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Bakgrund
De[årsredovisningen ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska stättning,
verksamheterna Beroendecentrum Värmtand, akut- och utredningshemmet Ftöjten samt
länets utvecklingsarbete 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-L9.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Delårsredovisningen 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 underskott per 2020-08-31 vilket även prognosen per helår visar på. I
tabellen nedan visas en översikt över verksamhetens utveckling över en femårsperiod. Årets
underskott beror till stor del att beläggningsmålen ej uppnåtts under året.

Prognos
2020

Delår
2020

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

22 368
143
-22 930

14 073
143
-14 934

22 547
129
-20 422

19 086
5
-18 938

18 354
24
-18 954

18 119
127
-18 069

Rörelseresultat före avskrivningar
och finansiella poster

-419

-719

2 255

153

-576

177

Avskrivningar

-486

-323

-172

-53

-99

-139

Finansiella poster

-42

-61

-8

37

40

83

ÅRETS RESULTAT

-947

-1 102

2 074

137

-635

121

Soliditet

19%

19%

21%

21%

19%

21%

Belopp i tkr
Rörelsens intäkter
Jämförelsestörande intäkt
Rörelsens kostnader

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
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
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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 2020 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.
Organisationsskiss Värmlands läns vårdförbund

Direktion
- förbundets beslutande
organ

Arbetsutskott
- beredning till direktion

Beroendecentrum

Utvecklingsfrågor

Värmland

missbruk/beroende
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Flöjten

Organisationsskiss övergripande utvecklingsarbete för länets missbruks- och beroendevård

Instyrning av ärenden vid behov
till länets 16 kommuners
beslutande organ, socialnämnder,
kommunstyrelse,
kommunfullmäktige samt
Värmlands läns vårdförbunds
direktion

Politisk styrgrupp
Ansvarar för ledning och styrning
av länets utvecklingsarbete inom
missbruk- och beroendevård. 2
ledamöter Region Värmland, 2
ledamöter Värmlands läns
vårdförbund. Protokoll går till
direktionen VLV och hälso- och
sjukvårdsnämnd RV.

Central ledningsgrupp
Bereder ärenden till politiska
styrgruppen. Ledningsgruppen
ansvarar för implementering av
länsöverenskommelsen.
Tjänstepersonerna från
kommunerna, regionen och
Värmlands läns vårdförbund.

