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Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja
vården och omsorgen till följd av sjukdomen
covid-19
Vårdföretagarna har tillsammans med Famna, i en tidigare skrivelse daterad 2020-07-01,
uppmärksammat landets samtliga kommuner på att privata och idéburna aktörer inom
vård och omsorg har rätt att ta del av det statsbidrag som avsatts i syfte att stödja
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid- 19 och som regleras i
förordning 2020:357. Nu återkommer Vårdföretagarna i denna fråga.
Socialstyrelsen har uppdraget att fördela statsbidraget efter ansökan från region eller
kommun och anger i frågor och svar; har regionen eller kommunen privat leverantör som
utför uppdrag för regionens eller kommunens räkning, ska regionen och kommunen
skicka in underlag på uppgifter om merkostnader från den private utföraren.
I många kommuner har detta förfaringssätt fungerat på ett tillfredsställande sätt, men
Vårdföretagarna får oroande signaler om att så inte är fallet i ett flertal av landets
kommuner.
Socialstyrelsen ger dock samtliga kommuner möjlighet att komplettera ansökan om
statsbidrag till den 15 januari 2021. Vårdföretagarna vill därför uppmärksamma er på
denna möjlighet att säkra att privata utförare får ersättning för sina merkostnader.
I en nyligen genomförd enkät bland Vårdföretagarnas medlemmar framkommer att en
majoritet av medlemmarna har merkostnader kopplade till covid-19. De största
merkostnaderna handlar enligt enkätsvaren om skyddsutrustning eller annat
sjukvårdsrelaterat material och om merkostnader för vikarier till följd av
ökad sjukfrånvaro. Av de medlemmar som angett att de har fått merkostnader svarar 45
procent att merkostnaderna fått ganska stor eller mycket stor påverkan på deras
företag. Värst drabbade är medlemmar verksamma inom äldreomsorgen. Bland dem
svarar 75 procent att merkostnaderna har fått ganska stor eller mycket stor påverkan.
Socialstyrelsen har nyligen meddelat landets regioner och kommuner om möjligheten
att komplettera ansökan om statsbidrag. I informationen med dnr: 9.1-31169/2020
framgår:
Samtliga sökande har rätt att göra frivilliga kompletteringar till sin ansökan om
statsbidrag om merkostnader till följd av Covid-19. Exempel på en frivillig komplettering
kan vara:
• Korrigeringar i budget utifrån beslut i ansökningsomgång 1. