar för att läkare ska finnas på 75 % av en heltid. Region Värmland har inte levt upp till
avtalet under året vilket har påverkat beläggningen negativt. Direktionen gav förbundschef i uppdrag
att förhandla med regionen gällande ekonomisk ersättning för uteblivna intäkter. En
överenskommelse arbetades fram med innebörd att Region Värmland ersätter Värmlands läns
vårdförbund ekonomiskt som kompensation för att regionen inte levt upp till avtalet. Från augusti till
årets slut har läkarbemanningen sett bättre ut med en högre beläggning som resultat jämfört med
årets första 8 månader. En tydligare planering kring läkarbemanning är framtagen och målsättningen
är att Beroendecentrum under kommande år ska ha läkare på plats som möjliggör inskrivning
måndag till fredag 8:00–16:00.
Utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården
Under året har arbetet fortsatt med de utvecklingsfrågor gällande missbruks- och beroendevården
som har varit aktuella utifrån kommunernas behov. Förbundet har sammanställt ett förslag för ett
länsgemensamt behandlingshem för vuxna med missbruks- beroendeproblematik med
samsjuklighet. Tanken är att länets 16 kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt via
Värmlands läns vårdförbund driver HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer
sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt ökad kvalité för målgruppen. Förslaget har
skickas ut på remiss under hösten 2019 och svar förväntas inkomma våren 2020.
En utredning avseende behandlingshem för unga med missbruk pågår och kommer att färdigställas
under våren 2020.
Den politiska styrgruppen gav under 2018 den Centrala ledningsgruppen (CLG) i uppdrag att
undersöka förutsättningarna för en länsövergripande integrerad mottagning för unga med risk,
missbruk och beroende. En uppdragsbeskrivning togs fram och därefter beslutade den centrala
ledningsgruppen att en arbetsgrupp skulle bildas i syfte att ta fram ett underlag för beslut.
Utvecklingsledaren på förbundet ledde det arbetet. Arbetsgruppen representerades av barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP), första linjen/ungdomsmottagningar, psykiatriska öppenvården samt
socialtjänst från liten, mellan och stor kommun. Denna grupp sammanställde sin rapport den 17 maj
2019 och den presenterades och godkändes i CLG den 23 maj och i den politiska styrgruppen den 12
juni.
Rapporten föreslår tre delar: länsgemensam mottagning för unga, lokala mottagningar för unga samt
en vårdavdelning för unga under 18 år. Rapporten gick under hösten ut på remiss till samtliga 16
kommuner och Region Värmland. 14 av 16 kommuner ställer sig bakom rapporten, med varierande
yttrande om förtydligande. 16 av 16 kommuner ser att det finns skäl att titta vidare på lösningar för
målgruppen unga i risk- och missbruk. Hälso- och sjukvårdens remissutredare ställer sig bakom
rapporten med förändrat förslag på Vårdavdelning för unga under 18 år, där rekommendationen är
att detta bör ligga under kommunerna i samarbete med hälso- och sjukvård. Vad det gäller läns- och
lokala mottagningar ställer sig hälso- och sjukvårdens remissutredare bakom detta.
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På den politiska styrgruppens möte den 19 december 2019 beslutades att ansvaret för att driva
frågan vidare angående länsmottagning och lokala mottagningar för unga faller på Region Värmland
för vidare hantering. Vad det gäller vårdavdelning gavs uppdraget till Värmlands läns Vårdförbund att
utreda hur akutplatser för unga med missbruk skulle kunna integreras i den pågående utredning
förbundet driver gällande HVB-hem för unga.
I den politiska styrgruppens möte den 12 juni 2019 beslutades att ge samtliga lokala ledningsgrupper
uppdrag att ta fram underlag/rapport på hur lokala beroendemottagningar för vuxna med båda
huvudmännen kan utformas lokalt. De lokala ledningsgruppernas möten har framförallt haft detta i
fokus under hösten, med vägledning och delaktighet av förbundets utvecklingsledare. En
sammanställning av de inkomna rapporterna presenterades i den politiska styrgruppens möte den 19
december, med beslut att ansvar att driva frågan vidare går till Region Värmland.
Arbetet kring akutplatser för substanspåverkade personer fortsätter. Förbundet har projektmedel
från Socialstyrelsen avsatta för ca ett års drift. Förbundet är representerade i arbetsgrupp och
styrgrupp och har tillsammans med Region Värmland upprättat ett förslag på samverkansavtal
mellan länets 16 kommuner och regionen. Verksamheten kommer att benämnas
Tillnyktringsenheten (TNE) och drivas av Region Värmland med kommunerna som medfinansiärer
förutsatt att samtliga 16 kommuner godkänner samverkansavtalet. Förhoppningen är att
verksamheten ska komma igång under våren 2020.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Förbundets arbetsutskott har haft fyra och direktionen har haft fem protokollförda sammanträden
under året.
Förbundet har under året haft som övergripande mål att:
-

Beroendecentrum Värmland skall leverera tjänsten abstinensvård för vuxna och vara en del i
en sammanhängande vårdkedja för kommunerna.
Akut- och utredningshemmet Flöjten skall vara en tillgänglig resurs för kommunerna i länet
gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för målgruppen barn 0-12 år.
Tillsammans med Region Värmland ansvara för det långsiktiga utvecklingsarbetet inom
missbruks- och beroendevården i länet efter den genomförandeplan som upprättats för
verksamhetsåret.