5 lokala ledningsgrupper
Norra, Södra, Västra, Östra och
Centrala. Samverkan och
utveckling på lokal nivå.
Ansvarsfördelning vem som gör
vad. Tjänstepersoner från
kommunerna och regionen.
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Instyrning av ärenden vid behov
till Region Värmlands beslutande
organ, hälso- och
sjukvårdsnämnd, regionstyrelse
och regionfullmäktige.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Under 2020 har frågan om läkarbemanningen på Beroendecentrum Värmland (BC) fortsatt att vara
en central del i att kunna erbjuda en tillgänglig vård. 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.
Bemanning av läkare regleras i samverkansavtalen mellan förbundet och Region Värmland där
regionen har förpliktelser att bemanna med specialistläkare om 75 % av en heltid. Under 2019 var
detta en brist och förbundet påtalade denna för regionen under ett flertal tillfällen. I förhandling kom
förbundet och regionen överens om att regionen kompenserade förbundet ekonomiskt avseende BC
och kostnader för utvecklingsledare som avser BC för 2019. Läkarbemanningen har sedan dess sett
mycket bättre ut vilket har lett till att läkarbrist inte har varit en faktor som påverkat tillgängligheten.
Sedan maj 2020 finns en rutin där läkare från psykiatriska slutenvårdens akutavdelning gör
läkarbedömningen som krävs vid inskrivning om det inte skulle finnas någon läkare på plats på BC.
Detta har fungerat mycket bra och BC har sedan dess möjlighet till inskrivning dagligen utifrån
läkarbemanning.
Efterfrågan på abstinensvård har som vanligt varierat en del över årets månader. Dock har
efterfrågan minskat markant under delar av maj och juni jämfört med tidigare år. Orsaken till detta
hänger sannolikt ihop med covid-19 och ett förändrat arbetssätt ute i kommunernas socialtjänst i
samband med pandemin. Färre hembesök och färre kontakter med brukarna från socialtjänstens sida
har sannolikt påverkat flödet in till BC. Ett antal vårdbegäran avslogs dessutom på grund av BC inte
kunde ta emot brukare med förkylningssymptom. Orsaker till den lägre efterfrågan behöver utredas
ytterligare och detta kommer att ske under hösten 2020 i kontakt med kommunerna.
Medelbeläggningen för Beroendecentrum från januari till och med augusti är 7,70 mot budgeterade
9,25.
Personalförsörjningen på Beroendecentrum har varit tillräcklig under 2020. Avdelningschefen på BC
avslutade sin anställning i mars och påbörjade annan tjänst. Rekryteringen drog dock ut på tiden
vilket gjorde att förbundschef och utvecklingsledare anställdes på deltid från mars till augusti innan
ny avdelningschef var på plats. Detta ledde till en minskad kostnad för personal under denna period.
Flöjten når inte upp till beläggningsmålet för 2020. Fortsatta problem med matchning samt
svårigheter med bemanning utifrån covid-19 har påverkat beläggningen. Ensamma barn som
kommer till Flöjten tenderar att bli långvariga vilket stoppar upp flödet. Barn med kraftigt utagerande
beteende gör att verksamheten har svårt att matcha nya placeringar. Medelbeläggningen per dygn
från januari fram till och med augusti är 6, 29 mot budgeterade 7, 75. Januari månad var
beläggningen låg utifrån låg efterfrågan från kommunerna. Februari-april var medelbeläggningen 8,
97, under denna period fanns ytterligare efterfrågan med 7 förfrågningar från kommunerna som inte
kunde tas emot då det var fullt på Flöjten. Från maj fram till augusti har medelbeläggningen per dygn
varit endast 4, 80. Under denna period har det varit svårigheter med matchning i kombination med
svårigheter att bemanna utifrån hög sjukfrånvaro relaterat till covid-19. Utifrån dessa svårigheter
kommer Flöjten att tidsbegränsa vårdtiden för ensamma barn för att säkerställa ett bättre flöde och
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beläggning. Kommunerna kommer fortfarande att akut kunna placera ensamma barn men inte under
lika lång tid som tidigare.
Personalförsörjningen på Flöjten har varit svår att få till utifrån sjukskrivningar både relaterat till
covid-19 och andra orsaker. Under sommarmånaderna har detta i kombination med ordinarie
personals semester gjort att det varit svårt att få in vikarier i den utsträckning som skulle varit
önskvärd. Detta har i kombination med svårigheterna med matchning gjort att Flöjten vid ett par
tillfällen under sommaren 2020 inte kunnat ta emot placeringar. Ytterligare rekrytering av vikarier
har gjorts för att undvika detta scenario i framtiden.
Flytten till Flöjtens nya fastighet under 2019 har medfört kostnader även under 2020. Förbättringar
har gjorts i utemiljön med lekutrustning. Utöver detta har det tillkommit kostnader för
detaljplansändring.
Kommunernas efterfrågan på platser styr förbundets intäkter både vad gäller Flöjten och
Beroendecentrum Värmland. Vi har sett tendenser till en minskad efterfrågan när det gäller
abstinensbehandling. Detta har troligtvis koppling till covid-19 men detta behöver ytterligare utredas
i samverkan med kommunerna för att säkerställa att det inte finns andra anledningar till detta. Vad
gäller Flöjten behöver förbundet utöver de åtgärder som redan är vidtagna utreda ytterligare
åtgärder för att komma till rätta med de problem som varit beträffande matchning och
personalförsörjning.
Pensionsförpliktelse
Avsättning för pensioner uppgår till 165 tkr och pensionsskulden minskar med 217 tkr per delår.
Avsättningar för pensioner

