PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-9
Tid:

2016-01-19, kl 13:00-17:10

Plats:

Herrgården och konferensrummet Galaxen,
Länssjukhuset Ryhov

§5
RJL
2016/
88

Statliga medel för flyktingarbete - åtgärder
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar föreslå
regionstyrelsen


Godkänna förslaget till inriktning, samt att återredovisning
sker fortlöpande till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.



De ospecificerade resurserna som inte är fördelade bör vara
föremål för politiska beslut.

Sammanfattning
Med anledning av det stora antal asylsökande som kom till
Sverige under hösten 2015 tilldelas Sveriges kommuner och
regioner/landsting statliga medel för att täcka delar av de ökade
kostnaderna. Region Jönköpings län har tilldelats 59 miljoner
kronor. En åtgärdsplan är framtagen som beskriver vilka initiala
åtgärder, inklusive eventuella personalförstärkningar som
verksamheterna i nuläget bedömt behövs för att klara uppdraget
att erbjuda asylsökande vård som inte kan anstå och
hälsoundersökningar. Det är också viktigt att de asylsökande så
smidigt och så snart som möjligt integreras i det svenska
samhället. Delar av de medel som regionen har tilldelats kommer
därför att föreslås gå till integrationsarbetet.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden förslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till
inriktning, samt att återrapportering ska ske fortlöpande till
nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Efter 10 minuters ajournering av sammanträdet
yrkar Socialdemokraterna att de ospecificerade resurserna som
ännu inte är fördelade bör vara föremål för politiska beslut.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-9
Tid:

2016-01-19, kl 13:00-17:10

Beslutsgång
På ordförandens fråga godkänner nämnden ovanstående
yrkanden.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Elisabeth Töre

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 1-17
Tid:

2016-01-19 kl.13.00-16.25

Plats:

Regionens hus, sal A

§17
RJL
2016/
88

Statliga medel för flyktingarbete – åtgärder
Ordföranden informerar om ärendet som kommer att tas upp på
regionstyrelsens möte 26 januari. Region Jönköpings län har
tilldelats 59 miljoner kronor och av detta är enligt förslaget 5,5
miljoner avsatta för projekt inom Arbetsmarknad/näringsliv och
kultur och 8,8 miljoner inom Regional utveckling.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Jonas Magnusson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö
Tid:

2016-02-19 13:00-16:30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§4

Aktuell information
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg informerar om:
 Öppna jämförelser kollektivtrafik
 Statliga medel för flyktingarbete
 Beredning av trafikförsörjningsprogram
 Problem i tågsystemen, serviceresor Taxi Jönköping
Per Hansson informerar om:
 Regionens engagemang i Baltic Link

Rune Backlund informerar om:
 Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering,
samt utredning av förutsättningar för elektrifiering i
tågsystemet. Mer information lämnas vid kommande
sammanträde.
Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Anders Gustavsson
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Folkhälsa och sjukvård
Avsändare
Regionstyrelsen
Nämnd Folkhälsa och sjukvård
Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Statliga medel för flyktingarbete åtgärder
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
 godkänna inriktning och preliminära ramar för arbete med integration och
omhändertagande av flyktingar
 delegera till regiondirektören att besluta om medelsanvisning inom de ramar
och med den inriktning som här redovisas

Sammanfattning
Med anledning av det stora antal asylsökande som kom till Sverige under hösten
2015 tilldelas Sveriges kommuner och regioner/landsting statliga medel för att
täcka delar av de ökade kostnaderna. Region Jönköpings län har tilldelats 59
miljoner kronor. En åtgärdsplan är framtagen som beskriver vilka initiala åtgärder,
inklusive eventuella personalförstärkningar som verksamheterna i nuläget bedömt
behövs för att klara uppdraget att erbjuda asylsökande vård som inte kan anstå och
hälsoundersökningar. Det är också viktigt att de asylsökande så smidigt och så
snart som möjligt integreras i det svenska samhället. Delar av de medel som
regionen har tilldelats kommer därför att föreslås gå till integrationsarbetet.

Information i ärendet
Under hösten 2015 ökade antalet asylsökande från ca 3 000 till i nuläget lite drygt
7 000 personer, som tillfälligt är placerade i länet. Enligt gällande lagstiftning ska
regionen erbjuda vård som inte kan anstå och hälsoundersökningar till
asylsökande. Alla barn har rätt till samma vårdutbud inklusive asylsökande barn.
Detta har medfört en kraftig ökad arbetsbelastning och kostnader för vissa av
regionens verksamheter.
I början av hösten skapades en inriktnings- och samordningsfunktion för att
hantera den uppkomna situationen. Funktionen har till uppgift att hålla ihop det
övergripande arbetet samt ta fram en samlad lägesbild över hur situationen på
verksamhetsnivå ser ut inom region Jönköpings län samt ansvara för samverkan
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med andra myndigheter via F-samverkan. Lägesbilden har tagits fram minst en
gång i veckan.
Lägesbilden har under hösten visat en kraftigt ökad belastning för:
 Primärvården
 Tandvården
 Barn- och ungdomsmedicin
 Barn- och ungdomshälsovården
 Barn- och ungdomspsykiatrin
 Kvinnohälsovården/mödravården
 Infektionssjukvården inklusive smittskydd
Det finns ytterligare verksamheter som har fått en ökad belastning men där
situationen inte är lika ansträngd, dit kan ambulansverksamheten och
akutmottagningarna räknas.

