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Förvaltningsnamn  

 

 

 

Primärkommunalt samverkansorgan 

Länsgemensam tillnyktringsenhet 

Förslag till beslut 
Att godkänna kostnads- och fördelningskalkylen för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten, enligt nuvarande förslag, med en fördelning om 80 % 

finansiering från Region Jönköpings län och 20 % finansiering fördelat på länets 

kommuner, 

 

Att verksamheten startar första kvartalet 2017, 

 

Att ge Reko i uppdrag att ta fram ett avtal för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten, 

 

Att ge Reko i uppdrag att, till sammanträdet med Kommunalt forum den 9 

december 2016, framarbeta ett nytt förslag avseende utveckling av den 

länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning, 

 

Att nytt beslut avseende kostnads- och fördelningskalkylen tas inför en utveckling 

av länsgemensam integrerad mottagning. Kostnaden för en länsgemensam 

integrerad mottagning fördelas om 80 % finansiering från länets kommuner och 

20 % finansiering fördelat på Region Jönköpings län, under förutsättning att den 

kommande utredningen visar på att kommunerna har ett ansvar som 

överensstämmer med denna kostnadsfördelning, 

 

Att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

Bakgrund 
Arbetsgruppen TNE fick 2015-10-08 uppdraget att ta fram ett konkret förslag för 

hur en enhet för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande 

av berusade personer kan se ut avseende kostnader, personal, lokaler och 

samverkansrutiner. Arbetsgruppen skulle ta fram ett förslag för samfinansiering 

av verksamheten mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 

Arbetsgruppen har tagit fram förslag på en samlokaliserad verksamhet. 

Bemanningen utgår från en minimibemanning med två personal i tjänst. 

Kostnadsberäkningarna är gjorda utifrån drifts och personalkostnader.  

 

De bemanningsförslag som är framtagna bygger på 6-8 vårdplatser, verksamheten 

skall vara öppen dygnet runt. Grundbemanningen består av minst två personer 
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som tjänstgör under varje arbetspass, tjänstgöringsgraden utgår från 100 %. När 

det inte finns patienter på TNE, arbetar personal på den samlokaliserade enheten, 

eller är behjälplig inom andra delar av verksamheten. I beräkningarna ingår även 

100 % tjänst socialarbetare och 50 % brukare. 

 

Som en del i att länets kommuner är med och finansierar tillnyktringsenheten får 

man möjlighet att påverka ledning och styrning av verksamheten. Vid 

inläggningar från socialtjänsten av personer som är i behov av tillnyktring skall 

inte någon överprövning av socialtjänstens inläggningar göras av Region 

Jönköpings län. Kommunernas socialtjänster får på så sätt en större möjlighet att 

planera sina insatser för en utsatt grupp medborgare. 

 

Reko gav vid sitt möte 2016-04-20 arbetsgruppen för översyn av beroendevården 

i Jönköpings län i uppdrag att genomföra en översyn av befintlig missbruks och 

beroendevård inom kommuner och Region Jönköpings län i syfte att ta fram 

förslag för en huvudmannagemensam beroendevård i Jönköpings län. Under detta 

arbete ska även möjligheter till samarbeten med andra myndigheter och 

huvudmän, tex Polisen, belysas. 

Beslutsunderlag 
 Kostnads- och fördelningskalkyl för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten (LJ 2014/628). 

 

 

Ola Götesson 

Region Jönköpings län 

Kommunal utveckling 

Utvecklingschef 

 

  

 

 