Prognos
2020

Delår
2020

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

8 399
151
8 550

8 569
165
8 734

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

8 951
-401
8 550

8 951
-217
8 734

Förvaltade pensionsmedel
Värmlands läns vårdförbunds pensionsmedel är förvaltade hos SBAB.
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Händelser av väsentlig betydelse
Flöjten
Sedan september 2019 har Flöjten haft sina lokaler i Hammarö kommun. Flytten har möjliggjort fler
platser och bättre möjligheter till matchning. Under våren 2020 hade Flöjten under en
tremånadersperiod en beläggning på närmare 9 personer i snitt per dygn. Därefter följde en period
på fyra månader där beläggningen var endast 4,8 i snitt per dygn. Svårigheten med matchning
kvarstår trots nya lokaler när det ensamma barn med utagerande beteende. Även om fastigheten är
bättre rustad för att avgränsa har Flöjten ändå haft svårt att kombinera olika placeringstyper. För att
komma till rätta med detta kommer det bli en begränsning i tid gällande hur länge personer med
utagerande beteende kan vara på Flöjten. Kommunerna kommer även fortsättningsvis kunna placera
akut på Flöjten men under en mycket mer begränsad tid.
Coronapandemin har påverkat arbetet på Flöjten på så sätt att det har varit svårt med bemanning.
Sjukfrånvaron har varit hög vilket har varit slitsamt för personalen och även påverkat möjligheten
erbjuda platser till kommunerna.
Flöjten har under våren 2020 påbörjat processen med planändring gällande fastigheten Hammarö
Lövnäs 1:70. Det tillfälliga bygglov som finns löper i fem år från 2019. I skrivande stund är inga beslut
fattade gällande planändring. Processen har dock gått bra så långt. Planprocessen har medfört ökade
kostnader.
Beroendecentrum
Beroendecentrum når inte upp till målet med 9,25 inskrivna i medelbeläggning per dygn. Sannolikt
har Coronapandemin påverkat beläggningen negativt utifrån en lägre efterfrågan på platser. Det har
också varit ett antal personer som inte beretts plats på BC utifrån förkylningssymptom. Den
minskade efterfrågan behöver dock utredas mer grundligt för att säkerställa vilka orsaker som ligger
bakom. Kommunerna är informerade om den lägre efterfrågan som varit.
Tillgängligheten till vård på Beroendecentrum har ökat. Tidigare problem med läkartillgång har lösts
genom att inskrivning görs med hjälp av läkare på från psykiatriska slutenvårdens akutmottagning vid
de tillfällen ordinarie läkare inte finns på plats. Detta gör att Beroendecentrum kan skriva in vardagar
8-16 varje dag. Denna positiva förändring har stor betydelse för tillgängligheten och möjligheterna
för kommunerna att snabbare få tillgång till platser för abstinensvård
Utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården
Länsöverenskommelsen för vuxna har reviderats under VT 2020. En referensgrupp med
representanter från psykiatrisk öv, vårdcentraler samt socialtjänst har bistått med uppgifter och
granskning av uppdaterat material. Även länsöverenskommelsen för barn och unga har reviderats
under VT 2020. En arbets-/referensgrupp med representanter från elevhälsa, BUP och socialtjänst
har deltagit i arbetet. Nytt material i detta är bl. a utifrån barnkonventionen. Utvecklingsledare på
förbundet har lett arbetet med revideringarna. Länsöverenskommelserna har godkänts av samtliga
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kommunfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden under perioden april till juni 2020 och de finns
publicerade på Vårdförbundets hemsida.
Tillnyktringsenheten skulle ha öppnats i april, detta blev dock uppskjutet p.g.a. covid-19. Uppstart av
verksamheten är nu planerad till oktober 2020. Förbundet kommer att vara representerade i en
styrgrupp och vara med i utvärderingsarbetet gällande TNE.
Under 2019 skickades remiss gällande HVB för vuxna ut till länets kommuner samt till Region
Värmland. Remissvaren som har inkommit under våren 2020 har visat på ett stort intresse då
majoriteten av kommuner samt Region Värmland ställer sig bakom förslaget. Det återstår dock en del
att utreda. Remiss gällande HVB för unga färdigställdes under våren 2020 och skickades ut till
kommunerna och Regionen i mars 2020. Även här finns ett stort intresse för frågan som behöver
utredas ytterligare. I maj 2020 färdigställdes en projektplan för HVB vuxna och unga. Ambitionen är
att fördjupade utredningar gällande HVB-hemmen ska färdigställas under 2020 och skickas ut till
kommunerna och regionen för slutgiltigt ställningstagande.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Förbundets arbetsutskott har haft tre och direktionen har haft tre protokollförda sammanträden
under året.