Åtgärder - inriktning
Åtgärdsförslagen bygger på den analys av problem som framkommit under hösten
2015. Utifrån denna analys har det tagits fram förslag till åtgärder för att regionen
ska klara sitt uppdrag. Förslagen och kostnadskalkyl (ramar) ska ses som initiala
åtgärder och kostnader för att berörda verksamheter ska kunna fortsätta arbetet
med att ge de asylsökande vård som inte kan anstå samt erbjuda dem
hälsoundersökningar.
Utifrån hur flyktingsituationen i Sverige kan komma att påverkas av t.ex. politiska
beslut, så som beslut om upphävande av gränskontroller in till Sverige, kan
förutsättningarna snabbt ändras. Det gör att det övergripande asylarbetet i
regionen behöver ses över kontinuerligt. Det är sannolikt att ytterligare åtgärder
behöver vidtas. De kan komma att medföra kostnadsökningar för berörda
verksamheter. Det är därför viktigt att alla regionens verksamheter fortlöpande
analyserar den egna verksamhetens belastning kopplad till flyktingsituationen.
Skulle det finnas problem som behöver åtgärdas för att klara uppdraget och där
åtgärderna inte täcks av befintlig budget kan dessa behov redovisas och medel
anvisas ur de ramar som här redovisas.
Regionen får även ersättning från Migrationsverket för bland annat
hälsoundersökningar. De redovisade kostnaderna i tabellen nedan beskriver
kostnadsökningar som inte täcks av ersättningen från Migrationsverket. Inom de
föreslagna integrationsarbetena kommer alternativa finansieringsmöjligheter att
prövas.
Beslut om att disponera ramar med den inriktning som här redovisas föreslås
delegeras till regiondirektören.
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Här redovisade åtgärder disponerar inte fullt ut det statsbidrag som erhållits.
Regionstyrelsen kan fatta kompletterande beslut om ytterligare medel behövs för
att klara ett bra omhändertagande och integration av nyanlända. Ytterligare
resursbehov kan även komma att avse andra områden än de som här redovisats.

Åtgärdsplan
Verksamhet

Specifikationer

Intern
inriktning
och
samordning

Under hösten har motsvarande 4 heltidstjänster använts i
arbetet med den övergripande inriktning- och
samordningsfunktionen, som skapades för att hantera de
många asylsökande som kom till länet. Denna samordning
måste fortsätta under 2016.
En projektanställd samordnare tillsätts, motsvarande 1
heltidstjänst.
Till detta tillkommer administrativa kostnader som t ex
affischer, broschyrer om hur man söker sjukvård i Sverige etc.
För att hinna med hälsoundersökningarna av de asylsökande
behöver det skapas personella resurser som kan genomföra
hälsoundersökningar, vaccinera samt ge vård som inte kan
anstå.
För att effektivisera hälsoundersökningarna kan vissa
undersökningar bli något dyrare.
Cirka 6650 asylsökande kan behöva MPR vaccineras.
Kostnaden för asylsökande med kroniska sjukdomar kommer
förmodligen att öka. Om antalet kroniskt sjuka ökar kommer
det att innebära fler undersökningar via t ex medicinsk
diagnostik, fler läkemedel och hjälpmedel.
Förslaget till budgeten bygger på en ökad personal- och
undersöknings/ behandlingskostnad.

Primärvård

Infektion/
smittskydd

Preliminärt
beräknade
initiala kostnader
1 000 000

5 000 000

Hälsokommunikatörer
Förslag: Regionen genomför en pilot med 3-4 kommunikatörer
(deltidstjänster) som har erfarenhet av egenvård/sjukvård i
hemlandet respektive i Sverige enligt Östergötlandsmodellen.
Medel för detta finns delvis redan via Folkhälsa (ansvar Jämlik
hälsa) samt via Smittskydd. Kostnaderna är beräknade på
resurser för ett pilotår (2016) inklusive kommunikatörer,
utbildningsinsats etc.
Behandlingskostnader enligt smittskyddslagen
300 000
Sammantaget uppskattas den årliga ökningen av behovet till
420 inneliggande vårddagar, 450 läkarbesök, 600
sjuksköterskebesök och därutöver 30 sjuksköterskedagar för
smittspårning. Ytterligare personalförstärkningar kan behöva
göras för att klara situationen under 2016.