Fastställda mål och budget följs upp av direktionen löpande. Uppföljning gällande budget och
fastställda mål följs även upp på ledningsgrupp varje månad. Budgetförutsättningar för kommande år
arbetas fram under våren året före och budget fastställs på direktionens sista sammanträde för året.
För Beroendecentrum finns en styrgrupp bestående av ansvariga tjänstepersoner från förbundet,
Region Värmland och kommunerna. Även brukarrådet är representerade. Uppdraget för denna grupp
är att ansvara för drift- och utvecklingsfrågor som är relaterade till Beroendecentrum på
verksamhetsnivå. Styrgruppen har haft sammanträde vid fyra tillfällen 2019.
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Den politiska styrgruppen ansvarar för ledning och styrning av länets utvecklingsarbete inom
missbruks- och beroendevården med stöd av länsöverenskommelsen ”Vård och stöd vid missbruk
och beroende” 2016-02-20. Styrgruppen representeras av två politiker från Region Värmland och två
från Värmlands läns vårdförbund. Styrgruppen har haft tre sammanträden 2019.
Den centrala ledningsgruppen har representanter från Region Värmland, länets kommuner,
Värmlands läns vårdförbund samt vid behov adjungerad representation. Ledningsgruppen har haft
sammanträden vid fyra tillfällen 2019.
Förbundet har arbetat med att ta fram en vision och en värdegrund under 2019. Personal och ledning
har varit involverade i arbetet som syftar till att ytterligare förtydliga styrning och kvalitetsarbetet.
Visionen och värdegrunden kommer färdigställas under 2020. Utgångspunkter i arbetet har bland
annat varit Svensk standard SS 41000:2018 - Kvalitetssäkring för HVB och FN:s konvention om
barnets rättigheter.
Förbundet har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. En revidering av ledningssystemet har
påbörjats under 2019 och förväntas vara färdigställd under 2020.
En kvalitetsberättelse upprättas årligen och redovisas på direktionens första sammanträde för året.
Syftet med Värmlands läns vårdförbunds kvalitetsberättelse är att utgöra en dokumentation av
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den är
tänkt att tjäna som ett verktyg för kontinuerlig utvärdering och avstämning av hur och i vilken grad
vår verksamhet uppnår en god kvalitet.
Den interna kontrollen finns fastslagen i förbundets internkontrollplan som följs upp vid direktionens
sista sammanträde för året. Internkontrollplanen består av en checklista där det framgår vad som ska
kontrolleras och med vilken frekvens.
Tydligheten i förbundets styrning behöver förbättras och ett arbete i detta är påbörjat under 2019.
Uppföljning av målen är tydliga gällande budget och beläggningsstatistik. Övriga mål för
verksamheten följs också upp men behöver tydliggöras och struktureras på ett bättre sätt. Förbundet
har under 2019 arbetat med Svenska standard för HVB i syfte att få en tydligare måluppföljning och
att säkerställa kvalité gällande våra HVB-verksamheter. Arbetet med vision och värdegrund och
revidering av ledningssystemet syftar till att förtydliga styrning och struktur i kvalitetshänseende.
Arbetet kommer att fortsätta under 2020 med att fastställa de reviderade styrdokumenten och med
implementering i verksamheterna.
Måluppfyllelse Flöjten
Målsättningen med Flöjtens verksamhet är:
-

Att ge barn och föräldrar en trygg och säker tillvaro.
Att ge stöd i krissituationer.
Att vägleda föräldrar i sin omsorg om barnen.
Att vara ett skydd för barn och föräldrar i utsatta situationer.
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-

Att vara en resurs i socialtjänstens arbete genom att bistå med professionella observationer
och erbjuda utredningar av god kvalitet.
Beläggningsmålet för 2019 är att uppnå en medelbeläggning på 6,25 placerade i genomsnitt
per dygn.

I samtliga placeringar ger vi barn och deras föräldrar en trygg och säker tillvaro, Flöjten har en hög
personaltäthet och det finns personal dygnet runt. Fastigheten är utformad och inredd på ett sätt
som ska efterlikna en hemlik miljö vilket skapar trygghet. Fastigheten kan också avgränsas i olika
korridorer vilket underlättar matchning och skärmar av om behov av detta finns. Barn har leksaker
efter ålder och barn som blir fästa vid en leksak får ta med sig den vid placeringens slut.
Verksamheten ger alltid stöd i krissituationer, för många är det en mycket jobbig situation att bara bli
placerad på Flöjten. Personalen på Flöjten har stor vana och erfarenhet att möta både barn och
föräldrar i kris. Metoden traumamedveten omsorg (TMO) är ett implementerat förhållningssätt som
verksamheten tillämpar.
Flöjten vägleder föräldrar i deras omsorg om sina barn om uppdraget tillåter. I många
utredningsuppdrag har verksamheten en roll där föräldraförmågan ska utredas. Ofta ges mycket stöd
i placeringens början, senare under placeringen blir personalens roll ofta mer observerande.
Verksamheten är ett skydd för framför allt barnen, vi kan till exempel vara med vid bevakade
umgängen/besök, gå in där föräldrar brister i omsorgsförmågan. Både barn och föräldrar som lever i
utsatta situationer får skydd genom placeringen på Flöjten. Där finns personal dygnet runt som med
sin kompetens har stor vana att möta personer i utsatta situationer.
Den respons Flöjten får från socialtjänsten är att verksamhetens utredningar håller en hög kvalité och
är mycket välarbetade med många ”talande” exempel/observationer från journalanteckningar.
Utredningarna görs enligt metoden Barns behov i centrum (BBIC) all personal har grundutbildning i
BBIC. Flöjtens utredare är socionomer har mångårig erfarenhet både inom HVB-verksamhet och inom
socialtjänst vilket borgar för god kvalité.
Flöjten når inte upp till målet med 6,25 inskrivna i medelbeläggning per dygn. Medelbeläggningen för
2019 slutande på 5,01 inskrivna/dygn. En lägre efterfrågan under hösten påverkar
medelbeläggningen negativt. Flytten till nya lokaler har också påverkat.
Måluppfyllelse Beroendecentrum
Målsättningen med Beroendecentrums verksamhet är:
-

