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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 342 

Politiskt ansvar för kollektivtrafikfrågor m.m. samt 
återrapportering 
Dnr 2014/87 023, Dnr 2011/272 530, Dnr 2010/443 014 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen avvecklar arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att frågor gällande "kommunikationer 

inklusive samverkan med länstrafik eller motsvarande organ" enligt 

reglemente för styrelser och nämnder ligger under styrelsen själv. 

Fördelningen av ansvar mellan kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott regleras av reglemente for styrelser och nämnder. 

3. A vrapportering i kollektivtrafikfrågor och transportfrågor till 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sker vid 

behov. 

Beskrivning av ärendet 

En arbetsgrupp för samhällsbetalda resor bildades mot bakgrund av ett 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2010 (KSAU § 282, 2010-
08-02). De fick ett uppdrag att se över och levandehålla kommunens 
gemensamma budget och strategier inom området. Ett uppdrag om 
avrapportering gavs också; det skulle ske två gånger per år till 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt en gång per år till kommunstyrelsen. 

Vidare bildades en arbetsgrupp för kollektivtrafiken genom beslut KSAU § 
333, 2011-09-26, bestående av Patrick Ståhlgren (M), Gert Andersson (S) 
och Mikael Andersson (C). 

Sedan dessa båda gruppers arbete startade har arbetet med kollektivtrafik 
och samhällsbetalda resor förändrats. Dels genom fullmäktiges beslut KF § 
95, 2014-06-26, då fullmäktige inrättade en tjänst som transportsamordnare 
som lades under kommunledningsförvaltningen. Under denna tjänst 
samordnas kollektivtrafikfrågor, skolskjutsar, kosttransporter och resor till 
och från daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen. Vidare har de 
val som fullmäktige gjorde 2014-12-18 till styrelser och nämnder förändrat 
funktionerna för ovan nämnda politiker. 

l Utdragsbestyrkande 
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l:i:'l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 44 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 342 forts. Dnr 2014/87 023, Dnr 2011/272 530, Dnr 2010/443 014 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige§ 95, 2014-06-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82, 20 l 0-08-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 333, 2011-09-26 

l Otdragsbestyrkande 
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Mikae l Jeansson (S) 

Ordf Kommunstyrelsen 
Tel: 0477-44111 
Tel mab: +46 70-536 03 37 
E-post: 
mikael.jeansson@tingsryd . 

se 

2015-09-30 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 

Om politiskt ansvar för kollektivtrafikfrågor m.m. samt avrapportering 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av ärendebeskrivningen föreslås: 

l. 

2. 

3. 

Kommunstyrelsen avvecklar arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor. 

Kommunstyrelsen konstaterar att frågor gällande "kommunikationer in
klusive samverkan med länstrafik eller motsvarande organ" enligt regle
mente för styrelser och nämnder ligger under styrelsen själv. Fördelningen 
av ansvar mellan kommunstyrelsen och dess arbetsutskott regleras av reg
lemente för styrelser och nämnder. 

Avrapportering i kollektivtrafikfrågor och transportfrågor till kommunsty
relsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sker vid behov. 

Beskrivning av ärendet 

En arbetsgrupp för samhällsbetalda resor bildades mot bakgrund av ett beslut i kom
munstyrelsens arbetsutskott i augusti 201 O (KSA U § 282, 20 l 0-08-02). De fick ett upp
drag att se över och levandehålla kommunens gemensamma budget och strategier inom 
området. Ett uppdrag om avrapportering gavs också; det skulle ske två gånger per år till 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt en gång per år till kommunstyrelsen. 
Vidare bildades en arbetsgrupp för kollektivtrafiken genom beslut KSAU § 333, 2011-
09-26, bestående av Patrick Ståhlgren (M), Gert Andersson (S) och Mikael Andersson 
(C). 

Sedan dessa båda gruppers arbete startade har arbetet med kollektivtrafik och samhälls
betalda resor förändrats. Dels genom fullmäktiges beslut KF § 96, 2014-06-26, då full
mäktige inrättade en tjänst som transportsamordnare som lades under kommunlednings
förvaltningen. Under denna tjänst samordnas kollektivtrafikfrågor, skolskjutsar, kost
transporter och resor till och från daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen. 
Vidare har de val som fullmäktige gjorde 2014-12-18 till styrelser och nämnder föränd
rat funktionerna för ovan nämnda politiker. 

Mikael Jeansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

1 ( 1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 51 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 347 

Yttrande över rapport, Bästa möjliga missbruks- och 
beroendevård i Kronobergs län 
2015/414 090 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fOrslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande som sitt eget och 
översänder det till region Kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

Region Kronoberg har i rapporten Bästa möjliga missbruks- och 
beroendevård i Kronobergs län, fört fram fårslag om etablering av en 
integrerad missbruks och beroendemottagning med placering i Växjö och 
Ljungby. Det andra förslaget är att bygga upp en utvecklingsplattform får 
kunskapsspridning inom missbruks- och beroendevården i Kronobergs län. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 332, 2015-09-22 ink. bilaga 

Rapporten Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 

l Utdragsbestyrkande 
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Tmgsryds 
kommun 

Socialnämnden 

Justerare 

il$; 

. o2.0I !:j V !Cj O el O 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (3) 

2015-09-22 

§ 332 

Ytt:rande över rapport, Bästa möjliga missbruks- och 
beroeudevå1·d i Kronobergs län 
Dm 2015/311 SN 760 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden ställer sig positiv till utredningens förslag för att 
uppnå bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län. 

2. I det fall förslagen genomförs kommer finansiering ske inom 
socialnfum1dens befintliga personal- och budgetram. 

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 

Rapporten Bästa möjliga missbruks- och beroende var d i Kronobergs län 
ilmehåller två forslag för en optimal missbruks- och beroendevård i 
Kro no bergs län. 

Det ena förslaget im1ebär en etablering av en integterad missbruks-och 
beroendemottagning med placering i Växjö och Ljungby. Mottagningen 
kmmner uppfYlla kravet utifi·ån de nya nationella riktlinjer för 
missbruksvården, som antagits av riksdagen i april2015. Mottagningen i 
Växjö kommer att bestå av nuvarande beroendemottagning, resm·ser från 
primärvård samt resurser från IFO-avdelningama i Växjö; Alvesta, 
Uppvidinge, Tingsryd och Lessebo. 

Det andra förslaget fu· att bygga upp en regional utvecklingsplattform för 
kunskapsspridning inom missbruks-och beroendevården i Kronobergs län 
och fu· en fortsättning på och tillvaratagande av erfarenhetema från Kunskap 
till praktile 

Beskrivning av ärendet 

Rapporten Bästa möjliga missbruks-och beroendevård i Kronobergs län är 
framtagen på uppdrag av presidienätverket i länet och genomförd av en 
projektledare via Ledni11gsgruppen för samordtJing av länets hälso-och 
sjukvård och socialijänst. 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

2015-09-22 

Forts. § 332, Dlll' 2015/311 SN 760 

I förslaget som berör Tingsryd gällande integrerad missblUks- och 
beroendemottagning med placering i Växjö skall det finnas tillgång till 
sammanlagt 26,60 -ijänster varav 24,85 är omfördelning av resurser inom 
Regionen, Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Tingsryd och Lessebo. För 
Tingsryds del betyder det att 0,5 ijänst samt ett resurstillskott 52 400 honor 
skall riktas mot mottagtungen i Växjö. 
I Tingsryd finns idag 2,0 socialsekreterare som har både 
myndighetsutövning och behandling. Sedan20 13 films också samverkan 
med funktionshinderomsorgen med en halvtid behandlingsassistent Den 
integrerade mottagningen kommer att uppfylla kravet utifrån de nya 
nationella riktlinjer för missblUksvården. I dessa riktlinjer, som gäller 
oavsett om man är liten eller stor kommun anges en rad l'ekommenderade 
insatser, åtgärder och metoder som Tingstyd har stora svårigheter att 
erbjuda. Alternativen är då att köpa extem vård eller gå ihop med andi:a. 

Tingstyds kommun ser ett ökat behov av stöd till personer med olika 
funktionshinder och/ eller psykisk ohälsa. Beroendeproblematik ökar också 
inom målgtuppen 65 år+ ofta med medicinska komplikationer som följd. 
Ä ven antalet omhändertagande och placeringar enligt L VM har ökat i antal. 

Orsakerna till dessa förändringar är olika men det gemensamma är att 
personer med psyldsk ohälsa ökat och att vi ser mer av mer social utslagning 
på gnmd av missbruk. Omhändertagande och vård genom L VM genomförs 
för att rädda liv. Tvångsvård på institution är kostsamt och inte alltid 
optimalt för klienten. Kan man.erbjuda specialiserad öppenvård istället, kan 
det minska kostnadema och det kan bli en mer kvalitativ behandling i ett 
tidigare skede för klienten. 

Vi har sedanlänge en bra samverkan med primärvården. Dock är 
missbruksvård en så liten del av primärvårdens vida arbetsområde och 
personer som hat specifika behov inom området riskerar att hatnna mellan 
stolarna. Där kan integrerad mottagning göra stor sldllnad med att erbjuda 
både medicinsk, psykosocial behandling och familjebehandling inom samma 
enl1et. 

Utdragsbestyrkande 

Il? J~ r?. o 
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~Tingseyds 
~kommun 

Socialnämnden 

Ju""'rÄt/ 

S~TRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Fotts. § 332, Dm 2015/311 SN 760 

Ärendets be1·edning 

Utredningens förslag föredrogs för berörda nä1nnder vid ett kommunalt 
fonun den 12 juni 2015. Den färdigställda rapporten med förslag har 
skickats ut tilllänets leonummer och Region Kronoberg. Region Kronoberg 
emotser beslut :fi:ån samtliga huvudmän 2015-10-31. K.ommunstyrelsen har 
översänt rapporten för yttrande fi·ån Socialnänmden senast 20 15-09"23. 