Tandvård

Kostnaden för det förebyggande arbetet inklusive material
1 500 000
kommer att öka.
Många asylsökande barn har behov av narkostandvård.
1 000 000
Kostnaden för narkostider kommer att öka kraftigt under 2016.
För att klara av tandvården för asylsökande i framtiden kan

Resurser kan
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Verksamhet

Kvinnohälso
vård/
mödravård

Barn

Specifikationer

mobil tandvård vara en möjlighet. Förslag: utreda
förutsättningar för en fullt utrustad tandvårdsbuss.
Verksamheten har haft en kraftig ökning av förlossningar och
besök hos mödravården inklusive ultraljudsmottagningen.
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Preliminärt
beräknade
initiala kostnader
anvisas ur
ospecificerad ram
Resurser kan
anvisas ur
ospecificerad ram

Personalförstärkningar kan behöva göras för att klara
situationen under 2016.
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna samt barn- och 2 500 000
ungdomshälsan har fått en betydande ökad belastning med
anledning av de asylsökande barnen som dels ska erbjudas
hälsoundersökningar men som också söker för att man inte
mår så bra.
Antal ökade besök genererar också en ökad kostnad för tolk
och en kostnadsökning för läkemedel som t ex vaccin.

Behovet kan öka
Ungdomsmottagningar

Resurser kan
anvisas ur
ospecificerad ram
Resurser kan
anvisas ur
ospecificerad ram

Barn- och
ungdomspsykiatrin

Länets BUP-verksamheter känner av en betydande ökning och
högt söktryck inte minst under 2015. För att klara av det
ökade söktrycket kommer personalkostnaderna att öka under
2016.

Psykiatri

Utifrån tidigare erfarenheter kan behovet öka även för vuxna.

Vård
informations
system/IT

Kostnaderna ökar för hantering av och justering av
vårdinformationssystem för exempelvis den stora mängd
patienter som behöver a- och c-nummer.

Tolkkostnader

Regionens verksamheter kommer generellt få ökade
tolkkostnader.

Kollektivtrafik/
Sjukresor

Länstrafiken har ökade kostnader för sjukresor asylsökande.

Arbetsmarknad/
Näringsliv
samt Kultur

1) Avsätt medel som arbetsgivare kan ansöka om för att ta
4 250 000
emot asylsökande i praktik. Medel behövs också för att hantera
ansökningarna om stöd från arbetsgivarna.
2) Avsätt medel som möjliggör yrkessvenska (olika spår)
genom studieförbunden på asylboenden.
3) Avsätt medel för yrkesrelaterade kurser kring specifika
regler, koder och arbetsmiljö kopplade till olika yrken.

Viss utökning av busslinjer har genomförts. Ytterligare
ändringar kan behöva genomföras. Behov av insatser påverkas
av hur vården organiserar sig.

Resurser kan
anvisas ur
ospecificerad ram
1 000 000

Resurser kan
anvisas ur
ospecificerad ram
Resurser kan
anvisas ur
ospecificerad ram

Avsätt medel för föreningar/civila samhället att söka stöd för
1 500 000
att erbjuda olika aktiviteter på asylboenden. (som VGR) Avsätt
då också medel för att hantera ansökningarna om stöd.
Alternativa
finansieringsmöjligheter prövas.
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Verksamhet

Specifikationer

Regional
utveckling

Studie och yrkesvägledningscoacher ute på asylboende –
projekt som kan drivas av regionen. Kan kopplas samman med
vårt arbete kring kompetensplattformen och även med de
hälsocoacher som regionen också tänker sig kan vara där. 2
årigt projekt, 3 heltidsanställda samt administrativa kostnader,
resor, material.
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Preliminärt
beräknade
initiala kostnader
1 900 000/år

Projekt ”Studiebesökscirklar” – projekt där asylsökande får
1 400 000/år
möjlighet att delta i olika typer av studiebesök för att lära sig
mer om Sverige. Involverar företagsbesök, besök på bibliotek,
besök hos olika föreningar inom civilsamhället. 2 årigt projekt,
2 heltidsanställda, administrativa kostander, resor, material
Projekt ”Svenska genom appen Sweol och studieförbunden”.
Svenskaundervisning genom studieförbunden och i samarbete
med biblioteken. 2 årigt projekt.

1 500 000/år

Projekt ”Kultur för barn och unga”. Kulturinsatser för unga på
asylboende (kan röra sig om musiklektioner, konstinsatser med 1 500 000/år
barn, dans mm). 2 årigt projekt
Projekt ” Matchning med lokala näringslivet – en dag på ett
företag”. Nyanlända med viss kompetens matchas med det
1 500 000
lokala näringslivet och får följa med en dag på en arbetsplats.
Företag som söker en viss kompetens kan uppge vad de söker
eller vilka kompetenser man använder sig av inom företaget.
Vänder sig till de som ännu är i asylprocessen men som på sikt
kan bosätta sig i närområdet.
Projekt ”Språkcafe och lärande via länsmuseet”.

Ospec ram

För de områden som redovisats ovan och där tillräckliga
behovsberäkningar inte finns.
Totala summan

1 000 000
Totalt 8 800 000
Alternativa
finansieringsmöjligheter prövas.
19 550 000

45 650 000

Inom samtliga områden kan ytterligare resurser anvisas ur ospecificerad ram.
Förslagen bygger i första hand på vad som måste göras under 2016. Bedömer
verksamhetsansvariga att den förändrade situationen kommer att kräva ytterliga
åtgärder under 2017 och framåt, ska dessa kostnader hanteras i ordinarie
budgetarbete.

REGIONLEDNINGSKONTORET
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Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