Att ge medicinsk abstinensbehandling samt göra psykiatriska och psykosociala bedömningar.
Erbjuda en anpassad vård för brukare med missbruk/beroende i kombination med psykisk
problematik.
Motivera och stödja brukaren att genomföra den vårdplanering som är upprättad med den
placerande kommunen.
Utveckla vårdkedjan-före inskrivning-under inskrivning-efter utskrivning.
Ge vård baserad på evidensbaserade metoder enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
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-

Leverera ett slutdokument senast en vecka efter utskrivning till placerande kommun.
Vara kompentens- och metodstöd i arbetet med att utveckla missbruks- och beroendevården
i Värmland.
Arbeta aktivt med att göra vistelsen på beroendecentrum till en viktig del i den vårdkedjan
som finns för brukaren.
Att personalen har rätt kompetens och utbildningar för verksamheten.
Beläggningsmålet för 2019 är att uppnå en medelbeläggning på 9,25 placerade i genomsnitt
per dygn.

Beroendecentrum erbjuder abstinensbehandling där psykiatriska och psykosociala bedömningar
ingår i verksamheten. Läkare gör psykiatriska bedömningar och behandlingskonsulenter och
behandlingsassistenter gör psykosociala bedömningar via utredning och screening som följer
metoderna: ASI, AUDIT, DUDIT, ALC-E, DUDIT-E, HAD, NODS, KASAM, IDS-100, SCL-90 och FREDA. De
metoder som används är väl beprövade och rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Detta borgar
för en god kvalité när det kommer till utredningar.
Alla brukare som kommer till Beroendecentrum får en individuell vårdplanering och verksamheten
behandlar både beroende och psykisk problematik samtidigt. Då målgruppen blir alltmer somatiskt
sjuk är det även viktigt att beakta de tillstånden och att remisser kan behövas till andra avdelningar
inom Region Värmland.
Vårdplaneringen genomförs tillsammans med brukaren och den placerade kommunen vid
inskrivningen. Som underlag använder vi vårdbegäran. Planeringen görs i samförstånd med alla
aktörer och följs upp vid mittmötet. Då all vår personal har motivational interviewing (MI) utbildning
så har vi det som samtalsmetod och stödjer brukaren i att följa den planeringen som finns under
tiden på beroendecentrum, men även efter behandlingstiden hos oss. Motiverande arbete är ett
viktigt verktyg i att stödja brukaren till att fullfölja vården. Både den som ges på Beroendecentrum
men också fortsatt planering.
Verksamheten tittar ständigt på hur vi kan förbättra vårdkedjan för brukarna. Dialoger förs i
Beroendecentrums styrgrupp och i referensgrupperna för Beroendecentrum. Det finns även forum
för det övergripande arbetet i länet hur kedjan kan förbättras både inom Regionen och kommunerna
där Värmlands Läns Vårdförbund är en viktig aktör. De metoder vi arbetar utifrån är socialstyrelsens
nationella riktlinjer för missbruk och beroende. Vi använder oss även av akupunktur (NADA).
Verksamhetens utvecklingsledare bevakar riktlinjerna så att vi gör rätt saker för våra brukare som har
bästa evidensen i behandlingsarbetet. Utvecklingsledaren är också länets utbildare i många av de
metoder som används.
Slutdokumenten görs av våra behandlingskonsulenter och är en sammanfattning av utfallet av
vistelsen för brukaren på beroendecentrum. De levereras vanligen inom en vecka till den placerade
kommunen. Det har hänt vid sjukdom och högt tryck i verksamheten att den tiden kunnat vara lite
längre, men det är i undantagsfall.
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Beroendecentrum utgör en viktig del för brukaren i sin väg till att leva ett liv utan droger och alkohol.
Verksamheten är en del av en vårdkedja och kan motivera och stödja på bästa sätt under
placeringen. Det är viktigt att det finns en egen motivation från brukarens sida och att det även
erbjuds bra alternativ efter behandlingstiden på beroendecentrum. Det kan vara allt från
öppenvårdsinsatser i kommunen till externa placeringar i behandlingshem, allt utifrån den
vårdplanering som görs vid inskrivningsmötet.
Brukarnöjdhet och uppdragsgivarnas nöjdhet mäts med enkäter där målsättningen är 80 % nöjda
brukare och 80 % nöjda uppdragsgivare. Resultat för brukarenkäten var 84 % och för
uppdragsgivarna var resultatet 90 %.
Beläggningsmålet uppfylls inte för 2019. Efterfrågan på platser är fortsatt hög från kommunerna.
Läkarbrist på Beroendecentrum har gjort att tillgängligheten för inskrivningar inte har varit tillräckligt
hög vilket leder till en lägre beläggning än förväntat.
Måluppfyllelse länets utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården
Målsättningen med utvecklingsarbete verksamhet är:
-