Beslutsunderlag 

Rapport-Bästa möjliga missbruks-och beroendevård i Kronobergs län. 
Tjänsteskrivelse fi:ån IFO chefRagnhild Olsson, daterad 2015-09-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Avdelningschefer socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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2otr.tz32? 

~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Ragnhild Olsson 
0477 44316 
ragnhild.olsson@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 150903 

Till Socialnämnden 

2ots- l 3/J ~Al ·160 

1(1) 

Yttrande över Rapport, Bästa möjliga missbruks-och beroendevård i Kro
nobergs län 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till utredningens förslag för att uppnå bästa möjliga 
missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 

I det fall förslagen genomförs k01mner finansiering ske inom socialnänmdens befintliga 
personal- och budgetram 

Sammanfattning 
Rapporten Bästa möjliga missbruks- och beroende vård i kronabergs län innehåller två 

· förslag för en optimal missbruks- och beroendevård i Kronobergs län. 

Det ena förslaget innebär en etablering av en integrerad missbruks-och beroendemot
tagning med placering i Växjö och Ljlmgby. Mottagningen kommer uppfYlla kravet 
utifrån de nya nationella riktlinjer for miss bruksvärden, som antagits av riksdagen i april 
2015. Mottagningen i Växjö kommer att bestå av nuvarande beroendemottagning, resur
ser från primärvård samt resurser från IFO-avdelningama i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, 
Tingsryd och Lessebo. · 

Det andra förslaget är att bygga upp en regional utvecklingsplattfonn för kunskaps
spridning inom missbruks-och beroendevården i Kronobergs län och är en f01isättning 
på och tillvaratagande av erfarenheterna från Kunskap till praktile 

Beskt·ivning av ärendet 
Rapporten Bästa möjliga missbruks-och beroendevård i Kronobergs län är framtagen 
på uppdrag av presidienätverket i länet och genomförd av en projektledare via Led
ningsgruppen for samotdning av länets hälso-och sjukvård och socialtjänst. 

I förslaget som berör Tingsryd gällande integrerad missbruks- och beroendemottagning 
med placering i Växjö sk~ll det fi1mas tillgång till sammanlagt 26,60 tjänster varav 
24,85 är omfördelning av resurser inom Regionen, Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Tings
ryd och Lessebo. F ör Tingsryds del betyder det att 0,5 tjänst samt ett resurstillskott 
52 400 kronor skall riktas mot mottagningen i Växjö. 
I Tingsryd films idag 2,0 socialsekreterare som har både myndighetsutövning och be
handling. Sedan 2013 finns också samvedcan med funktionshinderomsorgen med en 
halvtid behandlingsassistent Den integrerade mottagningen kommer att uppfYlla kravet 
utifi:ån de nya nationella rilctlinjer för missbrulcsvårde:n. I dessa riktlinjer, som gäller 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd · 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
lm mm unen@tings ryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

oavsett om man är liten eller stor kommun anges en rad rekommenderade insatser, åt
gärder och metoder som Tingsryd har stora svårigheter att erbjuda. Alternativen är då att 
köpa extern vård eller gå ihop med andra. 

Tingsryds kommun ser ett ökat behov av stöd till personer med olika funktionshinder 
och/ eller psykisk ohälsa. Beroendeproblematik ökar också inom målgruppen 65 år+ 
ofta med medicinska komplikationer som följd. Ä ven antalet omhändertagande och pla
ceringar enligt L VM har ökat i antal. 

Orsakema till dessa förändringar är olika men det gemensamma är att personer med 
psykisk ohälsa ökat och att vi ser mer av mer social utslagning på grund av missbmk. 
Omhändetiagande och vård genom L VM genomförs för att rädda liv. Tvångsvård på 
institution är kostsamt och inte alltid optimalt för klienten. Kan man erbjuda speciali
serad öppenvård istället, kan det minska kostnaderna och det kan bli en mer kvalitativ 
behandling i ett tidigare skede för klienten. 

Vi har sedan länge en bra samverkan med primärvården. Dock är missbmksvård en så 
liten del av primärvårdens vida arbetsområde och personer som har specifika behov 
inom området riskeriu att hatrum mellan stolarna. Där kan integrerad mottagning göra 
stor sldllnad med att erbjuda både medicinsk, psykosocial behandling och familjebe
handling inom samma enhet. 

Årendets beredning 
Utredningens förslag föredrogs for berörda nämnder vid ett kommunalt forum den 12 
juni 2015. Den fårdigställda rapporten med förslag har slåekats ut tilllänets leonummer 
och Region Kronoberg. Region Kronoberg emotser beslut från san1tliga huvudmän 
2015-1 0-31. Kommtmstyrelsen har översänt rapporten för yttrande fi·ån Socialnänmden 
senast 2015~09~23. 

Beslutsunderlag 
Rappmi-Bästa möjliga missbruks-och beroendevård i Kronobergs län. 

Socialnämndens yttrande ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
A v delningschefer socialförvaltningen 

Ragnhild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
I<Dmmunen@ti ngsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tilllänets kommuner. 
Region Kronoberg 

~· 
.,}--__,;;+---1 

. Ttf·J;;sfWOS KO MUN 

2015 ~ou.._ .1 2 o. ---
Dn r :201 s; :.yy.y~. 

2015-08-03 

Rapport-Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i 
Kronobergs län. 

I september 2013 beslutade presidienätverket för socialtjänst och hälso- och 
sjukvård att ge lednlngsgtuppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och 
socialtjänst i uppdrag att ta med frågan till sina nämnder/ styrelser om att ta fram 
förslag på hur en optimal missbruks- och beroendevård ska se ut i Kronobergs 
län. Beslut fattades därefter i länets samtliga kommuner och i landstingets 
samverkansberedning att påbörja en utredning. 

En projektorganisation skapades under febtuari 2014 bestående av en styrgrupp, 
projektledningsgrupp och en referensgrupp. En projektledare anställdes och en 
projektplanering arbetades fram under våren. Utredningsarbetet pågick under hela 
2014. 

Utredningens förslag föredrogs för berörda nämnder vid ett kommunalt forum 
den 12 juni 2015. Förslagen innebär integrerade missbruks- och 
beroendemottagningar i Kronobergs län med placering i Växjö och Ljungby samt 
förslag på att bygga upp en regional utvecklingsplattform för kunskapsspridning 
inom missbruks- och beroendevården i Kronobergs län. 

Rapporten med förslag har nu fårdigställts och skickas härmed ut till berörda 
huvudmän för ställningstagande, beredning och beslut. 

Region Kronoberg emotser beslut från samtliga huvudmän senast 2015-10-31 för 
att kunna ta ställning till vidare beredning av ärendet. 

Upplysningar lämnas av Anders Fransson, utvecklingsledare tel. 0470-58 30 07 
email: andets.fransson@ktonobcrg.se 

Växjö 2015-08-03 

Med vänlig hälsning 

(Jr fl!l!Hh~_tWJtff) 
c~;;Ma~ergV 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress Besöl<sadress Telefon 0470-58 85 00 vx 
E-post region@l<ronoberg.se 
Fax 

REGION 
I<RONOBERG 

Sida 1 av 2 12
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1. Sammanfattning och bakgrund 
I propositionen (prop. 2012/13:77) föreslår regeringen att det i hälso- och 

sjukvårdslagen och i social~änstlagen införs bestämmelser om att kommuner och 

landsting ska ingå överenskommelser om ett samarbete med varandra i fråga om 

personer som missbmkat alkohol, nadmtika och andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel eller dopningsmedel. 

Hälso- och sjukvårdslagen och social~änstlagen ändrades den 1 juli 2013. Ändringarna 

innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor 

som gäller personer som missbrukar allmhol, narkotika, läkemedel, doping eller andra 

beroendeframkallande medel. 

Mot bakgrund av detta beslutade presidier nätverket för socialtjänst och Halso - och 

sjukvård i september 2013 att ge ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och 

sjukvård och social~änst i uppdrag att ta med frågan till sina nämnder/ 

presidier/ styrelser om att ta fram förslag på hur en optimal missbruk- och 

beroendevård ska se ut i Kronobergs län. Beslut fattades därefter i länets samtliga 

kommuner och i landstingets samverkansberedning att påbörja en utredning 

Utredningens ena förslag innebär en etablering av integrerade missbmks- och 

beroendemottagningar med placering i Växjö och Ljungby där medarbetare från 

Region Kronoberg och länets kommuner arbetar tillsammans för bmkarens bästa. Det 

andra förslaget innebär att bygga en regional utvecklingsplattform för 

kunskapsspridning inom missbmks- och beroendevården i Kronobergs län. 

2. Projektorganisation 
Projektorganisationen för utredningen hat sett ut enligt följande: 

3 (19) 
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Stytgtupp 

Projektägare 

Regionfätbundet södta Småland 

Projektledning 

Otdförande: Britt-Matie Johansson, 

Växjö kommun 

Anders Fransson, projektledate RFSS 

Inger Ohlin, Markatyds kommqn 

Tinna Stoij, Beroendemottagningen 

Paula S11ndberg, Ptimfu_-vården 

3. Syfte 

Ordförande Per Sandberg, Växjö kommun 

Annika Magnerot, RFSS 

J onas Jönsson, Ljungby kommun 

Susanne Winsth, Uppvidinge kommun 

Per Henrik Nilsson. Landstinget 

Refetensgtupp 

Arbetsgtuppen för 

Kunskap till praktik 

Kronobergs Brukarråd 

Att ta fram fötslag på hur en optimal missbruks- och beroendevård ska se ut i 

Kronobergs län. 

Att utreda och kartlägga förutsättningarna för integrerade vårdformer när det gäller 

vården av personer med beroendeproblematik i Kronobergs län. 

Att utreda och undersöka förutsättningarna för etablerandet av en integrerad 

länsgemensam mottagning i Ktonobergs län. 

