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Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och
omsorgen till följd av sjukdomen covid-19
Vårdföretagarnas och Famnas – riksorganisationen för idéburen välfärd – medlemmar
representerar en viktig del av den samlade vård- och omsorgskapaciteten i Sverige och
bidrar till att Sverige kan hantera coronakrisen på bästa möjliga sätt.
Vårdföretagarna och Famna vill med denna skrivelse uppmärksamma er på att även
privata och idéburna utförare inom vård och omsorg har rätt att ta del av det statsbidrag
om fem miljarder som är avsatt för att kompensera merkostnader till följd av covid-19.
Statsbidrag ska visserligen betalas ut till kommuner och regioner, men det innebär inte
att det inte ska kunna komma privata och idéburna aktörer till del. I Förordning
(2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen
covid-19 slås fast att ”Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för
merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk
person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som
avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning”.
Vi uppmanar nu våra medlemmar att ta kontakt med sina uppdragsgivare i regioner och
kommuner, men det är också vår förhoppning att ni tar kontakt med de privata och
idéburna aktörer som utför vård- och omsorg på uppdrag från er, i den mån det inte
redan är gjort. Sista ansökningsdag till Socialstyrelsen för att ta del av statsbidraget är 31
augusti 2020.
Det är Vårdföretagarnas och Famnas förhoppning att såväl offentliga som idéburna och
privata aktörer, genom god dialog parterna emellan, kommer att tilldelas medel som
täcker de merkostnader som pandemin har gett upphov till. Våra medlemmar har
bidragit och fortsätter att bidra till svensk vård och omsorg – och har precis som det
offentliga tagit stort ansvar under den pågående pandemin.
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