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Yttrande över remiss - betänkande med förslag om ett gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)
Landstinget Sörmland har inbjudits att yttra sig över rubricerad remiss med
Arbetsmarknadsdepartementets diarienummer A2018/00777/I. Arbetsmarknadsdepartementet vill
ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
Sammanfattning
Landstinget Sörmland instämmer i stort i förslaget om ett sammanhållande mottagande system,
där de statliga verken finns närvarande. Detta inte minst för ett humant bemötande.
Vi håller med utredningens slutsatser om att Eget boende (EBO) ska begränsas. Utredningen visar
att eget boende kan vara förknippat med betydande sociala problem för enskilda och
lokalsamhället. Detta ger i sin tur återverkningar på landstinget. Det är även lättare för landstinget
att nå asylsökande som bor på anläggningsboenden än dem som bor i eget boende.
Synpunkterna nedan är inriktade på hälso- och sjukvårdens del i betänkandet.
Landstinget Sörmlands synpunkter
6.1 Ankomstcentra
Landstinget Sörmland bedriver en Hälsoskola för asylsökande gymnasieelever i olika teman. En
liknande insats bör finnas på plats i kommande ankomstcentra för att bidra till bättre hälsa.
Ankomstcentren behöver vara särskilt anpassade för de barn som kommer till Sverige.
6.3.5 Hälsoundersökning
Utveckling av en nationell e-tjänst där hälsoundersökningarna ingår med namn och datum skulle
vara positivt. Idag kan man ej se de hälsoundersökningar som genomförts i andra län.
10. Statlig ersättning till kommuner och landsting.
I förslaget inkluderas förvaren i schablonen. Vi befarar att detta leder till stora kostnader som inte
täcks av schablonen för vårt landsting som har förvar.
Ersättningen för varaktig vård bör finnas kvar. Förslaget att ta bort denna ersättning skulle
innebära ekonomiska konsekvenser för landstinget.
I schablonersättning för hälso- och sjukvård ska kostnader för tolk, hjälpmedel och sjukresor
inkluderas. Det finns här en risk för att kostnader inte kommer att täckas.

Monica Johansson
Ordförande landstingsstyrelsen

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Jan Grönlund
Landstingsdirektör

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 1(1)