4. Frågeställningar 

Utredningsuppdraget skall bl. a svara på fätutsättningarna för samverkan runt 

punkterna: 1. Linjeansvar.2. Samotdning.3. Gemens'ä'illenhet/ integrerad mottagning. 

5. Mål 

Att personer som är beroende av alkohol, narkotil{a, läkemedel, doping eller andra 

beroendeframkallande medel ska kunna erbjudas bästa möjliga vård utifrån sina 

specifika vårdbehov oavsett vart i länet man bor. 

6. Målgrupp 

Individer som har en definierad beroendeproblematik 
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7. Metod 

De aktiviteter som har vidtagits för att nå uppställda mål och syfte är följande: 

- Kartläggning av befintliga resurser inom missb111ks- och beroendevården i 

Kronobergs län. 

- Studera hur arbetet är organiserat inom respektive huvudman. H1.1r ser delegeringen 

l.lt? 

- Studera och titta på goda exempel nationellt där man etablerat integrerade 

vårdformer samt inrättat gemensamma mottagningar. 

- Kontinuerlig dialog med b111kamrganisationema i länet. 

Det har varit av vikt att studera vilka resurser som i dagsläget finns inom missb111ks

och beroendevården i länet. För det första handlar det om antalet medarbetare som 

primärt och sekundärt arbetar med målgruppen. För det andra har det också varit 

angeläget att kartlägga vilka ekonomiska resurser resp. kommuner och berörda 

verksamheter inom Region Kronoberg satsar inom området. 

Det har också vatit viktigt att titta på hur arbetet är organiserat hos respektive 

huvudman. Hur ser ledningsstmkturema ut? 

Projektledningsgl'Uppen ha1· under året studerat verksamheter där man arbetar med 

integrerade vårdformer inom missbruks- och beroendevården. Under hösten besökte 

ptojektledningsgruppen Gävle. Gävleborgs län har 6 beroendecentra varav 5 ät 

integrerade mottagningar med petsonal frånlandsting och socialtjänst. En enhet 

etbj1.1der "CM stöd"(Case management) till personer med samsjuklighet Här atbetar 

personal från socialtjänst, landsting och omvåtdnadsfötvaltningen. Hallands län har 

fattat beslut om hur en optin1al missbruks- och beroendevård skall organiseras. 
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En brukarrevision har genomförts vid Region Kronobergs beroendemottagning under 

2014. Kontinuerliga möten mellan projektledaren och Kronobergs brukarråd har skett 

under hela utredningsuppdraget. Kronobergs brukarråd har även varit frekvent 

representerade i arbetsgmppen för Kunskap till praktile som har varit referensgrupp 

under utredningen. 

8. Förslag på integrerade missbruks- och 
beroendemottagningar med placering i Växjö och 
Ljungby 

It1för styrgtuppsmötet 2014-09-04 utarbetades ett förslag på integrerade mottagningar 

i Växjö och Ljungby. Konkret innebär detta att landstinget Kronobergs 

beroendemottagning avsätter en sjukskötetskeresurs i Växjö 3 dagar/vecka samt en 

sjuks kö terskeresurs i Ljungby 2 dagar/vecka vill{et motsvarar 1,0 tjänst. Till 

mottagningen i Växjö kopplas Lessebo, Tings1yd, Uppvidinge och Alvesta kommuner 

med respektive vårdcenttal samt Navet. Till mottagningen i Ljungby kopplas 

Markatyds och Älmhults kommun samt respektive vårdcenttal och Navet. 

Kommunerna står för 1,0 behandlare sammanlagt för de båda mottagningama. 

Landstinget Kronoberg tar ansvar för mottagningarna med 4 timmar/vecka vilket 

skulle innebära 1 O % läkarmedverkan. 

Projektledningsgruppen presenterade förslaget vid styrgtuppsmötet 2014-10-17 och 

fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ytterligare ett förslag på integrerade mottagningar. 

Detta skulle vara av mer omfattande karaktär. Nedan följer förslag på helhetslösningar 

för mottagningarna i Växjö och Ljungby. Vid det gemensamma mötet 2015-01-29 då 

styrgtupp och projektledningsgtupp sammanträdde beslutades det att ovanstående 

förslag presenteras för beslutsfattarna. 
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F örslag Växjö 

Förslaget innebär en etablering av e11 integrerad missbruks- och beroendemottagning i 

Växjö bestående av Region Kronobergs nuvarande beroendemottagnit1g, resurser från 

primärvård (offentliga och privata) samt resurser från Individ och familjeomsorgen i 

Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Tingsryd och Lessebo. Av de sammanlagt 26,60 

tjänsterna är 24,85 omfördelning av resurser och endast 1,75 nytillskott. 

Socialtjänstens resurser kommer att bestå av medarbetare som arbetar mom 

missbruks- och beroendevårdens behandlingsverksamheter samt socialsekreterare 

kompetens. Socialsekreterarna vid mottagningarna kommer m te att arbeta med 

myndighetsutövande verksamhet utan detta kommer precis som idag att skötas ute i 

kommunema. Socialsekreteramas huvudsakliga uppgift bli istället att bidra med 

kunskaper inom rådande lagstiftning och rent allmänt stå för den juridiska 

kompetensen vid mottagningarna. Andra arbetsuppgifter är motivationsarbete, 

utveckla samarbetsformer mellan hälso- och sjukvård och social~änst, agera 

nyckelpersoner vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. 

Fördelningen av tjänster mellan kommunerna bygger på antalet nuvarande tjänster 

som är organiserade inom missbruksvårdens behandlingsvetksamheter. Pritnärvården 

kommer att bistå med sjuksköterskor(l,S tjänst), primärvårdsläkare(0,6 ~änst) samt 

behandlingspedagoger från Navet med 0,75 tjänster. 

Resurstillskottet på 1,75 ~änster motiveras med att målgmppen sträcker sig från 16 år 

och uppåt. Dessutom ansvarar mottagnit1gen för patienter med dopmgproblematilc 

Resurstillskotten består av 0,75 sjuksköterska(Region Kronoberg), 0,75 

behandlare(Kommunerna) samt 0,5( 0,25 a 2) metodutvecldare som även arbetar 

gentemot mottagningen i Ljungby. Region Kronoberg och kommunerna delar på 

kostnaderna för metodutveddare. 

Region Kronobergs verksamheter står för det medicmska ansvaret av ffisatserna och 

kommunerna i huvudsak för psykosociala behandlingsmsatser. Ledning och styrnmg 

av mottagningarna bör utgöras av en styrgrupp bestående ansvariga chefer från 

respektive huvudmän ( kommuner, psykiatri och primärvård). 
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Nedan följer en skiss på mottagningen i Växjö: 

Lessebo Primätvården inld 

0.2 tiänst \ N avet. 2.85 Jiätlstet 

Uppvidinge \ / 
0,3 tjänst r------. lntegtetad missbruks-

och Hemendemottagningen 

v f-
Tingsryd f- betoend.emottagning i 12,0 tjät1stet 

0.5 tiänst Växjö 26,60 tjänster 

~~ .. 
/ \ ResurstillskQtt 

Al ves ta Växjö 
1,75 tjänster 

i,o tjänst 8,0 tjänster 

Förslag Ljungby 

Fätslaget innebär en etablering av en integrerad missbmks- och beroendemottagning i 

Ljungby bestående av Region Kronobergs nuvarande beroendemottagning, resurser 

från primärvård( offentliga och privata) samt resurser från Individ och 

familjeomsorgen i Ljungby, Älmhult och Madmyd. Av de 7,65 tjänsterna är 6,9 

omfördelning av tesutser och endast 0,75 nytillskott. Region Kronobergs nuvarande 

beroendemottagning kommet i sin hellie t att ingå vid den etablerade mottagningen i 

Växjö men avsätta resurser för mottagningen i Ljungby. Resurserna kommer att bestå 

av personal från beroendemottagningen. Primärvården kommer att bidra med 

sjuksköterska (0,5 tjänst), primätvårdsläkare(0,4 tjänst) och behandlingspedagoger från 

Navet 0,25 tjänst). Socialtjänstens resurser kommer att bestå av medarbetare som 

arbetar inom missbruks- och beroendevårdens behandlingsverksamheter samt 

kompetens av socialsekreterare. Fördelningen av tjänster mellan kommunerna bygger 

på antalet nuvarande tjänster som är organiserade inom missbmksvårdens 

öppenvårdsverksamheter. 

Det finns skäl föt ett resmstillskou på 0,75 tjänst då målg~·uppen sträcker sig från 16 år 

och uppåt och dessutom innefattar arbete med dopingproblematikcn. Resurstillskottet 
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kommer att bestå i 0,25 sjuksköterska (Region Kronoberg) och 0,25 

behandlare(kommunema) samt 0,25 metodutveclclare som delas mellan kommunerna 

och Region Kronoberg. Region Kronobergs verksamheter vld mottagningen kommer 

att stå för det medicinska ansvaret och kommunerna för råd och stöd och 

psykosociala behandlingsformer. 

d f l l' b N e an ö jet en s ass på mottagnmgen1 Ljung y. 

Resurstillskott 

/ 0,75 tiänst 
Madmryd 

0,25 tjänst 
..... 

Integrerad 
• 4-

missbruks- och Beroendemottagningen 
bel'Oendemottagning 2,0 tjät1ster 

v Ljungby 7,65 tjänster 

~ ~ 

Älmhult l Primärvården inlcl 

0,5 tjänst Navet.1,15 

Ljungby 3,0 tjänster 

tjänster 

Förslaget innebär att det skapas två mottagningar i Kronobergs där samtliga 

kommuner involveras tillsammans med psykiatri, primärvård och Navet. 