Övergripande mål
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.
Flöjten har kunnat ta emot fler akutplaceringar från socialjouren än vad de tidigare klarat av.
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 två tillfällen under 2020.
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 två sammanträden 2020.

-9Page 12 of 31

Den centrala ledningsgruppen har representanter från Region Värmland, länets kommuner,
Värmlands läns vårdförbund samt vid behov adjungerad representation. Ledningsgruppen har haft
sammanträden vid ett tillfälle under 2020.
Förbundet har arbetat fram en vision och en värdegrund under 2020. Personal och ledning har varit
involverade i arbetet som syftar till att ytterligare förtydliga styrning och kvalitetsarbetet.
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 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.

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.
Att vara en resurs i socialtjänstens arbete genom att bistå med professionella observationer
och erbjuda utredningar av god kvalitet.
Beläggningsmålet för 2020 är att uppnå en medelbeläggning på 7,75 placerade i genomsnitt
per dygn.

Barn och föräldrar som kommer till Flöjten befinner sig ofta i en svår situation som ställer stora
krav på verksamheten att bemöta. För att skapa en trygg och säker miljö finns en hög
personaltäthet, personal finns på plats dygnet runt. Fastigheten är inredd och utformad på så
sätt att den ska försöka eftersträva en så hemlik miljö som möjligt vilket också är ett sätt att
skapa trygghet.
Personalen på Flöjten har stor vana att hantera krissituationer vilket bidrar till att säkerställa en
trygg tillvaro för barn och föräldrar. Det finns möjlighet att avgränsa inom fastigheten om det
uppstår konfliktsituationer eller annat som kan upplevas som otryggt. Metoden traumamedveten
omsorg (TMO) är ett implementerat förhållningssätt som verksamheten tillämpar.
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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.
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 7,75 inskrivna i medelbeläggning per dygn.
Medelbeläggningen för perioden januari till och med augusti slutande på 6,29 inskrivna/dygn.
Låg efterfrågan i januari samt svårigheter med matchning och personalförsörjning är faktorer
som påverkat medelbeläggningen negativt.
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.
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.
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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 inom en vecka till den placerade
kommunen.
Beläggningsmålet uppfylls inte för 2020. Efterfrågan på platser från kommunerna har varit lägre än
förväntat. Om detta är en effekt av coronapandemin behöver utredas vidare.

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 2020 fortsatt driva utvecklingsarbetet inom missbruks- och
beroendevården. Förbundet har haft ordförandeskapet i både den politiska styrgruppen och i den
centrala ledningsgruppen under året. Utvecklingsledare har stöttat de lokala ledningsgruppernas
arbete som en representant från den centrala ledningsgruppen. I och med coronapandemin har
utvecklingsarbetet inte haft samma fokus som tidigare. Vissa utvecklingsprocesser har avstannat
något och det har varit svårt att kunna anordna kurser och konferenser med tanke på
begränsningarna utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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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. Remissvaren har inkommit och bearbetas för vidare planering av arbetet. En
utredning avseende behandlingshem för unga med missbruk har färdigställts under våren 2020. Även
här behöver remissvaren bearbetas för att komma vidare i den processen. En projektbeskrivning
gjordes i maj i syfte att strukturera arbetet som återstår. Förbundet har tilldelats projektmedel på
300 tkr av från Region Värmlands statliga medel avseende psykisk hälsa. Regionen ska utöver detta
finansiera en projektmedarbetare på 50 % från september – december också utifrån de statliga
medlen gällande psykisk hälsa.
Förbundet har också deltagit i arbets- och styrgrupp för den tilltänkta tillnyktringsenheten som
Region Värmland planerar att öppna under 2020. Förbundet blir kommunernas part i ett avtal som
ska tecknas mellan regionen och kommunerna i syfte att reglera den samverkan som ska ske i den
nya verksamheten. Grunden i avtalet är att kommunerna är medfinansiär och kommer att bekosta
20 % av personalkostnaderna för verksamheten. Avtalet har varit ute för godkännande i
kommunerna och samtliga kommuner har godkänt avtalet.
Fortbildningar 2020
Utbildningsmodellen följer tidigare praxis – ett urval av metoder som rekommenderas i Nationella
riktlinjer både vad det gäller insatser för unga samt vuxna, erbjuds fortlöpande. På grund av coronapandemin har kursutbudet och efterfrågan minskat.
En inplanerad kurs i februari, KBT-spel, ställdes in pga. för lågt deltagande. Ett samarbete är etablerat
med Länsstyrelsens ANDTs utifrån spelområdet, där VLV är mottagare av statliga medel för
fortbildning inom spelområdet. Ny aktivitet i detta kan genomföras under VT 2021. En del
utbildningar under vård och höst har inte planerats in p.g.a. coronpandemin.

