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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet ”Aktiv väntan – asylsökande i Sverige” (SOU 2009:19)
Ärendet
Justitiedepartementet har inbjudit Stockholms läns landsting att lämna
synpunkter på betänkandet ”Aktiv väntan – asylsökande i Sverige” (SOU
2009:19).
Ärendet har utarbetats i samråd med hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Justitiedepartementet överlämna detta
tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Betänkandet behandlar i huvudsak frågor rörande de asylsökandes boende,
sysselsättning, deras behov av bistånd och sociala insatser med mera. Detta
är frågeställningar som inte berör landstingen varför dessa inte vidare tas
upp i detta svar.
Statlig ersättning till kommuner och landsting Kap 10.( s 201 -)
Nuvarande system har under åren funnit sina former inom respektive
landsting och det kan konstateras att kostnadstäckningen blivit acceptabel
under senare år. Mindre tillfredställande har hanteringen/administrationen
av ersättningen för de kostnadskrävande vårdtillfällena, med kostnader
överstigande 100 000 kr varit. Hanteringen av dessa har varit svår och
tidskrävande för landstingets del. Stockholms läns landsting och
Migrationsverket har också många gånger haft mycket skilda åsikter om
vad som kan räknas in i ersättningskravet, vad som ska anses ingå i en
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vårdkontakt, särskilt om vården har givits i såväl öppen som sluten vård
och med vårdcentral och flera kliniker inblandade.
Stockholms läns landsting ställer sig därför bakom förslaget om enklare
hantering för ersättning av de kostnadskrävande vårdtillfällena, samt att
maxgränsen höjs till 125 000 kronor. Vad gäller förslaget om att
Migrationsverkets beslut om dessa ersättningar inte ska kunna överklagas
delar landstinget inte denna ståndpunkt. Möjligheten att kunna överklaga
dessa beslut bör finnas kvar. Situationer kan komma att uppstå där man
inte är överens och det är av vikt att bedömningarna av ersättningarna blir
så lika som möjligt över hela landet.
Stockholms läns landsting delar utredarens bedömning att bestämmelserna
om de asylsökandes vårdavgifter ska vara oförändrade, de nuvarande
avgifterna är väl kända och en ändring skulle kunna orsaka nya problem.
Samordningsnummer Kap 11.3 (s 225)
Vi kan inte nog understryka att tillgång till ett nationellt samordningsnummer, för de asylsökande, avsevärt skulle förbättra patientsäkerheten.
Det skulle även förenkla landstingens möjlighet att söka igen kostnader
från staten/Migrationsverket.
Gränsdragningen mellan LMA och hälso- och sjukvård
Stockholms läns landsting tillstyrker utredarens förslag (7 kap) om
gränsdragningen mellan LMA och hälso- och sjukvård. Rimlig
utgångspunkt är att vuxna asylsökande ska få samma rätt till socialt stöd
som personer i Sverige bosatta, detta gäller redan för barn och ungdomar.
Idag hänvisas asylsökande i EBO vid funktionsnedsättning, ålder eller
sjukdom oftast till Migrationsverket. Detta har ibland lett till helt ohållbara
påfrestningar för sjukvården. Individer/personer har blivit kvar på
akutkliniker i många månader då Migrationsverket har små möjligheter att
ordna adekvata boenden
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