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Interpellationssvar
”Om återsökning av medel från migrationsverket”

Birgitta Andersson (C) har i en interpellation till ställt tre frågor runt Landstinget
Västmanlands hantering av återsökning av statliga medel för asylsökande fungerar.
1. Hur ser det ut i Landstinget Västmanland, finns riktlinjer och rutiner upparbetade
på kliniker och mottagningar för hur och när eftersökningar ska göras ?
Det finns idag 12 instruktioner under rubriken asylsökande, gömda och papperslösa i
landstingets ledningssystem. Flera av instruktionerna rör hur registrering ska ske vid
mottagningarnas kassor. Det finns dock ingen rutin som är specifik för att eftersöka
medel från MiV.
Inom ramen för SamFlykt har det genomförts ett utredningsuppdrag som gått ut på
att säkerställa att kassapersonalen har tillgång till information om avgifter för vård till
asylsökande samt hur vårdtillfället ska registreras i Cosmic för att:
•
•
•
•
•

Den vård som ges blir rätt registrerad i Cosmic.
Det skall bli rätt patientavgift för den vård som ges.
Verksamheten skall få ersättning för den vård som ges.
Landstinget Västmanland ska få ersättning för den vård som ges.
Landstinget Västmanland statistiskt kan följa upp den vård som ges.

Arbetsgruppen som utrett frågan har identifierat 16 olika problemområden och lagt
fram förslag i form av en handlingsplan för att underlätta för kassapersonalen att
registrera rätt. Att registrera rätt är en grundförutsättning för att återsökning av
statliga medel ska kunna ske på ett korrekt sätt.
2. Finns det någon central samordning och uppföljning för återsökningar ?
Ja, samordningen och uppföljning sköts av en utsedd person på asyl- och
integrationshälsan som har spetskompetens vad gäller ersättningsfrågor.
Landstingets revisorer har granskat (Hälso- och sjukvård till flyktingar) om landstinget
organiserat verksamheten på ett sådant sätt att asylsökande och nyanlända med
uppehållstillstånd får den hälso- och sjukvård man har rätt till. Revisorerna tittade
också på om landstinget har ändamålsenliga rutiner för ansökan om statsbidrag och
om dessa sker med tillräcklig intern kontroll. Revisorerna såg brister vad gällde
organisation, ledning, styrning och uppföljning och bedömde att rutinerna inte fullt
ut säkerställde att landstinget erhöll de statsbidrag som man är berättigad till.
I svaret till revisorerna (LTV151319) sägs bland annat ”Att landstinget erhåller rätt
ersättning i form av statsbidrag från Migrationsverket är viktigt och kommer att
prioriteras”. En utredning har tillsatts med syfte att inrätta en landstingsgemensam
flyktingsamordnarfunktion som stödjer verksamheterna i deras arbete med att
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säkerställa målgruppens behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Målet för
utredningen är att funktionen ska stödja ledning, styrning, uppföljning och
administration avseende hälso‐ och sjukvård inklusive tandvård till flyktingar.
Dessutom ska landstingets rätt till ersättning i form av statsbidrag från
Migrationsverket säkras och att funktionen därigenom blir självfinansierad.
Målsättningen är att utredningen kan lämna sin rapport under april.
Landstinget Västmanland använder idag inget IT-system för hantering av data om
hälsoundersökning eller återsökning av medel från Migrationsverket för
kostnadskrävande och/eller varaktig vård.
Ett projekt har därför nyligen startas upp för att införa ett IT-stöd för administration
av statlig ersättning för vård av asylsökande och personer med uppehållstillstånd.
Systemet har bland annat funktionalitet för att stödja arbetet med:
•
•
•
•

Ansökan om ersättning för hälsoundersökningar.
Ansökan om särskild ersättning för kostnadskrävande vård
Ansökan om ersättning för varaktig vård, 33 §
Insamling av data till SKL:s årliga enkät

Bildandet av en landstingsövergripande flyktingsamordnarfunktion och införandet av
ett IT-stöd för inhämtning av statlig ersättning kommer att leda till en avsedd
förbättrad styrning och kontroll inom området vilket i sin tur kommer att leda till att
utbetalningen av den statliga ersättningen kommer att öka.
3. Hur många eftersökningar gjordes under fjolåret och hur mycket fick landstinget
tillbaka från Migrationsverket ?
För 2015 har det hittills gjorts 13 ansökningar på totalt 5,5 miljoner kronor.
Landstinget har möjlighet att eftersöka medel för kostnadskrävande vård fram till 30
juni året efter. Bedömningen är att det kommer att göras ytterligare 6-8 ansökningar
för 2015.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Denise Norström (S)
Landstingsråd