Målgrupp 

Indlvidet från 16 åt och uppå t som har en definierad miss bruks- och 

beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel eller andra 

beroendeframkallande medel. Målgruppen innefattar även personer med 

samsjulclighet. GAP-analysen( analys som visar Gapet mellan vad de nationella 

riktlinjerna rekommenderar till vad som erbjuds i respektive län) i Kronobergs län 

iliesom i övriga län visar att ungdomar och missbiUk är ett stort utveclclingsområde 

därför är det angeläget att målgruppen sträcker sig från 16 år och uppåt. 

9. Uppdraget för mottagningarna 

De nya nationella riktlinjerna inom missbmks- och beroendevården har antagits av 

riksdagen i april2015. Under 2014 genomfördes en GAP- analys i Kronobergs län 
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liksom i övriga län. Analysen genomfördes genom att en enkät skickades ut där 

verksamheterna och brukarorganisationerna fick svara på om de använde eller inte 

använde socialstyrelsens rekommenderade insatser/ åtgärder/metoder och villcet 

utvecklingsbehovet är och om rekommendationerna ska implementeras. 

GAP- analysen visar vidare på att det finns stora utmaningar och utvecklingsbehov 

inom flera områden exempelvis behandling av samsjuklighet, psykosocial behandling 

och familjebehandling. skillnaderna är också stora över vad som erbjuds i 

kommunerna. Primärvårdens medarbetare vid mottagningarna kommer överlag att ha 

levar sin ordinarier arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna och dc metoder som kommer att användas på mottagningarna bör 

bl. a ha som uppgift att täcka GAP: et utifrån vad som har framkommit i analysen. De 

arbetsuppgifter och metoder som vi ser som högst relevanta i nuläget, dels utifrån vad 

som framkommit i analysen men också genom de kontakter vi haft med berörda 

verksamhetsföreträdare, är följande: 

Kartläggning och utredning(Av den enskildes behov av hjälp) 

Tolvstegsbehandling(Minnesotabehandling för alkohol- och drogberoende) 

Aterfallsprevention(Ar en metod som används vid behandling av allcohol- och 

drogberoende) 

Haschavvänjningsprogrammet Ungdomar över 18 år som är beroende av 

cannabis och som vill sluta använda drogen. Syftet med programmet är att 

påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens) 

Källa: Socialstyrelsen. 

Behandling mot doping Q1jälp till personer som missbrukar anabola 

androgena steroider). Källa Vårdguiden 1177) 

Kognitiv beteendeterapi: är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som 

innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och 

handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till ett psyldskt 

illa befinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. 
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Familjebehandling(en behandlingsmetod som innebär att använda familjens 

existerande resurser i behandlingsarbetet) 

F ö räldras tödsutbildning 

Anhörigstöd(stöd och hjälp till anhöriga). Reglerat i socialtjänstlagen 5 kap § 

10.)) 

Affektskola (en arbetsmetod som utgår från när något onödigt ont blir 

meningsfullt) Källa: Utvärdering av Täby psykiatriska mottagning) 

Medicinsk bedömning, diagnostisering, behandling och uppföljning 

Undcrhållsbehandling(Läkemedelsassisterad underhållsbehandlli1g vid 

opiatbetoende) Regleras via SOFS 2013-10) 

Överenskommelsenmellan huvudmännen kommer att revideras under 2015 och då 

kommet även dopingproblematiken att integreras. Med anledning av detta är det 

angeläget att framtida mottagningar ansvarar för dopingfrågorna. Det är också 

angeläget att stärka kompetensen inom området doping inte minst bland prinlätyårds 

läkare. 

Ingången till mottagningarna kommer att ske via remissförfarande från sjukvården 

och socialtjänstenmen också genom att individer kan söka själva via egenremiss. 

Viktiga samarbetspartners 

Det högst angeläget att samverkan sker med kommunernas myndighetsutövande 

verksamheter. Socialsekreterare med uppgift att utreda den enskildes behov bör ha ett 

kontinuerligt och mycket nära samarbete med missbruks- och 

beroendemottagningatna. Tydliga processer ftån utredning till verkställighet är viktigt 

inte minst ut ett btukarperspektiv. 
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10. Brukarinflytande och btukarmedverkan inom missbruks

och beroendevården. 

Brukarmflytande och brukarmedverkan inom missbruksvården hat blivit allt viktigare. 

Den enskilde skall ha möjlighet att påverka sin livssituation och den vård och det 

sociala stöd han eller hon får. Kommuner och landsting behövet också den kunskap 

som brukama hat för att förbättta den vård och det stöd som erbjuds. Genom att 

personer med egen erfarenhet som btukare är med och påverkar till exempel 

verksamhetsutveckling kan verksamheterna få bättte kvalitet och högre effektivitet i 

till exempel psyldatti och social~änst. 

Brukarmflytande handlat om att personer som får olika insatser genom socialtjänsten 

ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som finebär konsekvenser för deras liv 

och vardag. I verksamheter mom området psyldsk ohälsa ftnns det flera metoder för 

brukarinflytande och medverkan. Det är metoder både på individ och 

verksamhetsnivå. Några exempel: 

Brukarrevisio11 är en oberoende och systematisk undersökning av en 

verksamhet som utförs av personer som har varit btukate, patienter eller 

anhöriga i en likartad verksamhet. En brukarrevision kan göras genom samtal, 

intervjuer eller enkäter med anhöriga, brukare eller patienter i verksamheten 

samt med personalen som jobbat där. Resultatet presentetas i en rapport. 

Biukarmflytandesamotdnate är anställda av kommuner eller landsting och hat 

till uppgift att samordna inflytandet i kommunernas och landstingens 

verksamheter.( Källa: Kunskapsguiden) 

Det är angeläget att det även fortsättnffigsvis ges ett kontinuerligt och sttukturerat 

btukarinflytandc vid missbruks- och beroendemottagningarna i Växjö och Ljungby. 

Det innebär exempelvis kontinuerliga brukarenkäter, att b1ukare ges möjlighet att 

påverka via arbetsgmpper etc. Det är också önskvärt att det genomförs kontinuerliga 

brukarstyrda bmkarrevisioner vid respektive mottagning. 
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11. Budget Växjö 

Personal: 26,60 tjänster=13,7 mkr. Av dessa är 24,85 tjänster omfördelning av 

resurser 

14,85 av tjänsterna kommet från Region Kronoberg där 2,85 ~änstet omfördelas från 

primätvård till psykiatri. 10 ~änster finansierar kommunerna och 1,75 ~änst är tillskott 

av resurser. Tillskotten består av 0,75 sjuksköterska(Region Kronoberg), 0,75 

behandlate(kommuncrna) samt O, 25 metodutvecldarc(R.egion Kronoberg och 

kommunerna). 

Overheadkostnader (OH): 20 % av 13 mlu· = 2,6 mkr. Dessa kostnader finns till stora 

delar idag men omfördelas till mottagningarna. Exempel på overheadkostnader kan 

vara kostnader för lednings- och stabsfunktioner samt övriga administrativa kostnader. 

Lokaler: Beräkning enligt schablon framtaget av Regionförbundets ekonotn1avdelning: 

30 medarbetare a 30kvm = 900kvm a pris 330 kr/kvm = 297 tla:/ mån a 12 = 3,56 

m la: 

12. Budget Ljungby 

Personal: 7.65 tjänster= 3,7 mkr. Av dessa är 6,9 tjänster omfördelning av 

resurser. 

3,15 av ~änsterna kommer från Region Kronoberg där 1,15 tjänst föreslås omfördelas 

från primätvård till psykiatri. 3,75 ~änstet fmansierar kommunerna och 0,75 är 

nytillskott av resurser. Resurstillskotten består av 0,25 tjänst sjuksköterska(Region 

Kronoberg) 0.25 tjänst behandlare~mmmunema) samt metodstöd med 0,25 %(Region 

Kronoberg och kommunerna). 

Ovetheadkostnader(OH) 20% av 4,4 mla: = 0,9 mla: 

Lokaler: Beräkning enligt schablon framtagen av Regionförbundets 

ekonomiavdelning. 10 medarbetare a 30 kvm = 300la:/kvm a ptis 330kr/kvm = 99 tla: 

a 12= 1,18 m!a:. 
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Kostnadsfördelning mellan kommunerna 

Förslaget är att resurstillskotten på sammanlagt 1,25 tjänst (756 tkr) för båda 

mottagningama fördelas utifrån skattekraft mellan samtliga länets kommuner. 

Resurstillskotten består av 1,0 behandlingsassistent/behandlare samt 0,25 

metodutvecklate. Beräkningen bygger på 2014 års skatter och fördelningen är enligt 

följande: Alvesta 10,46% (79 tlo:), Lessebo 4,49 % (34 tlo:), Ljungby 14,48%(109 

tkt·), Markaryd 5,07% (38,3 tlo:), Tingsryd 6,94% (52,4 tio:), Uppvidinge 5,30% 

(40 titt), Växjö 44,79% (339 tio:) och Älmhult 8,47% (64 tio:). 

Resurstillskotten för Region Kronoberg består av 1,0 beroendesjuksköterslm samt 0,25 

tnetodutvecldate. Vuxenpsykiatrin inom Region Ktonoberg ståt för dessa kostnadet. 

13. Ledning och styrning 

Medatbetatna vid beroendemottagningama böt ha sin otganisatotiska tillhörighet hos 

sina respektive huvudmän. Hälso- och sjukvåtdspersonal hos Region Kronoberg och 

socialtjänstpersonal hos kommunen. Den direkta arbetsledningen vid respektive 

mottagning böt utgötas av nuvatande chefet vid beroendemottagningen och 

social~änstens avdelningschefer i Växjö och Ljungby. En styrgt.upp med högt 

ansvariga chefet för kommunerna, psykiatri och primärvård böt tillsättas. Deras 

huvuduppgift blir att ansvara, prioritera verksamheter och aktivitetet av övergripande 

kataktär. Det ät viktigt att de organisatoriska tillhörighetetna blir så tydliga som 

möjligt utifrån ett medarbetaperspektiv. 

14. Varför skall Kronoberg län investera i integrerade 

mottagningar? 