Tillsammans med Region Värmland ansvara för det långsiktiga utvecklingsarbetet inom
missbruks- och beroendevården i länet.
Vara kompetens- och metodstöd i länets utvecklingsarbete inom missbruks- och
beroendevården.

Värmlands läns vårdförbund har under 2019 fortsatt driva utvecklingsarbetet inom missbruks- och
beroendevården. Förbundet har haft ordförandeskapet i både den politiska styrgruppen och i den
centrala ledningsgruppen under året och kommer så att ha även under 2020. Dessutom har
utvecklingsledare stöttat de lokala ledningsgruppernas arbete som en representant från den centrala
ledningsgruppen.
Utifrån medlemskommunernas behov har utredningar av nya HVB-verksamheter initierats. Ett
förslag på ett behandlingshem för vuxna har färdigställts och remitterats till kommunerna och till
Region Värmland. En utredning avseende behandlingshem för unga med missbruk pågår och kommer
att färdigställas under våren 2020. Förbundet har också deltagit i arbets- och styrgrupp för den
tilltänkta tillnyktringsenheten som Region Värmland planerar att öppna under 2020. Ett förslag på
samverkansavtal har tagits fram och skickats ut på remiss till länets 16 kommuner och till Region
Värmland. Utvecklingsledaren på förbundet har varit drivande i den arbetsgrupp som tagit fram
rapporten om en länsgemensam beroendemottagning i länet.
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De större utbildningskonferenserna som genomförts har varit:


Tidig upptäckt unga i jan/feb för praktiken.



Äldre och alkohol i maj för praktiken.



Missbrukskonferens i okt för praktiken.



SKR-BIRK konferens för centrala ledningsgruppen, lokala ledningsgrupper samt politiska
styrgruppen.
Antal
deltagare

Utbildningar 2019

Tid

ASI-utbildning

1 dag

6

ÅP-utbildning

3 dagar

12

FFT-utbildning

6 dagar

30

Tidig upptäckt unga

1 dag

40

KBT-spelutbildning

3 dagar

29

Tidig upptäckt unga

1 dag

50

AUDIT-DUDIT

1 dag

22

ASI-utbildning

1 dag

6

Alkohol och äldre

1 dag

100

AUDIT/DUDIT

1 dag

20

ASI-utbildning

3 dagar

9

Missbrukskonferens

1 dag

160

AUDIT/DUDIT

1 dag

17

AUDIT/DUDIT

1 dag

16

SKR-Konferens

1 dag

42
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Direktionen och verksamheterna skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna
ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig
uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjorts under året. Resultaten har omvandlats till prognos
för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall hållas. Förbundet har en
helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av
kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och
beredskap för oförutsedda kostnader.
Övergripande finansiella mål
 Resultatnivån ska uppgå till en nivå så att balanskravet uppfylls, (I kommunallagen finns ett
krav på absolut budgetbalans varje enskilt år, vilket också gäller för Vårdförbundet). Om ett
överskott uppstår som överstiger 350 tkr, lyfts frågan till Direktionen. Ej uppnått


Förbundet gör ett resultat med 2 074 tkr. Uppnått



En budgetmarginal ska eftersträvas för oförutsedda händelser under året. Uppnått



Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir konflikt
mellan mål och resurser. Uppnått



Verksamheter och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna
ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås. Uppnått

Resultatet för verksamhetsåret 2019 redovisar ett överskott om 2 074 tkr. Överskottet kan härledas
till försäljningen av fastigheten Ladan 2 där realisationsvinsten uppgick till 3 574 tkr.
Balanskravsutredningens justerade resultat visar på ett underskott om 1 500 tkr för 2019. Från det
negativa resultatet år 2017 finns fortfarande 499 tkr att återställa. Förbundet åberopar synnerliga
skäl för att inte återställa de negativa resultaten i balanskravsutredningen då förbundet har en stark
ekonomisk ställning. Förbundet förvaltar projektmedel på sammanlagt 8 061 tkr.
Under 2019 förvärvade Värmlands läns vårdförbund en ny fastighet, Hammarö Lövnäs 1:70, för
verksamheten Flöjten. Köpeskillingen uppgick till 5 mnkr, vilket finansierades genom nyupptaget
banklån. Renovering av fastigheten uppgick till en kostnad av 4 136 tkr samt inköp av inventarier för
en kostnad av 182 tkr.
Ingen förändring av Rips-räntan har skett. Avsättning för pensioner är 187 tkr och pensionsskulden
minskar med 564 tkr.
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Balanskravsresultat
BALANSKRAVSUTREDNING

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Årets resultat
-Reducering av samtliga realisationsvinster
+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+Orealiserade förluster i värdepapper
-Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2 074
-3 574

136

-635

-1 500

136

-635

-1 500

136

-635

(IB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen
+Synnerliga skäl att inte återställa under längre tid
(UB) Ackumulerade negativa resultat att återställa
inom tre år (tkr)
(UB) Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid
(UB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat
Varav från 2017 (återställs senast 2020)

-499
-1 500
1 999

-635
136

0
-635

0

-499

-635

0
0

-499
-499

-635
-635

Belopp i tkr

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsvinster
som uppstått under året.
Förbundet åberopar enligt kommunallagen 11 kap 13 § synnerliga skäl för att inte återställa det
negativa resultatet för 2019 inom tre år. Detta gäller även återstående underskott från år 2017. Som
synnerliga skäl anges en stark finansiell ställning. Enligt kommunallagens förarbeten är stark finansiell
ställning något som kan utgöra ett synnerligt skäl att inte återställa ett negativt resultat. Med
beaktande av förbundets egna kapital om 6 351 tkr samt fortsatt god ekonomisk hushållning kommer
några åtgärder för att återställa resultatet enligt balanskravet inte att vidtas. Planen att utnyttja det
egna kapitalet för att täcka årets förlust bryter inte mot kravet på en god ekonomisk hushållning då
förbundet har:
• täckning för hela pensionsåtagandet genom avsatta medel
• banklån endast kopplat till ägd fastighet
• god likviditet
• ingen känd riskexponering
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Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro i procent totalt
2019
2018
2017
6,1 %
8,2 %
5,4 %
Sjukfrånvaron totalt för 2019 har varit 6,1 % vilket är en minskning med 2,1 procentenheter i
jämförelse med föregående år.
Långtidssjukfrånvaro (60 dagar och uppåt) i procent av den totala sjukfrånvaron
2019
2018
2017
49,5 %
60 %
54 %
Sjukfrånvaro under 60 dagar i procent
2019
2018
2017
3%
4,92 %
2,9 %
Sjukfrånvaron under 60 dagar för 2019 har varit 3 % vilket är en minskning med 1,92 procentenheter
i jämförelse med föregående år.
Kompetensutveckling Flöjten
Barnrättsdagarna, handledarutbildning, FOUs ½ dag kring Sugar daddy. heldagsföreläsning med Ulf
Hagström vid YH, Forshaga. Föreläsning om psykisk ohälsa och suicid och om Aspberger och
bemötande.
Kompetensutveckling Beroendecentrum
Löpande metodutbildningar vid behov av utvecklingsledare. Mi-grundutbildning,
beroendeproblematik för äldre, läkemedelsbehandling vid ångest, oro och sömnstörningar.
Barnkonventionen, utbildningskonferens missbruk och beroende, SecuraNova
dokumentationsutbildning. Föreläsning om psykisk ohälsa och suicid och om Aspberger och
bemötande.

Förväntad utveckling
Förvärvet av fastigheten Hammarö Lövnäs 1:70 för Flöjten ger fler antal platser och en högre
förväntad beläggning för 2020. Kommunernas efterfrågan på plaster har under många år varit högre
än tillgången. Efterfrågan på platser är inte jämt fördelad över ett verksamhetsår vilket kan leda till
att Flöjten kan vara fullbelagd vissa månader och andra månader ha en lägre beläggning. Detta ställer
stora krav på verksamheten att vara flexibel och klara av att under perioder ha en hög
arbetsbelastning för att uppnå de ekonomiska målen.
Tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal på Beroendecentrum och då främst läkare är central för att
verksamheten ska uppnå beläggningsmålet för 2020. Åtgärder under 2019 och utvecklingsplanering
gällande läkartillgången förväntas kunna tillgodose behoven som finns. Dock äger inte förbundet
frågan på egen hand eftersom Region Värmland har ansvaret för att bemanna med läkare och
sjuksköterskor. Därav blir samverkan med regionen av största vikt för att uppnå de ekonomiska
målen
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Förbundets arbete med utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland syftar till ett bättre
omhändertagande och en högre kvalité för målgrupperna. De förslag som förbundet tagit fram och
varit delaktiga i är beroende av att länets 16 kommuner och Region Värmland har en samsyn i
utvecklingsarbetet. Om denna samsyn uppnås innebär det att förbundet kommer att utöka sin
verksamhet med fler HVB-verksamheter. Detta kommer i så fall att ställa stora krav på
organisationen ur flera perspektiv. Ur detta perspektiv behöver en flerårsplan tas fram under 2020 i
syfte att klargöra i vilken takt förbundet kan förväntas växa.
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Redovisningsprinciper
Förbundet följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt i stort
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor som inkommit efter den 31 december och som avser perioden januaridecember, har skuldbokförts och belastar årets redovisning.
Räkenskapsrevision
Upplysning ska lämnas om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning av bokföring,
delårsrapport och årsredovisning. Räkenskapsåret 2019 uppgår den till 55 tkr.
Pensionsskuld
Förbundets samlade pensionsskuld uppgår till 8,95 mnkr per 2019-12-31.
Med hänvisning till rättvisande räkenskaper redovisar förbundet samtliga pensionsåtagande oavsett
intjäningsår som avsättning.
Materiella anläggningstillgångar
Förbundet har gjort en bedömning av genomsnittlig nyttjandeperiod. Den genomsnittliga
nyttjandeperioden är för fastigheten Lövnäs 1:70 är 23 år och för inventarier 5 år.
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Linjär avskrivning tillämpas
med avskrivningstider i huvudsak anpassad till rekommendationer i RKR:s idéskrift.
Komponentgrupp

Avskrivningstid

Stomme inkl. grund
Fasad
Fönster, papptak, ledningar o centraler mm
Entrépartier, vent.-aggregat, storkök, asfalt mm
Styr o regler, belysning, inbrott mm
Belysning, svagström, styr o regler
Maskiner och inventarier

60
40
30
20
15
10
5

Redovisning av lånekostnader
I anskaffningsvärdet ingår lånekostnader för inköp av fastighet med 5 mnkr.
Genomsnittlig upplåningsränta är 1,67 % och den genomsnittliga räntelåningstiden är 5 år. Lånet
förfaller inom fem år.
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Driftredovisning
Driftredovisning (tkr)
Ansvar
10 Administrativ chef
1001 Föreståndare Flöjten
103 Chef beroendecentrum
104 Utvecklingsledare
Totalt

Budget 2019
Kostnad
-1 620
-9 523
-9 266
-891
-21 300

Redovisat 2019
Netto
Intäkt 2019
1 576
-44
9 871
348
9 863
597
407
-484
21 717
417

Kostnad
-1 616
-9 693
-8 267
-1 255
-20 832

Netto
Intäkt 2019
1 612
-4
11 510
1 817
8 459
192
967
-289
22 547
1 716

Administrativ chef visar ett bättre resultat jämfört med budget för 2019, ett underskott på 4 tkr mot
44 tkr.
Flöjten visar ett överskott med 1 817 tkr mot budgeterat överskott per helår 348 tkr. Det högre
resultatet beror på realisationsvinsten för försäljningen av fastigheten Ladan 2. Det verkliga
resultatet är ett underskott på 1 757 tkr. Underskottet beror på lägre beläggning än budgeterat samt
ökade kostnader för verksamheten i samband med iordningställande av ny lokal och flytt.
Beroendecentrum visar ett överskott med 192 tkr mot budgeterat 597 tkr. Det lägre resultatet kan
härledas till bristen på läkartillgänglighet under stora delar av året.
Utvecklingsledare visar ett underskott med 289 tkr mot budgeterat underskott per helår 484 tkr.
Enligt budget ska överskottet på Beroendecentrum täcka kostnader för utvecklingsarbete.

NYCKELTAL
Belopp i tkr
Eget kapital
Pensionsskuld upptagen som avsättning
Rörelsekapital
Soliditet (inkl. pensionsavsättning)

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

6 351
8 951
11 059
20 %

4 277
9 515
13 604
21 %

4 141
10 293
14 434
19 %
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning (tkr)
Fastighet Lövnäs 1:70
Inventarier
Totalt

Redovisat 2019
Kostnad
Intäkt
-9 136
-182
-9 318
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Netto 2019
0
0
0

-9 136
-182
-9 318

Netto 2018
0
0
0

Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr
Rörelsens intäkter
Jämförelsestörande intäkt
Rörelsens kostnader

Not
1
2
3

Rörelseresultat före avskrivningar och
finansiella poster

Budget
2019

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

21 717
0
-21 430

22 547
129
-20 422

19 086
5
-18 938

18 354
24
-18 954

287

2 255

153

-576

Avskrivningar

4

-14

-172

-53

-99

Finansiella poster

5

40

-8

37

40

313

2 074

136

-635

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

8 990
170
9 160

188
0
188

241
1
242

7 738
14 399
22 137

3 450
17 579
21 028

2 832
18 587
21 419

31 297

21 217

21 661

6 351
2 074
6 351

4 277
136
785
4 277

4 141
-635
785
4 141

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar
Korta fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
varav årets resultat
därav avsatt för renovering av fastigheten Ladan
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Summa avsättningar

8

8 951
8 951

9 515
9 515

10 293
10 293

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

9
10

4 917
11 078
15 994

7 425
7 425

7 227
7 227

31 297

21 217

21 661

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Noter
NOTER
Belopp i tkr

Not

Rörelsens intäkter
Kommunal- och landstingsbidrag
Region Värmland återbet Beroendecentrum
Vårddagavgifter
Övriga intäkter
Realisationsvinst försäljning Ladan 2
Summa intäkter

1

Jämförelsestörande intäkt
Ersättning höga sjuklönekostnader
Summa intäkt

2

Rörelsens kostnader
Direktion, arbetsutskott, kansli
- varav räkenskapsrevision
Flöjten
Beroendecentrum
Utvecklingsarbete
Personalförsäkringsavgifter
Pensioner
Återbetalning medlemskommunerna
Summa kostnader

3

Avskrivningar
Årets avskrivningar:
- varav Fastighet Ladan 2
- varav Fastighet Hammarö Lövnäs 1:70
- varav inventarier Flöjten
Summa avskrivningar

4

Finansiella poster
Intäktsränta
Kostnadsränta
Summa finansiella poster

5

Budget
2019

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

1 200
352
19 637
528

1 000
390
16 749
947

1 227
47
16 012
1 068

21 717

1 200
395
16 341
1 038
3 574
22 547

19 086

18 354

0

129
129

5
5

9 509
9 266
891
-879
1 023

1 616
55
9 521
8 267
1 255
-917
680

8 330
1 252
-740
472

8 133
1 187
-768
1 061

21 430

20 422

9 314

9 613

14
14

172
14
146
12
172

53
52

99
97

1
53

2
99

35
-43
-8

37

40

37

40

1 620

14

40
40
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NOTER

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Fastighet
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2 856
9 136
-2 856
9 136

2 856

2 856

2 856

2 856

Ingående ackumulerat avskrivning
Årets försäljning
Året avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 668
2 682
-160
-146

-2 615

-2 518

-52
-2 668

-97
-2 615

8 990

189

241

467
182

467

467

-467
182

467

467

-467

-466

-464

467
-12
-12

-1
-467

-2
-466

170

0

1

6 240

2 452

1 904

915
0
568
15
7 738

802
133
48
15
3 450

797
1
130

Belopp i tkr
Anläggningstillgångar

Not
6

Utgående bokfört värde
Inventarier
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerat avskrivning
Årets försäljning
Årets utrangeringar
Året avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Korta fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Skattekonto
Momsfordran
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga fordringar
Summa korta fordringar

7
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2 832

NOTER
Belopp i tkr
Avsättningar för pensioner
Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)
Pensionsskuld, intjänad tom 1997
Avsättningar (inkl. löneskatt)
Totala pensionsförpliktelser

Not

Bokslut
2019

Bokslut
2018

8 764
187
8 951

9 031
484
9 515

9 515
-564

10 293
-541
-237

8 951

9 515

Bokslut
2017

8

Specifikation
Ingående avsättning och ansvarsförbindelse för
pensioner (inkl. löneskatt)
Justering ingående balans
Minskad pensionsskuld
Utgående avsättning till pensioner
(inkl. löneskatt)
Långfristiga skulder
Nyupptagna lån
Amortering
Summa långa skulder

9

Korta skulder
Övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skickade betalningsuppdrag
Personalens preliminärskatt
Justerade nettolöner
Semesterlöneskuld
Upplupen arbetsgivaravgift
Upplupen löneskatt
Upplupen pensionskostnad index del
Periodisering projekt
Återbetalning medlemskommunerna
Övriga periodiseringar
Summa korta skulder

10

5 000
-83
4 917

0
522

2
901

-9
818

457
8 061

-9
833
260
227
435
5 157

484
5 031

144
11 078

7 425

7 227

7 765
-296
8 061

5 515
-358
5 157

5 476
-445
5 031

1 615
1
0
801

Projektredovisning
Projektmedel intäkt
Projektmedel kostnad
Projektmedel periodisering
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS

Not

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Av- och nedskrivningar
Förändrad avsättning
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Medel från finansieringsverksamheten

9

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring likvida medel

- 28 -

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

2 074
172
-564
1 683
-4 288

136
53
-778
-589
-618

-635
99
-380
-916
221

3 653
1 048

198
-1 009

55
-640

-9 318
174
-9 144

0
0

0

5 000
-83
4 917

0

0

-3 179
17 579
14 399
-3 179

-1 009
18 587
17 579
-1 009

-640
19 227
18 587
-640

Kontaktinformation
PÄR JOHANSSON
FÖRBUNDSCHEF

NIKLAS DANNBERG
AVDELNINGSCHEF

HARRIET PELLFOLK
ENHETSCHEF

Telefon 073-910 06 12

Telefon 054-619699

Telefon 054-564585

par.johansson@forshaga.se

niklas.dannberg@regionvarmland.se

harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se

MALIN SVENSSON
EKONOM
Telefon 054-172063
malin.svensson@forshaga.se

LEIF MARTINSSON
UTVECKLINGSLEDARE
Telefon 054-619831
leif.martinsson@regionvarmland.se
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Värmlands Läns

Vårdfiirbund
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Värmlands läns kommuner

Reyisionsberättelse ftir år 2019
Vi, av medlemmarna i ftirbundet utsedda revisorer, har granskat verksamheten

i

Värmlands Läns Vårdftirbund under 2019.
Direktionen arlsvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande måI, beslut
och riktlinjer samt de fiireskrifter som gäller for verksamheten. Den ansvarar också fiir att
det finns en tillräckiig intem kontroll i verksamheten. Revisorernas ansvar är att granska
verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten bedrivs i enlighet
med ftirbundets uppdrag.
Granskningen har utfi)rts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomftirts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund ftir bedömning och ansvarsprövning.

Vi har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra underlag,
samt genom dialog med ftirbundsledningen. Vidare har räkenskaper och den interna
kontrolien granskats. I revisionon har vi biträtts av saldrunnigt biträde från PwC. Resultat
och omfattning av genomft)rd granskning framgår nedan och av bifogad revisionsrapport.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör fiir utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppffller kraven på rätlvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Vi bedömer att den finansiella måluppfyllelsen delvis

är förenlig med de finansiella

måIen eftersom fyra av fem mål uppfylls.

Vi bedömer att den verksamhetsmässiga måluppffllelsen är ftirenlig med de
verks amhetsmäs s iga målen eft ersom forbundets verksamhetsmål uppfylls.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet ftir direktionen och de
enskilda ledamöterna i densamma samt att ftirbundets årsredovisning godkänns.
Karlstad 2020-03-

Samuelsson

t-

Ann-Louise

Granskning av
årsredovis nmg 2OL9
Värm lands Läns Vårdförbund

Lars Dahlin
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Inledning

3

lakttagelser och bedömningar

5

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

8

1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning for perioden 2019-01 -01 * 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk
del av revisionsplanen för är 2019.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
tVed utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Är årsredovisningens resultat förentigt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som direktionen faststälff i budget 2019.
Vi bedömer att verksamhetens utfall är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att årsredovisningen, förutom nedanstående avvikelse, i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Förbundet har i avsättningen för pensioner valt att redovisa även den del av pensionerna som utgörs av pensioner intjänade före 1998, vilka enligt kommunalredovisningslag och god redovisningssed skall redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse.

ru
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen for denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.
Vidare ska revisorerna enligt 12 kap.2 § kommunallagen bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål direktionen beslutat. Revisorernas bedömningar
ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Gransknin gen ska besvara följ ande revisionsfrågor:
o

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

o
o
r
o

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
r${s

W,
M

W

roffi

pwc

3

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-1 3
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.

pwC
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
lakttagelser
Förvaltnings berättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden for resultat och
ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
forbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet God ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning

Arsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

Ärsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. lnvesteringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringsverksamhet.
Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 20'19
Förbundet åberopar enligt kommunallagen 1 1 kap 13 § stark finansiell ställning som
synnerligt skäl att ej återställa underskottet.
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God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument för 2019 innehållande ett antal verksamhetsmål och finansiella må|.

lakttagelser

Finansiella rnål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekono-

misk hushållning som fastställts i budget för 2019.
Av redovisningen framgår att målet delvis uppfylls.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekono-

misk hushållning som fastställts i budget 2019. Av den framgår att de flesta verksamhetsmål bedöms som uppfyllda.
Bedömning

Vi bedömer att utfallet delvis är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.

Rättvisande räkenskaper
lakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen
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Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen, förutom nedanstående avvikelse, i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Förbundet har i avsättningen för pensioner valt att redovisa även den del av pensionerna som utgörs av pensioner intjänade före 1998, vilka enligt kommunalredovisningsIag och god redovisningssed skall redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse.
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen upplysning
om verksamhetens
utfall, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Finansiella mål

{}

o
o
Delvis uppfyllt

Uppfyllt
Verksamhetsmål

Är räkenskaperna i
allt väsentligt rättvisande?

p?l/c

o
o
o

Uppfyllt
Avvikelse finns när
det gäller redovisning
av pensioner

o
o
o
o
o
§

I

2020-03-18

Lars Dahlin

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Värmlands Läns Vårdförbund revisorer enligt de villkor och under de forutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskiltåtagande, gentemot annan som tardel av och förlitarsig på hela ellerdelar
av denna rapport.
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Värmlands lä
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Protokoll Direktionen 2020-05-20

Plats och tid

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

Avser paragrafer

20-33

Beslutande

Aina Wåhtund (5) Ordförande
Robert Hatvarsson (MP) Ledamat
tsritt-Marie Watt (S) Ledamot
Aurea Rioftorjdo Kartsson {S) Ledamot
Ulrika Nilsson (5) Ledamot
Anna-Karin Wincentsson {Ci Ledamot
Marianne Kjettström (S) Ledamot
Linnea Kihtström (KD) Ledamot
Pia Fatk (5) Ledamor
tnga-Litt Rose{t (SlV) Ledamot
Monica Olsson (C) Ledamot
Gert Dahtberg (5) Ledamot
PerniIta Boström {S} Tjänstgörande ersättare

övriga

Matin Svensson (Ekonomi

Harriet Pel.tfotk (Enhetschef
Pär Johansson {Förbundschef

Utses att justera

Pia Fatk (S)
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Underskrifter
Sekreterare
Pär Johansson

Ordförande
Aina Wåhtund {5)
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Årsredovisning 2A19
Beslut
Direktionen beslutar
- notera rapport granskning av årsredovisning 2019
- notera rapport Revisionsberättetse 2019

PWC

- årsredovisning 2019 understälts kommunfutlmäktigeförsam[ingarna
godkännande och stätlningstagande angående ansvarsfrihet.

i Värmtand för

Bakgrund
Granskning av årsredovisning 2019
PWC bedömer att årsredovisningen i aLtt väsenttigt innehå[ter upptysning om utfatlet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stättningen. Förbundet lever
inte upp tit[ kommunaltagens krav på en ekonomi i batans. Resuttatet är detvis förentigt med
de finansietta måt sorn direktionen faststättt i budget 2019. Verksamhetens utfatl är
fören{.iqt med de av direktionen faststältda verksamhetsmåten i budget 2019. Förbundet har
i avsättningen för pensioner vatt att redovisa även den de[ av pensioner intjänade före
1998, vitka enligt kommunatredovisningstag och god revisionssed skatI redovisas utanför
batansräkningen som ansvarsförbindelse.
PWC bedömer att årsredovisningen, förutom ovanstående avviketse, i atlt väsenttigt
uppfytler kraven på rättvlsande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 5e
bitaga.

Revisionsberättelse

20

1

9

Förbundets utsedda revisorer titlstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019 samt att Förbundets årsredovisning godkänrrs. 5e bitaga.

Justerarnas sign
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