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Undantag från beslutad taxa avseende avgift för hälso- och
sjukvård som meddelas hemlösa
Ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har 2009-12-17 (§ 4) beslutat att
upphandla särskild hälso- och sjukvårdsverksamhet för hemlösa i
Stockholms län. I samband med detta beslut har nämnden föreslagit att
verksamheten avgiftsbefrias.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med undantag från landstingsfullmäktiges beslut 2009-11-24—25 om
taxor i hälso- och sjukvården, den vård som meddelas personer som, enligt
Socialstyrelsens definition, är hemlösa, ska vara avgiftsfri för patienter vid
besök på Centrum för Hemlösa och för insatser av verksamhetens mobila
team

Förvaltningens synpunkter
Landstingsfullmäktige har beslut 2009-11-24—25 (§ 226) om budget för
2010 bestämt de taxor som ska gälla för besök i landstingets hälso- och
sjukvård. För avsteg från denna taxa krävs beslut av landstingsfullmäktige.
Av hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings underlag framgår att den
idag existerande verksamheten som nu ska upphandlas, de facto är
avgiftsbefriad för patienterna. Något formellt beslut att så ska vara fallet
finns inte. Ett sådant beslut föreslås därför.
Enligt en kartläggning av Socialstyrelsen år 2005 finns det fyra kategorier
hemlösa personer. Kategori 1 (den mest utsatta gruppen) omfattar personer
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1. Utdrag ur hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2009-12-17, 12/2009 (§ 4)
2. Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 2009-12-05 (HSN 0901-0092)
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som sover utomhus, bor på härbärgen, annat akutboende, hotell, camping
eller vandrarhem. Enligt HSN:s kravspecifikation i förfrågningsunderlaget
för upphandling av den aktuella verksamheten, utgör denna kategori
hemlösa den huvudsakliga målgruppen för verksamheten.
Verksamheten ska härutöver vara tillgänglig för hemlösa som är 18 år och
äldre, folkbokförda i Stockholms län eller som vistas i länet och upplever sig
vara i behov av hjälp från verksamheten. Vidare ska verksamheten tillämpa
en flexibel åldersgräns (16-20 år) i förhållande till barn- och
ungdomspsykiatrin och Maria Ungdom. Denna beskrivning av
verksamhetens målgrupp, utöver de hemlösa som ingår i kategori 1, får
anses avse kategorierna 2-4 enligt Socialstyrelsens definition.
Skrivningarna avseende verksamhetens målgrupper är avsedda att
tydliggöra att verksamheten har ett övergripande ansvar för samtliga
personer i länet, som enligt Socialstyrelsens definition är hemlösa. Någon
strikt åldersgräns eller krav på folkbokföring i kommun inom länet kan inte
tillämpas om syftet med verksamheten ska uppnås. I praktiken får
verksamheten avgöra i varje enskilt fall om den som besöker verksamheten
är hemlös och därmed omfattas av avgiftsbefrielsen. Verksamheten ska
däremot inte ta emot asylsökande som omfattas av lagen (2008:344) om
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Inte heller ska verksamheten ta
emot papperslösa eller gömda, dvs. personer som saknar tillstånd att vara i
Sverige eller personer som efter avslutad asylprocess och avslag på ansökan
håller sig undan myndigheterna. Dessa personers behov av hälso- och
sjukvård ska tillgodoses av den övriga primärvården enligt de för var grupp
gällande reglerna.

Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.
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