Både Hälso- och sjukvårdslagen och social~änstlagen poängterar vikten av ett 

fördjupat samarbete mellan kotnmunet och landsting. Detta gäller fr.o.m. juli 2013. 

När det gället forskning inom området så har Runo Axelsson, professot vid Albotgs 

universitet lång erfarenhet av forsirning om otganisation och samvetkan inom högre 

utbildning. Han har studerat effekterna av att samverka och han konstaterar att 

"Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt 

levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt undethållas". ( 
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samvetkansuttedningen, SOU 2000:114). Han svamr också på fi_·ågan: Varför 

samverkan? "Att motverka en ökad fragmentering av olika samhällsfunktioner, 

undvika att individer eller uppgiftet fallet "mellan stolarna" samt utnyttja existerande 

resurser på ett effektivare sätt(synergieffekter"). 

Integrerade mottagningar hat etablerats i flera län under de senaste åren. Några få har 

utvärderats. I Enköping startade man upp en integrerad mottagning för missb1uk- och 

beroende i september 2012. Resultatet visat att btukate och yrkesverksamma från 

landstinget och kommunen är eniga om att integrerade verksamheter är ett effektivt 

atbetssätt. Utiftån patientens/klientens perspektiv har närheten till- och det personliga 

bemötandet på mottagningen stor betydelse. Även otganisationema hat mycket att 

vinna på att samvetka kring patienten/klienten genom hela vårdptocessen. Samtidigt 

visat uppföljningen att det krävs mer än att bara sitta under samma tak. Integreringen 

böt täta själva arbetssättet och det ktäver ömsesidigt engagemang, planeting och 

tesurset Den samlade bedömningen av utvärderingen är: 

att öka tillgängligheten för individer med beroendeptoblematik 

att vården blir met jämlik mellan kommuner 

att fånga upp fler individet med psykisk ohälsa och missbtuk 

att samordningsvinsterna ökar. 

15.Förslag på fortsatt regional samverkan i Kronobergs län. 

Bakgrund 

I utredningsuppdraget ingick att svara på hur samverkan kring samordning i 

Ktonobergs län skall utformas efter 2014 då "Kunskap till praktik" upphör. Kunskap 

till praktik är ett utvecklingsatbete som syftar till att utveclda missbruks- och 

betoendevården i Svetige. Utvecklingsarbetet startade 2008 med målet att missbruks

och beroendevården skulle vara utformad efter befintlig kunskap om effektiva 

metoder och arbetssätt i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer och annan 

aktuell kunskap. Det främsta målet har varit att klienter och patienter skall få insatser 

av god kvalitet. Kunskap till praktile bygger på överenskommelset mellan regeringen 
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och Sveriges kommunet och landsting(SKL). Övetenskommelsetna innebär att SKL 

ska bygga upp ett stöd för kommunet och landsting i utvecklingsarbetet. "Kunskap till 

praktik" gåt i stora drag ut på två saker, dels att utveckla ett kvalificerat stöd för 

kommuner, landsting och regioner men också att utveckla en organisatorisk sttuktut 

för etfarenhetsutbyte och samverkan mellan huvudmännen. 

SKL stödde kommunerna och landstingens utvecklingsarbete. 

SKL stödde kommunerna och landstingen i arbetet med att utveckla missbiUks- och 

beroendevården bland annat genom: 

Finansiering av processledare som biträder de regionala styrgrupperna och 

stimulerat utvecldingsarbetet på lokal och regional nivå. 

Metoder, utbildningar och verktyg för att stärka btukatmedverkan. 

Stöd att implementera metoder för att utvätdeta och följa upp missbruks- och 

betoendevården. 

Utbildare som kan utbilda personal i länen i standardiserade 

bedömningsinst:tument och kunskapsbaserade behandlingsmetodet. 

Fördjupningskurser för olika yrkeskategorier. 

Sammanfattning av utvecklingsarbetet i Kronobergs län. 

Det regionala utvecldingsarbetet i Kronobergs län har pågått sedan "Kunskap till 

praktiks" start 2008. Utgångspunkten för arbetet har varit utarbetade årliga 

genomförande planer. Ansvarig för detta arbete har varit utvecldingsledare vid 

regionförbundet i ett tätt och nära samarbete med länets kommuner och berörda 

verksamheter inom dåvarande landstinget. 

Utvecldingsledarenleder dessutom en arbetsgrupp inom området. Arbetsgruppen 

träffas kontinuetligt och består av ansvariga chefer för länets kommuner, 

brukarrepresen tanter, ansvatiga chefer inom Region Kronoberg, Länsstyrelsen och 

Krinlinalvåtden. 
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Genomförandeplanen som utarbetades för 2014 innehöll bland annat 

överenskommelsen mellan huvudmännen. Denna kommer att revidetas under 2015 

och då även innehålla läkemedelsmissbmk och doping. Ett annat utvecklingsområde 

som ingår är tillnyktring och abstinens. Under 2014 gjordes en kartläggning i länet 

avseende personer som omhändertagits enligt (LOB) Lagen om omhändertagande av 

berusade personer. Syftet med detta arbete är att utveclda alternativa lösningar till 

fötvaring i arrest av de personer som omhändertas så att den medicinska säkerheten 

och omvåtdnaden säkerställs. Ett annat viktigt område är att förbättra metodstödet 

och kompetensutvecldingsbehovet. Utvecldingsledarenleder en utbildargrupp som 

stödjer detta arbete. Här finns utbildare inom ASI, haschavvänjningsprogrammet och 

återfallsprevention som har till uppgift utbilda medarbetare i länet i dessa metoder. 

Andra områden som ingår i genomförandeplanen ät arbetet med (SIP) samordnade 

individuella planer, systematisk uppföljning och btukarmedverkan. 

Att stärka barn och förätdraperspektivet inom missbruks- och 

beroendevården 

Under 2013 påbörjades ett arbete med att stärka barn och föräldtaperspektivet inom 

missbruks- och betoendevården. Statliga medel hat fördelats tilllänennät det gäller 

detta arbete. Syftet med denna satsning är att utbilda medarbetare i föräldtastöd. I 

Kronobergs län har det genomförts utbildningar under 2013 och 2014. Under 2013 

deltog 26 personer i föräldrastödsutbildningen och under 2014 70 deltagare. Det är en 

markant ökning under 2014 vilket måste ses som väldigt positivt. Utbildningarna 2014 

pågick under fem dagar och hållits i Växjö. Region Kronoberg och Växjö kommun 

har utsedda personer som stödjer implementeringen av barn- och föräldtaperspektivet 

i verksamhetema. Uppföljningsträffar hat genomförts för den gmpp som utbildades 

2013 och här har även chefer deltagit. Arbetsgtuppen stödjer implementering i detta 

arbete som även pågår under 2015 
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Kunskap till Praktik 

"Kunskap till praktik" avslutades som planerat 2014. Detta innebär att det fr o. m. 

2015 krävs ett regionalt stöd frånlänets kommuner och Region Kronoberg för att 

arbetet skall kunna fortgå och utvecldas ytterligare. 

Det är högst angeläget att ta tillvara alla de positiva erfarenheter som erhållits med 

anledning av "Kunskap till praktik". Mats Fridell professot vid Lunds universitet har 

under många år studerat " Kunskap till praktil(s" betydelse för missbruks- och 

beroendevården. Han konstatetat att det kommit ut mycket positivt genom det arbete 

som bedrivits. Någta exempel ät: länsöverenskommelser mellan huvudmännen, 

brukatråd har mobiliserats i 19 län och nationella baskurser har genomförts i samtliga 

län. Det föreligger stora utmaningar och utvecldingsbehov under de kommande åren. 

De nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården har antagits nu under 

våren. Här det av yttersta vikt att medarbetare ges möjlighet till kompetensutveclding. 

Det är också att angeläget att tent generellt säkerställa kompetensutvecklingsbehovet 

och metodstödet under de kommande åren. 

Förslag 

Att bygga en regional utvecldingsplattform för kunskapsspridning inom missbruks

och beroendevården i Kronobergs län. Satsningen skall bygga på erfarenheter från 

"Kunskap till ptaktilc" samt ta i beaktande de nya nationella riktlinjerna som hat 

antagits under våren 2015. 

Satsningen pågår under 2016-2018. En utvecldingsledate med ansvar föt samordning 

anställs på halvtid(291 tkr) vid Region Kronoberg och finansieras gemensamt av 

Region Kronoberg och länets kommuner. Resurser avsätts också för utveclding av 

metodstöd, gemensamma utbildnings och kompetensutvecldingsinsatset med 200 tkt 

årligen. Dessa delas mellan Region Kronoberg och länets kommuner. 
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Kostnadsfördelning mellan kommunerna 

Kommunerna står för 0,25 utvecklingsledare(145 titt) samt för 100 tkr avseende 

metod, utbildning och kompetensutvecldingsinsatser. Beräkningen bygget på 2014 

åts skattet och fötdelas enligt fOijande: Alvesta 10,46% ( 25,6 titt), Lessebo 4,49 

% (11 titt), Ljungby 14,48 % (35,5 titt), Markatyd 5,07 % (12,4 tia:), Tingstyd 

6,94% (17 tkr), Uppvidinge 5,30% (13 titt), Växjö 44,79% (110 tlu'), Älmhult 

8,47% (20,7 tlu'). Region Kronoberg finansietal' till 50% (245 tkr) 
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Ärende 46 

Motion om att 

installera Skype 

34



~Tingsryds 
\:.!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 350 

Motion om att installera Skype 
2014/551 889 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Johansson (S) ställde en motion om att installera Skype på datorerna 
vid kommunens bibliotek. Barn- och utbildningsnämnden lämnar remissvar 
i beslut§ 101, 2015-08-26. 

Nämnden uttalar att förutsättningarna för att installera Skype inom 
biblioteken bör utredas i samband med att hela biblioteksorganisationen ses 
över inom arbetet "Hållbar ekonomi". 