Utbildningar 2020

Tid

ASI-utbildning

3 dagar

AUDIT-DUDIT

Antal
deltagare

Kurstillfälle

Deltagare

7

23-24 jan, 6 mars

Värmland

1 dag

20

07-feb

Samspelet

AUDIT/DUDIT

1 dag

16

12-feb

Elevhälsan

AUDIT/DUDIT

1 dag

9

10-mar

Socialtjänst

ASI-utbildning

3 dagar

6

19-20 maj, 17 juni Socialtjänst

ASI-utbildning

3 dagar

8

1-2 okt, 6 nov
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Socialtjänst

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
Förbundets resultat per delår är ett underskott om 1 102 tkr. Ej 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 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. Prognosen per helår är ett något
lägre underskott och balanskravsutredningen visar på ett krav om återställande de kommande tre
åren.
Ytterligare investeringar har gjorts i fastigheten Lövnäs 1:70. Till störst del avser det målning av fasad
som inte hann utföras under hösten 2019.
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Balanskravsresultat
BALANSKRAVSUTREDNING
Belopp i tkr
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
(IB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen
+Synnerliga skäl att inte återställa under längre tid
(UB) Ackumulerade negativa resultat att återställa
(UB) Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid
(UB) Ackumulerade ej återställda negativa resultat
Varav från 2017 (återställs senast 2020)

Prognos
2020

Delår
2020

Bokslut
2019

Bokslut
2018

-947

-1 102

2 074
-3 574

136

-947

-1 102

-1 500

136

-947

-1 102

-1 500

136

-947

0
-1 102

-635
136

-947

-1 102

-499
-1 500
1 999
0

-947

-1 102

0
0

-499
-499

-499

Enligt balanskravsutredningen ska förbundet vara återställa ett underskott de kommande tre åren.

Förväntad utveckling
När det gäller Flöjten har åtgärder vidtagits för att underlätta matchning för att kunna nå en bättre
beläggningsgrad. Förbundet behöver fortsätta arbetet med att säkerställa att Flöjten är en tillgänglig
resurs för kommunerna i Värmlands län.
Tillgängligheten har ökat avsevärt på Beroendecentrum då frågan om läkartillgång har lösts under
2020. Beroendecentrum har nu möjlighet att skriva in varje vardag vilket gör att vården blir tillgänglig
för värmlänningarna. Efterfrågan på platser förefaller ha minskat under 2020. Coronapandemin kan
vara en orsak till detta men detta behöver undersökas mer grundligt i dialog med kommunerna.
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.
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Ekonomisk redovisning
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 augusti och som avser perioden januari-augusti, har
skuldbokförts och belastar årets redovisning. Fakturor som inkommit före den 31 augusti och avser
september-december har kostnaden periodiserats för belastning efter 31 augusti.
Räkenskapsrevision
Upplysning ska lämnas om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning av bokföring,
delårsrapport och årsredovisning.
Pensionsskuld
Förbundets samlade pensionsskuld uppgår till 8,73 mnkr per 2020-08-31.
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)
Budget 2020
Redovisat 2020 delår
Prognos 2020
Ansvar
Kostnad
Intäkt Netto
Kostnad
Intäkt Netto
Kostnad
Intäkt Netto
10 Förbundschef
-1 654
1 788
134
-948
1 287
339
-1 654
2 043
390
1001 Enhetschef Flöjten
-11 879
12 298
419
-8 529
6 638
-1 890
-12 569
10 742
-1 828
103 Avd.chef Beroendecentrum
-9 591
9 916
553
-5 785
5 758
-27
-8 752
8 768
16
104 Utvecklingsledare
-944
430
-514
-640
389
-250
-1 269
815
-454
Totalt
-24 068
24 432
592
-15 901
14 073
-1 828
-24 243
22 368
-1 876

