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Förvaltningsnamn  

Avsändare Socialdepartementet 

Registrator 

103 33 Stockholm 

Remissvar – ”Hälso- och sjukvård till 
personer som vistas i Sverige utan tillstånd 
(Ds 2012:36)” S2012/6727/FS 

Sammanfattning 
Landstinget i Jönköpings län instämmer i remissyttrandet från Sveriges 

Kommuner och Landsting. Idag råder regionala bestämmelser för vilken vård som 

erbjuds till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Förslaget innebär att alla 

får samma rättigheter i hela landet. 

 

Landstinget i Jönköpings län erbjuder sedan 2008 nödvändig hälso- och sjukvård 

till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Patientavgifterna är desamma som 

för asylsökande. Barn upp till 18 år erbjuds vård i samma omfattning som bosatta 

och asylsökande barn. Avgiftsfri hälsoundersökning erbjuds både barn och vuxna.  

Identitet och journalföring 
Personer som vistas i landet utan tillstånd saknar person- eller annat 

registreringsnummer och registreras i hälso- och sjukvården som okända patienter. 

Identiteten kan i och med det inte fastställas och problem kan uppkomma vid 

journalföring och vid expediering av läkemedel. Vi stödjer därför förslaget att 

berörda myndigheter får i uppdrag att ta fram förslag för en säkrare 

vårddokumentation. 

Ekonomiska konsekvenser 
Landstingen har tidigare inte fått ekonomisk kompensation för vård av denna 

patientkategori. Det är positivt att landstingen nu ska kompenseras via en ökning 

av det generella stadsbidraget som beräknas uppgå till 210-300 mnkr. Eftersom 

det finns brister i registreringen är det emellertid omöjligt att uppge antal 

tillståndslösa personer. Det blir därför svårt att beräkna hur stor ersättningen 

kommer att bli för de enskilda landstingen.  
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1 Sammanfattning 

1.1 Bakgrund 

I juni 2012 enades regeringen och Miljöpartiet de gröna om att 
personer som håller sig undan verkställighet av avvisnings- eller 
utvisningsbeslut och personer som vistas i landet utan att ha 
ansökt om nödvändiga tillstånd för detta ska få tillgång till 
subventionerad vård motsvarande den vård som asylsökande har 
tillgång till idag. Överenskommelsen är en del av ramöverens-
kommelsen om migrationspolitiken som de båda parterna enades 
om den 3 mars 2011. 

Den 31 maj 2011 överlämnade Utredningen om vård för 
papperslösa m.fl. sitt betänkande Vård efter behov och på lika 
villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) till regeringen. 
Betänkandet innehåller förslag på hur en utvidgad skyldighet för 
landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård åt 
asylsökande samt de persongrupper som nämns i första stycket 
skulle kunna utformas i förhållande till nuvarande reglering. 

1.2 Promemorians huvudsakliga innehåll 

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra 
förslagen i överenskommelsen mellan regeringen och 
Miljöpartiet de gröna. I promemorian föreslås en ny lag om 
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 
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nödvändiga tillstånd. Av lagen framgår att landstingen ska vara 
skyldiga att erbjuda vuxna personer som har meddelats beslut 
om avvisning eller utvisning men som håller sig undan 
verkställighet av beslutet och personer som vistas i landet utan 
att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för detta samma sub-
ventionerade vård som asylsökande, dvs. vård som inte kan anstå 
inklusive tandvård, mödravård, preventivmedelsrådgivning, vård 
vid abort och en hälsoundersökning. Barn ska erbjudas samma 
vård som bosatta och asylsökande barn, dvs. subventionerad full-
ständig hälso- och sjukvård inkl. regelbunden tandvård. Det 
gäller således även de barn som vistas i landet utan att ha ansökt 
om nödvändiga tillstånd för detta. 

Vården ska dessutom erbjudas på samma villkor och under 
samma förutsättningar som asylsökande personer. 

Det nya regelverket ska träda ikraft den 1 juli 2013. 

1.3 Disposition 

Departementspromemorian är disponerad enligt följande. 
Kapitel 2 innehåller författningsförslag till följd av den före-
slagna förändringen. I kapitel 3 och 4 ges en bakgrundsbeskriv-
ning samt en beskrivning av nuvarande ordning. I kapitel 5 redo-
görs för ett antal generella utgångspunkter som ligger till grund 
för förslagen i promemorian. I kapitel 6 lämnas förslag och 
bedömningar om att landstingen ska erbjuda den utvidgade 
vården till de berörda målgrupperna. I kapitel 7 redovisas konse-
kvenserna och i kapitel 8 återfinns författningskommentarerna. 

1.4 Konsekvensanalys 

Förslagen bedöms innebära en ökad kostnad för landstingen på 
sammanlagt 210-300 miljoner kronor årligen. De ökade kost-
naderna ska ersättas i enlighet med den kommunala finansie-
ringsprincipen. Det kan inte uteslutas att förslagen kommer att 
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få konsekvenser för antalet personer som vistas i landet utan till-
stånd.



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 145-160 

Tid: 2012-11-06, kl 09:00-12:10 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 155 

Dnr 

LJ2012

/1344 

Remiss – Hälso- och sjukvård till personer som vistas 

i Sverige utan tillstånd – Ds 2012:36 – S2012/6727/FS 
Planeringsdelegationen tar del av förslag till yttrande över 

promemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i 

Sverige utan tillstånd – Ds 2012:36 – S2012/6727/FS.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande, med tillägg enligt följande 

Landstinget i Jönköpings län erbjuder sedan 2008 

nödvändig hälso- och sjukvård till personer som vistas i 

Sverige utan tillstånd med anledning av MR-hänsyn i 

avvaktan på beslut från regering och riksdag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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