Beslutsunderlag 

Motion om att installera Skype på kommunens bibliotek 
Barn- och utbildningsnämnden§ 101, 2015-08-26 

l Utdragsbestyrkande 
35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21) 

Barn- och utbildningsnänmden 2015-08-26 

Justerare) 

~Ll~ 

:!l·;· .;3 KOMMUN 

201 o 2 

lin t 

§ 101 

Förslag att Skype installeras på biblioteken 
Dnr 2015/88 889 

Beslut 

l. Brun- och utbildningsnämnden uttalar att fölutsättningarna får att 
installera Slcype inom biblioteken bör utredas i samband med att hela 
biblioteksorganisationen ses över inom arbetet "Hållbar ekonomi". 

Besl,rivning av ärendet 

Johan Johansson, Socialdemoluaterna, har lämnat in en motion om att 
· installera Skype på biblioteken i Tings1-yds kommun. Barn- och 

utbildningsnämnden har fått motionen från kommunstyrelsen får yttrande. 

Inom arbetet "Hållbar ekonomi" skall kommunens hela 
biblioteksorganisation ses över samtidigt som organisationen av skola och 
äldreboenden med mera kommer att utredas. Eftersom motionens syfte kan 
innebära ökade arbetsuppgifter för personalen samt att även frågan om 
bibliotekens öppettider berörs, bör utredningen om förutsättningarna för att 
installera Skype ingå i den stöne utredningen om biblioteksorganisationen 
som skall genomföras inom "Hållbar ekonomi". 

Föreligger följande förslag till yttrande över motionen; Förutsättningarna 
för att installera Skype inom biblioteken bör utredas i samband med att hela 
biblioteksorganisationen ses över inom arbetet "Hållbar ekonomi". 

MBL-information hru· ägt rum den 21 augusti 2015. 

Beslutsundedag 

l. Remiss- Förslag att Skype installeras på biblioteken, Johan Johansson 
Socialdemola'atema, 2015-05-12. 

2. Tjänsleskxivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2015-08-13. 

Beslutet skiclms till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Motion 

Jag föreslår att SI<YPE installeras på alla våra bibliotek för att förbättra servicen 

till alla kommuninnevånare. Eftersom alla bibliotek redan är uppkopplade blir 

det ingen kostnad och medborgarna slipper problem med att ta sig in till 

medborgarkontoret i Tingsryd. Dessutom kan man få möjlighet att se personen 

man pratar med (viktigt för en del) och få hjälp med blanketter, ansökningar 

etc. Personalen kan hjälpa dem som inte har datorvana så det blir tillgängligt 

för alla. Tycker kommunfullmäktige det är viktigt kan man utöka öppettiderna 

på biblioteken för att förbättra möjligheterna att ge medborgarna kommunal 

service. 

2014-11-02 

Johan Johansson Socialdemokraterna Tingsryd 
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Arende 47 

Sam manträdestider 

för kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2016 
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~Tingsryds 
\:.!!V kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 56 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

~ 

§ 352 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016 
Dnr 2015/529 006 

Kommunstyrelsens arbetsutskott forslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2016 samt 

december månad 2015: 

December 2015 
Ett extrainsatt KSAU hålls 2015-12-14 december (hör ihop med KS i 
januari). (Kommunstyrelsens ordförande avser att ställa in AU 2015-12-07). 

Januari 
AU 2016-01-18 (hör ihop med KS i februari) 
KS 2016-01-11 

Februari 
AU 2016-02-01 (hör ihop med KS i februari) och 2016-02-22 (hör ihop med 
KS i mars) 
KS 2016-02-15 

Mars 
AU 2016-03-07 (hör ihop med KS i mars), 2016-03-21 (hör ihop med KS i 
april) och tisdag 2016-03-29 (hör ihop med KS i april) 
KS 2016-03-14 

April 
AU 2016-04-18 (hör ihop med KS i maj) 
KS 2016-04-11 

Maj 
AU 2016-05-02 (hör ihop med KS i maj), 2016-05-09 (hör ihop med KS i 
juni) och 2016-05-23 (hör ihop med KS i juni) 
KS 2016-05-16 

Juni 
AU 2016-06-13 (hör ihop med KS i augusti) 
KS tisdag 2016-06-07 

lUtdragsbestyrkande 
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r:iJ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 57 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 352 forts. Dnr 2015/529 006 

Augusti 
AU 2016-08-08 (senarelagt så att AU beredning är 2016-08-01- hör ihop 
med KS i augusti), 2016-08-22 (hör ihop med KS i september), 
KS 2016-08-15 

September 
AU 2015-09-05 (hör ihop med KS i september) och 2016-09-19 (hör ihop 
med KS i oktober) 
KS 2016-09-12 

Oktober 
AU 2016-10-03 (hör ihop med KS i oktober), 2016-10-24 (hör ihop med KS 
i november) och 2016-10-31 (hör ihop med KS i november) 
KS 20 16-1 0-17 

November 
AU 2016-11-07 (hör ihop med KS i december) och 2016-11-21 (hör ihop 
med KS i december) 
KS 2016-11-14 

December 
AU 2016-12-12 (hör ihop med KS i januari 2017) 
KS 2016-12-05 

Beskrivning av ärendet 

Kommunsekreterare Jörgen Wijk har lämnat förslag på sammanträdestider 
för 2016. Kommunfullmäktiges presidium ställer sig positivt till förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2015-09-24 

l Utdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
\:!:) kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-09-24 

Till fullmäktiges presidium 
och kommunstyrelsens ordförande 

Förslag på sammanträdesdagar för KSAU, KS och KF 2016 

Utgångspunkter for förslaget är: 

• Sammanträdesdagar är företrädesvis måndagar. 
• Sammanträdesdagarna för fullmäktige förläggs till sista måndagen i månaden. 

(Förutom vid påsk, då det förläggs till tisdagen istället): 
• Fullmäktige i juni läggs något tidigare så att de sammanträdesfria veckorna är 

sex till antalet. 
• Fullmäktige i december läggs något tidigare på grund av julledigheter. 
• På grund av utrymme for justering och utskick är det som regel två veckor mel

lan sammanträdena som följer på varandra (KS innan KF samt "sista" AU innan 
KS). Detta leder till att vissa måndagar hålls både ett sammanträde för AU och 
ett for KF. 

• Fullmäktige beslutar om sina sammanträdesdagar och kommunstyrelsen om sina 
och arbetsutskottets. 

December 2015 
Ett extrainsatt KSAU hålls 2015-12-14 december (hör ihop med KS i januari). (Kom
munstyrelsens ordförande avser att ställa in AU 2015-12-07). 

Januari 
AU 2016-01-18 (hör ihop med KS i februari) 
KS 2016-01-11 
KF 2016-01-25 

Februari 
AU 2016-02-01 (hör ihop med KS i februari) och 2016-02-22 (hör ihop med KS i mars) 
KS 2016-02-15 
KF 2016-02-29 

Mars 
AU 2016-03-07 (hör ihop med KS i mars), 2016-03-21 (hör ihop med KS i april) och 
tisdag 2016-03-29 (hör ihop med KS i april) 
KS 2016-03-14 
KF tisdag 2016-03-29 

April 
AU 2016-04-18 (hör ihop med KS i maj) 
KS 20 16-04-11 
KF 2016-04-25 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Maj 
AU 2016-05-02 (hör ihop med KS i maj), 2016-05-09 (hör ihop med KS i juni) och 
2016-05-23 (hör ihop med KS i juni) 
KS 2016-05-16 
KF 2016-05-30 

Juni 
AU 2016-06-13 (hör ihop med KS i augusti) 
KS tisdag 2016-06-07 
KF 2016-06-20 

Augusti 
AU 2016-08-08 (senarelagt så att AU beredning är 2016-08-0 l -hör ihop med KS i 
augusti), 2016-08-22 (hör ihop med KS i september), 
KS 2016-08-15 
KF 2016-08-29 

September 
AU 2015-09-05 (hör ihop med KS i september) och 2016-09-19 (hör ihop med KS i 
oktober) 
KS 2016-09-12 
KF 2016-09-26 

Oktober 
AU 2016-10-03 (hör ihop med KS i oktober), 2016-10-24 (hör ihop med KS i novem
ber) och 2016-10-31 (hör ihop med KS i november) 
KS 2016-10-17 
KF 2016-10-31 

November 

2(2) 

AU 2016-11-07 (hör ihop med KS i december) och 2016-11-21 (hör ihop med KS i de
cember) 
KS 2016-11-14 
KF 2016-11-28 

December 
AU 2016-12-12 (hör ihop med KS i januari 20 17) 
KS 2016-12-05 
KF 2016-12-19 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
Tingsryd 

e-post/hems ida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende 48 

Hemställan angående 

ändring i 

kommunstyrelsens 

delegationsord n i ng 
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~Tingsryds 
\!:V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

Justerare 

§ 296 

Hemställan angående ändring i kommunstyrelsens 
delegationsordning 
Dnr 2015/469 002 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen reviderar kommunstyrelsens delegationsordning i 
enlighet med hemställan från kultur-och fritidsutskottets ordförande. 

2. Kultur- och fritidsutskottet delegeras därmed rätten att fatta 
bidragsbeslut motsvarande upp till ett basbelopp per tillfälle gällande 
bidrag till underhåll och renovering av kulturföreningars, 
samlingslokalägande föreningars eller idrotts- och fritidsföreningars 
lokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsutskottets ordförande Kenneth Görtz (M) hemställer om 
att utskottet delegeras bidragsbeslut motsvarande upp till ett basbelopp per 
tillfälle gällande bidrag till underhåll och renovering av kulturföreningars, 
samlingslokalägande föreningars eller idrotts- och fritidsföreningars 
lokaler. I gällande delegationsordning har utskottet delegation på att fatta 
beslut upp till ett högsta belopp om l O 000 kr per tillfälle. 