Förbundschef visar ett bättre resultat jämfört med budget, vilket beror på att hen varit tvungen att
del av tid gått in som avdelningschef på Beroendecentrum. I prognosen per helår är det även tagit i
beaktande den tid förbundschef kommer ägna sig åt projekt för utveckling av missbruk- och
beroendevård.
Flöjten visar på ett underskott om 1 828 tkr jämfört mot ett budgeterat överskott om 419 tkr.
Underskottet beror på lägre beläggning än det budgeterade målet samt högre kostnader.
Beroendecentrum ligger nästan vid ett noll-resultat både till delårsbokslut samt i helårsprognosen.
Dock klarar verksamheten inte det budgeterade överskottet om 553 tkr.
Utvecklingsledare visar ett bättre resultat än budget. Resultatet beror på att hen viss tid under året
arbetat som avdelningschef på Beroendecentrum.

Investeringsredovisning
Årets investeringar består av ytterligare anpassningar av köket samt målning av fasad vilket inte
kunde utföras under hösten 2019.

Investeringsredovisning (tkr)
Fastighet Lövnäs 1:70
Inventarier
Totalt

Redovisat 2020 delår
Bokslut 2019
Kostnad
Intäkt Netto
Netto
-164
0
-164
-9 136
0
0
0
-182
-164
0
-164
-9 318
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr
Rörelsens intäkter
Jämförelsestörande intäkt
Rörelsens kostnader

Not
1
2
3

Budget
Prognos
2020
2020

Delår
2020

Bokslut
2019

Delår
2019

24 432
0
-23 454

22 368
143
-22 930

14 073
143
-14 934

22 547
129
-20 422

13 001
100
-13 198

978

-419

-719

2 255

-96

Rörelseresultat före avskrivningar och
finansiella poster
Avskrivningar

4

-476

-486

-323

-172

-9

Finansiella poster

5

-42

-42

-61

-8

-22

460

-947

-1 102

2 074

-128

Prognos
2020

Delår
2020

Bokslut
2019

Delår
2019

8 703
133
8 836

8 855
145
9 000

8 990
170
9 160

8 228
0
8 228

3 993
14 917
18 910

4 065
14 917
18 982

7 738
14 399
22 137

3 791
12 377
16 168

27 746

27 983

31 297

24 396

6 351
-947

6 351
-1 102

4 277
2 074

5 404

5 249

6 351

4 277
-128
785
4 149

ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
BALANSRÄKNING
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Korta fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

6

7

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

8

8 550
8 550

8 734
8 734

8 951
8 951

9 046
9 046

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

9
10

4 583
9 209
13 792

4 792
9 208
14 000

4 917
11 078
15 994

4 958
6 242
11 201

27 746

27 983

31 297

24 396

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

Anläggningstillgångar

6

Budget
Prognos
2020
2020

Delår
2020

Bokslut
2019

Delår
2019

933

800
231
11 436
534

1 400
0
22 064
968

1 400
0
19 216
1 752

12 110
1 030

24 432

22 368

14 073

1 200
395
16 341
1 038
3 574
22 547

0

143
143

143
143

129
129

100
100

1 654
55
11 403
9 591
944
-1 092
954

1 654
55
12 083
8 752
1 269
-1 828
1 001

948
0
8 206
5 785
640
-1 444
800

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

961
6 083
5 458
789
-603
510

23 454

22 930

14 934

20 422

13 198

476
440
36

486
450
36

323

9
9

476

486

298
25
323

172
14
146
12
172

40
-82
-42

40
-82
-42

0
-61
-61

35
-43
-8

9 136
164

9 136
164

9 300

9 300

2 856
9 136
-2 856
9 136

-146

-146

-450
-597
8 703

Fastighet
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerat avskrivning
Årets försäljning
Året avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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13 001

