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Redovisning kring landstingets merkostnader för asylvård
I september 2014 redovisade SKL i en promemoria resultatet av en enkätundersökning hos
landstingen vars syfte var att utreda omfattningen av asylsökandes hälso- och sjukvård år
2013. Denna promemoria visade tydligt att landstingen hade betydande merkostnader för de
asylsökande då det totala underskottet beräknades vara 97- eller 137 miljoner kronor,
beroende på hur man räknar med de sk "100 000-kronorspatienterna". Den totala kostnaden
för asylsjukvården redovisades av landstingen vara 891 miljoner kronor.
När det gäller Blekinge läns landsting handlade asylsjukvården år 2013 bl a om 811 besök i
primärvården, 235 vårdtillfällen i sluten somatisk vård, 87 vårdtillfällen i sluten psykiatrisk
vård, 5 666 besök i sjukvårdande behandling som tex sjukgymnastik, 667 besök i
mödrahälsovården, 596 besök i barnhälsovården och 553 besök inom tandvården.
Totalkostnaderna för vårt landstings asylsjukvård uppgick år 2013 till ca 26,5 miljoner kronor
medan de statliga schablonersättningarna endast uppgick till ca 18,5 miljoner kronor. Detta
innebär att merkostnaderna för landstinget det året hamnade på 8 miljoner kronor.
I sammanhanget bör betonas att riksrevisionen år 2014 i en granskning noterade att
Migrationsverket inte får lämna ut uppgifter till landstingen om vilka nyanlända som
folkbokförs i länet. Detta gör att landstingen måste be kommunerna om uppgifterna vilket inte
alltid går då kommuner hänvisar till sekretess. I riksrevisionens granskning står följande:
"Konsekvenserna av detta är att regionen inte kan söka ersättning för kostnader
som regionen har rätt att få ersatta från staten eftersom man inte får information
om vilka individer man kan söka ersättning för.” (RIR 2014:15 sid 107)
Detta bör rimligen innebära ett enormt mörkertal när det gäller landstingens merkostnader
inte bara för asylvården, utan även för nyanländas kostnader generellt. Det är därmed mer
än befogat att utgå från att de 8 miljoner som SKL redovisar vara Blekinges landstings
merkostnad för asylvården endast är en bråkdel av kostnaderna för massinvandringen
generellt vilket sätter de övriga partiernas underfinansierade budgetar i ett sammanhang.
Förra året var antalet asylsökande till Sverige 81 301 vilket i sig innebar en 43% ökning från
året innan. Bara de senaste 7 dagarna i oktober har ca 9 500 människor sökt asyl i landet.
Detta är fler än vad som kom under hela oktober månad förra året. Ingenting tyder på att
nuvarande nivå av migranter kommer att sjunka och om denna fortsatt håller i sig kommer
nästan en halv miljon människor att söka asyl i Sverige under kommande årsperiod.
Då merkostnaden för asylvården i landstinget Blekinge uppgick till 8 miljoner kronor år 2013,
bör man rimligen kunna anta att kostnaderna för i år och nästa år kommer att ligga långt
högre än så. Att det kraftigt ökade antalet migranter till Sverige inte kommer beröra vårt läns
ekonomi negativt, får ses som helt uteslutet.
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Landstingsfullmäktige föreslås besluta:
Att:

landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samband med bokslutet årligen
återkomma till landstingsfullmäktige med särskilda redovisningar kring
landstingets merkostnader för asylvården

Att:

landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda och i samband med bokslutet
årligen redovisa de faktiska konsekvenserna kopplade till
merkostnaderna för asylvården i form av exempelvis
undanträngningseffekter, längre köer, fler anställningar, nedskärningar,
budgetunderskott och ambitionssänkningar.

Att:

landstinget i Blekinge årligen fakturerar Migrationsverket för
merkostnaderna i asylvården som en tydlig markering om behov av
förändrade schabloner eller ersättningssystem.

Att:

landstinget i Blekinge mot bakgrund av den stora underfinansieringen för
asylvården riktar krav till riksdag och regering om att kostnaderna för
patientavgifter, tandvård, receptföreskriven medicin och sjukresor för
vuxna illegala invandrare och asylsökande skall ligga på samma nivå
som för vuxna svenska medborgare.

Att:

landstinget i Blekinge till riksdag och regering riktar krav om ett
restriktivare mottagande av migranter till Sverige pga det ansträngda
ekonomiska läget.
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