Kanslichef Garo Lorfalk avger följande yttrande: 

Rättsliga och andra förutsättningar 
Av 6 kap. 33 §kommunallagen (1991 :900) framgår att en nämnd får uppdra 
åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Beslut som fattas utan delegering i ett ärende saknar alltså laga 
verkan, det vill säga beslutet gäller inte. 

Berört avsnitt i kommunstyrelsens delegationsordning är 2.9 Allmänna 
bidrag. Ifrågavarande bestämmelse delegeringen som rör bidrag till 
underhåll och renovering av kulturfcireningars, samlingslokalägande 
föreningars eller idrotts- och fritidsföreningars lokaler, till ett högsta belopp 
om lO 000 kr/tillfälle. Utredningen visar att de beviljade bidragsbeloppen de 
senaste tre hela åren, 2012-2014 fördelar sig enligt följande. Av 29 
ansökningar rör 11 bidrag under l O 000 kr och resterande 18 bidrag över 
l O 000 kr. Majoriteten av de beslut som rör ovanstående bidragstyp omfattar 
alltså belopp som överstiger det maximum som kultur- och fritidsutskottet 
kan besluta utifrån gällande delegation. 

r, l ~V l Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

usterare 

§ 296 Dm 2015/456 002 

Bedömning 
Syftet med delegation är att nämnden ska avlastas ärenden av mer rutinartad 
karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av 
övergripande och principiell betydelse. Vidare har delegation av 
befogenheter till de anställda ansetts vara ett viktigt medel för att förbättra 
servicen och effektiviteten inom förvaltningen. 

Nuvarande beloppsgräns antogs av kommunstyrelsen under våren 2015 i 
samband med att delegering rörande det nyimättade kultur- och 
fritidsutskottet fördes in i kommunstyrelsens delegationsordning. Det har 
framkommit att majoriteten av de bidrag som rör underhåll och renovering 
av föreningslokaler sannolikt kommer vara högre än vad som omfattas av 
kultur- och fritidsutskottet Behandlingen av de aktuella 
bidragsansökningarna torde vara av rutinmiad karaktär och bör därmed inte 
tynga kommunstyrelsens arbetsbörda. Det finns med andra ord skäl att anta 
att nuvarande beloppsgräns kan komma att leda till suboptimeringar och 
belasta kommunstyrelsen och dess förvaltning. För att undvika detta 
bedömer undertecknad att det kan vara lämpligt att höj a nuvarande 
beloppsgräns från l O 000 kr till ett basbelopp i enlighet med hemställan. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kultur och fritidsutskottets ordförande Kenneth Görtz (M) 
Skrivelse från kanslichef Garo Lorfalk, 2015-09-08 
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Bilaga Ks Au § 296 2015-09-21 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477-441 13 

garo.lorfalk@tingsryd.se 

2015-09-08 

Dnr 2015/456 002 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på remiss gällande hemställan från kultur- och fritidsutskottets ord
förande angående ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Undertecknad fick den 3 september översänt en remiss innehållande hemställan från 
Kem1eth Görtz (m), ordförande i kultur- och fritidsutskottet Utskottsordföranden före
slår att kommunstyrelsens delegationsordning för utbetalningar till av utskottet berätti
gade bidragstagare ändras från tiotusen (l O 000) h för beslut av utskottet till ett bas
belopp. Som grund för förslaget anges att nuvarande beloppsgräns kommer medföra att 
stötTe delen av berörda bidragsbeslut måste tas av kommunstyrelsen. För att underlätta, 
dels för kommunstyrelsen, men framför allt att inte fördröja tiden för utbetalning av de 
bidrag som föreningarna är berättigade till så bör beloppsgränsen höjas. 

Med anledning av den inlämnade motionen får undetiecknad överlämna följande ytt
rande. 

Rättsliga och andraförutsättningar 
Av 6 kap. 33 §kommunallagen (1991 :900) framgår att en nämnd får uppdra åt ett ut
skott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som fattas utan 
delegering i ett ärende salmar alltså laga verkan, det vill säga beslutet gäller inte. 

Berört avsnitt i kommtmstyrelsens delegationsordning är 2.9 Allmänna bidrag. Ifrågava
rande bestämmelse delegeringen som rör bidrag till underhåll och renovering av kultur
föreningars, samlingslokalägande föreningars eller idrotts- och fritidsföreningars loka
ler, till ett högsta belopp om 10 000 kr/tillfålle. Utredningen visar att de beviljade bi
dragsbeloppen de senaste tre hela åren, 2012-2014 fördelar sig enligt följande. Av 29 
ansölmingar rör 11 bidrag under l O 000 kr och resterande 18 bidrag över l O 000 kr. 
Majoriteten av de beslut som rör ovanstående bidragstyp omfattar alltså belopp som 
överstiger det maximum som kultur- och fritidsutskottet kan besluta utifrån gällande 
delegation. 

Bedömning 
Syftet med delegation är att nämnden ska avlastas ärenden av mer rutinartad karaktär 
och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av övergripande och 
principiell betydelse. Vidare har delegation av befogenheter till de anställda ansetts vara 
ett viktigt medel för att förbättra servicen och effektiviteten inom förvaltningen. 

Nuvarande beloppsgräns antogs av kommunstyrelsen under våren 2015 i samband med 
att delegering rörande det nyimättade kultl1r- och fritidsutskottet fördes in i kommunsty
relsens delegationsordning. Det har framkmmnit'att majoriteten av de bidrag som rör 

1(2) 
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2015~09-08 2(2) 

underhåll och i·enovering av föreningslokaler sannolikt kommer vara högre än vad som 
omfattas av kultur- och hitidsutskottet Behandlingen av de aktuella bidragsansökning
ama torde vara av rutinartad karaktär och bör därmed inte tynga kommunstyrelsens ar
betsbörda. Det finns med andra ord skäl att anta att nuvarande beloppsgräns kan koll1lna 
att leda till suboptimeringar och belasta kornmunstyrelsen och dess förvaltning. För att 
undvika detta bedömer undertedmad att det kan vara lämpligt att höj a nuvarande be
lopps gräns från l O 000 kr till ett basbelopp i enlighet med hemställan . 

....... ; . 
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Tm Komnm..!nstyrelsei"i, lfingsn;ds kommun 

f-örslag tm besllllit: 

Delegationsowdfl1!illilgen 1förr u-!:beta ~nir~gar tm die av ~{ofill breräittigadle 1alidlu·<:Jgsttagal!re åifi111okas if~rån Hotusen 

Slcr för beslut av KoFu t ä!l ett basbelopp. 

Bakgrund: 

Många av de beslut soru1 tas i KoFu är begrä111sade, de ls på efm>rrlom iR11 odu de ls på regle r och 

föreskrifter som tidigare , när ~(ofaJl vanr nämnd, har beslutats. 

l den nya delegationsordningen st å r att KoFu får ta beslut upp t ill t iotuselll Skr vilket gör att de flesta 

beslut kommer att gå vidare t ill •(s. Vid invest eringsbidrag, underhållsbidrag har föreningar rätt t ill 
30% av kostnaderna dock högsttrettiotusen Skr. 

l vissa fall kan det tänkas att även något akt ivitetsstöd kan komma att överstiga dessa t iotusen Skr. 

För att underlätta dels för KS men framför allt att inte fördröja t iden för utbetalning av de bidrag som 
föreningarna är beräitigade t ill hemställer jag att delegationsordningen ändras t ill ett basbelopp. 
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r:iJ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

Justerare 

i~ 

§ 297 

Försäljning av fastigheten Vinkeln 2 i Tingsryd 
Dm 2015/461 253 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige säljer fastigheten Vinkeln 2 i Tingsryd till Lars 
Göran Linder Aluminiumbåtar AB. 

2. Försäljningspriset fastställs till613 350 kr. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Göran Linder Aluminiumbåtar AB, köparen, är i behov av ytterligare 
markytor för lager. För närvarande finns en anendator på marken. Köparen 
tar över den del av arrendekontraktet som ligger på Vinkeln 2. 

Lars Göran Linder Aluminiumbåtar AB kommer att utvidga sin verksamhet 
och behöver för detta mer markyta. Ytan skall användas tilllager av 
produkter. 
För närvarande arrenderar Tingsryd kommun ut en del av Vinkeln 2 får 
vallodling. Arrendet löper till mars 2016 och förlängs ett år i taget om det 
inte sägs upp. Köparen tar över den del av arrendet som ligger på Vinkeln 2. 
Tingsryds kommun kommer att säga upp avtalet, som sträcker sig över två 
fastigheter. På den del som finns kvar i kommunen kommer kommunen att 
skapa ett nytt avtal om arrendatorn så vill. 

Markytan är 13630 kvm. Priset är fastställt till45 kr/kvm vilket ger ett pris 
på 613350 kr. Arrendatorn är kontaktad och har inga invändningar mot 
försäljningen. Köparen har undertecknat förslag till köpeavtal. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna 
försäljningen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark, 2015-07-15. 
Karta 
Förslag till köpeavtal. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-25, § 132. 

l Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

Bilaga Ks Au § 297 2015-09-21. 

1 
TINGSRYDS KOMMUN 

201s .~ag~ o 4 ;2 5 3 
· -~ 

Dnr Q_o;s-; Yhl 
l s u z- -

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 31 (36) 

2015-08-25 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dm: 2015 1257 253 

JFörsäljnilrng av :fatstiglrnden Virmlkehfll 2 i 'fingsrydl 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnänmden föreslår konununfullrnäktige besluta att sälja 
fastigheten Vinkeln 2 i Tingsryd till Lars Göran Lineler Aluminiumbåtar 
AB. 

2. Försäljningspriset fastställs till 613 350 kr. 

Beslrrivning av ärendet 

Lars Göran Linder Aluminiumbåtar AB, köparen, är i behov av ytterligare 
markytor för lager. För närvarande finns en arrendator på rn·arken. Köparen tar 
över elen del av arrendekontraktet som ligger på Vinkeln 2 . 