9

22
22

2 856
8 049
10 906
-2 677

-298
-444

-2 668
2 682
-160
-146

8 855

8 990

8 228

-2 677

NOTER

Prognos
2020

Delår
2020

Bokslut
2019

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

182

182
0

467
182

182

182

-467
182

Ingående ackumulerat avskrivning
Årets försäljning
Årets utrangeringar
Året avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-12

-12

-467

-37
-49

-25
-37

467
-12
-12

0

Utgående bokfört värde

133

145

170

0

2 480

2 480

6 240

2 274

1 047
0
446
20
3 993

1 047
73
446
20
4 065

915
0
568
15
7 738

915
313
274
15
3 791

8 399
151
8 550

8 569
165
8 734

8 764
187
8 951

8 847
199
9 046

8 951

8 951

9 515

9 515

-401
8 550

-217
8 734

-564
8 951

-469
9 046

4 917

4 917

-167
-167
4 583

-125

5 000
-83

5 000
-42

4 792

4 917

4 958

Belopp i tkr

Not

Inventarier

6

Korta fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Skattekonto
Momsfordran
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga fordringar
Summa korta fordringar

7

Avsättningar för pensioner
Ansvarsförbindelse (inkl. löneskatt)
Avsättningar (inkl. löneskatt)
Totala pensionsförpliktelser

8

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

Delår
2019

0

9
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NOTER
Belopp i tkr

Not

Korta skulder
Kortfristig del långfristig skuld
Övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Ankomstregistrerade fakturor
Skickade betalningsuppdrag
Öresutjämning
Personalens preliminärskatt
Justerade nettolöner
Semesterlöneskuld
Upplupen arbetsgivaravgift
Upplupen löneskatt
Upplupen pensionskostnad index del
Periodisering projekt
Återbetalning medlemskommunerna
Övriga periodiseringar
Summa korta skulder
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Prognos
2020

Delår
2020

Bokslut
2019

Delår
2019

1 171
-1

1 615

135

167
1 267

1
0

Projektredovisning
Projektmedel intäkt
Projektmedel kostnad
Projektmedel periodisering

801

624

0
801

-9
617

499
6 475

381
6 475

457
8 061

425
5 074

9 209

558
9 208

144
11 078

6 242

8 361
-1 886
6 475

8 061
-1 586
6 475

7 765
-296
8 061

5 157
-82
5 074
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Granskning av
delårsrapport 2020
Värmlands Läns Vårdförbund

Projektledare

Lars Dahlin

Översiktlig granskning
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Innehållsförteckning
Inledning

3

Iakttagelser och bedömningar

4
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Är resultaten i
delårsrapporten
förenliga med de av
direktionen
fastställda målen för
god ekonomisk
hushållning, d.v.s.
finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis uppfyllt
Tre av fem finansiella
mål uppfyllda. Ingen
uppföljning gjord av
verksamhetsmålen.

2
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Avgränsning och Metod
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 202010-16.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbunds chef.

3

Page 28 of 31

Iakttagelser och bedömningar
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till – 1 102 tkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad
tid till medlemskommunernas fullmäktige.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2020 - 2022 innehållande fem
finansiella mål och fyra övergripande verksamhetsmål.
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets
finansiella mål som fastställts i budget 2020.
Av redovisningen framgår att tre av fem finansiella mål anses uppfyllas utifrån
prognosen.
Förbundet har inte gjort någon uppföljning i delårsrapporten av sina övergripande mål.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte delvis skulle vara förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2020.
Förbundets verksamhetsmål kan vi ej göra någon bedömning av då förbundet själva inte
gör någon utvärdering av dessa i samband med delårsrapporten.
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2020-10-20

Lars Dahlin
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Värmlands Läns Vårdförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
framtagen inför delårsgranskningen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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