Lars Göran Linder Aluminiumbåtar AB kornmer att utvidga sin verksamhet 
och behöver för detta mer markyta. Ytan skall användas tilllager av produkter. 
För närvarande anenclerar Tingsryd kommun ut en del av Vinkeln 2 för 
vallodling. Anendet löper till mars 2016 och förlängs ett år i taget om det inte 
sägs upp. Köparen tar över elen del av arrendet som ligger på Vinkeln 2. 
Tingsryds kommun kommer att säga upp avtalet, som sträcker sig över två 
fastigheter. På den del som finns kvar i konununen kanuner kommunen att 
skapa ett nytt avtal om arrendatom så vill. 

Markytan är 13630 kvm. Priset är fastställt till45lcr/kvm vilket ger ett pris på 
613350 kr. 

Ärendets beredning 

AlTendatom är kontaktad och har inga invändningar mot försäljningen. 

Köparen har undertecknat förslag till köpeavtal. 

Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

Safihällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (36) 

2015-08-25 

Justerare 

(f1 rf' 

§ 132 fo1is 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från samhälls byggnadschef J onas Weidenmark, 2015-07-15. 
Kmia 
Förslag till köpeavtal. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-1 O, § 111. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör Anna Hansen 

Utdragsbestyrkande 
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1(3) 

KÖPEAVTAL 

Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88 362 22 Tingsryd, nedan kallad 
säljaren, och 556076-5603 Lars Göran Linder Aluminiumbåtar AB nedan kal
lad köparen, ingås följande avtal. 

1 Överlåtelseobjekt och köpesumma 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen fastigheten Vinkeln 2, Tings
ryds kommun för 45 kr/kvm vilket ger en köpesumma av 613 350 kronor. För
säljningsområdets markareal omfattar 13630 kvadratmeter och har på bilagd kmia 
(bilaga.l) markerats med blå linje. 

2 Tillträdesdag 

Tillträde sker en månad efter kommunfullmäktiges beslut om försäljning vunnit 
laga kraft. Inträffar tillträdesdagen på en lördag eller helgdag ska den fi:amflyttas 
till närmast följande vardag. 

3 Köpesummans erläggande 

Köpesumman erJ.äggs kontant på tillträdesdagen. Sedan partema fullgjort sina 
skyldigheter enligt detta avtal skall köpebrev upprättas och säljaren överlänrna de 
handlingar rörande fastigheten vilka är av betydelse för köparen som ägare av 
denna. 

4 In tecknings belastning 

Säljaren garanterar att fastigheten överlåtes fritt från penninginteckningar, nyttjan
derätter samt servitut, än sådana som utan inskrivning kan göras gällande mot vmj e 
ägare av fastigheten. Befintligt anendeavtal kommer att sägas upp. 

Försäkringar. 

Säljaren står risken för att fastigheten av våda skadas eller försämras mellan kon
traktsdagen och tillträdesdagen. Säljaren garanterar att fastigheten intill tillträdes
dagen är försäkrad på betryggande sätt. 
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12 skadestånd 

Skulle köparen eller säljaren inte fullborda sina åtagande enligt detta avtal äger 
motparten rätt till skälig ersättning. Skulle åsidosättande vara av väsentlig bety
delse har motpmien dessutom rätt att häva köpet. 

13 

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast 
egendom. 

14 Giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut om försälj
ning vinner laga kraft. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar vilka utväxlats mellan parterna. 

Tingsryd den Tingsryd den 

För Tingsryds kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 

Säljarens och köparens nanmteckning bevittnas: 

3(3) 
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Ärende 50 

Taxeändring gällande 

ytvattenvärme mm i 

miljötaxan 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

usterare 

§ 298 

Taxeändring gällande ytvattenvärme mm i miljötaxan 
Dnr 2015/460 406 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
taxa gällande ytvattenvärme mm enligt nedan: 

2. Taxehöjning gällande anmälan och ansökan avseende inrättande av 
övriga anläggningar (ytvattenvä1me) enligt förslag ( 4 h vid anmälan 
och 5 h vid ansökan). 

3. Vid anmälan av bergvärmepump fastställs handläggningstiden till 

l h. 

4. Vid anmälan av ytjordvärmepump fastställs handläggningstiden till 
2h. 

5. Vid ansökan av bergvärmepump fastställs handläggningstiden till 
2h. 

6. Vid ansökan av ytjordvärmepump fastställs handläggningstiden till3 
h. 

Beskrivning av ärendet 

I nuläget tas en handläggningsavgift motsvarande l timmes handläggning ut 
för alla anmälningsärende, samt 3 respektive 4 timmar för tillståndsärenden. 
Denna handläggningstid räcker endast till för diarieföring, författande av 
beslut enligt mall och arkivering av handlingar. Det ger inte tidsmässigt 
utrymme för att följa upp installationen med entreprenörsrapport, eller att 
skicka handlingar för grannyttrande. 

Bygg- och miljöavdelningen anser därför att den faktiska 
handläggningstiden är högre än vad den nuvarande taxan medger. 

Det krävs en mer omfattande handläggningstid för ytvattenvärme än vad 
som krävs för att handlägga bergvärme eller jordvä1me. Dels får att riskerna 
för miljön och påverkan på naturmiljön är stöne, och dels för att många av 
sjöarna i Tingsryds kommun är klassade som "outrett område" i 
fastighetsregistret Tekis. Detta gör att bygg- och miljöavdelningen inte har 
tillräckligt med underlag för att ta beslut om en enskild fastighetsägare har 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-21 

Justerare 

§ 298 Dm 2015/460 406 

rådighet över vattnet utan medgivande från grannar och fiskerättsinnehavare 
krävs. 

Förvaltningen har för avsikt att fortsättningsvis begära in 
entreprenörsrapport med kmia, som utvisar verkligt läge, skarvar mm. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 121, 2015-08-25 

l Otdragsbeslyrkande 
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Bilaga Ks Au § 298 

~ Tffig§ry[l[§ 
~ {([J>IDill1l.liffi 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2015-09-21 

SAlv~NTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-25 

7 (36) 

Justerare 

Cl-lff 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

r-------~----~~ 
. TI UGSHYOS KOMMUN 

2015 -09- o 4Vo~; 
Dnr20ir/Y6o 

l 

§ 121 Dm: 2015 1256 406 

Taxeändring gällande ytvattenvärme mm i miljötaJ.mrn 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till taxehöjning gällande 
amnälan och ansökan avseende imättande av övriga anläggningar 
(ytvattenvä1me) enligt förslag ( 4 h vid amnälan och 5 h vid ansökan). 

2. Nämnden antar förslag att vid anmälan av bergvärmepump fastställs 
handläggningstiden till l h. · 

3. Nämnden antar förslag att vid anmälan av ytjordvärmepump fastställs 
handläggningstiden till2 h. 

4. Nämnden antar förs lag att vid ansökan av bergvärmepump fastställs 
handläggningstiden till 2 h. 

5. Nämnden antar förslag att vid ansökan av ytjordvärmepump fastställs 
handläggningstiden till 3 h. 

6. Riktlinjer för ytvattenvärme kommer att tas upp på utskottets sammanträde 
2015-09-07. 

7. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att anta föreslagna ändringar i 
mi~ ö taxan. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

l. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att åtenemittera förslag till riktlinjer för 
installation av ytvattenvä1me i Tingsryds kommun för vidare utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Axel Österlind redogör för ärendet. Förslaget 
är att höja handläggningsavgiften för amnälan/ansökan om tillstånd för 
värmepump från 2015-01-0 l till: · 
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Tingsryd~ 
kommun 

Samhälls byggnadsnämnden 

SANlldANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-25 

8 (36) 

Justerare 

CH1Lf 

§ 121 forts 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten enligt 17 § rorordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet avs~ende: 
l. Bergvärmepump l h 

2. Ytjordvätmepump 2h 

3. Övriga anläggningar 4h 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,_ 
ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen foreskrivit 
avseende: 
l. Bergvärmepump 2h 

3. Ytjordvärrnepump 3h 

3. Övriga anläggningar 5h 

Beskrivning av ärendet 

I nuläget tas en handläggningsavgift motsvarande l timmes handläggning ut 
för alla anrnälningsärende, samt 3 respektive 4 timmar för tillståndsärenden. 
Denna handläggningstid räcker endast till för diarieföring, författande av beslut 
enligt mall och arkivering av handlingar. Det ger inte tidsmässigt utrymme för 
att följa upp installationen med entreprenörsrappmi, eller att skicka handlingar 
för grannyttrande. · 

Bygg- och miljöavdelningen anser därför att den faktiska handläggningstiden 
är högre än vad den nuvarande taxan medger. 

Det krävs en mer omfattande handläggningstid för ytvattenvärme än vad som 
krävs för att handlägga bergvänne eller jordvärme. Dels för att riskema för 

. miljön och påverkan på naturmiljön är större, och dels för att många av sjöarna 
i Tingsryds kommun är klassade som "outrett område" i fastighetsregistret 
Tekis. Detta gör att bygg- och miljöavdelningen inte.har tillräckligt med 
underlag för att ta beslut om en enskild fastighetsägare har rådighet över 
vattnet utan medgivande från grannar och fiskerättsinnehavare hävs. 

Utdragsbestyrkande 
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SAlVIlVIANTRÄDESPROTOKOLL 9 (36) 

2015-08-25 

§ 121 fmis 

Förvaltrungen har för avsikt att fmisättrungsvis begära in entreprenörsrapport 
med kmia, som utvisar verkligt läge, skarvar mm . 

. Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Axel Österlind, 2015-07-20 . . 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-1 O, 98. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Gowenius (M) yrkar att för anmälan av bergvä1mepump sätts till en (l) 
timmes handläggningstid och för ansökan två (2) timmar. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöchef Aneite Anderssari 
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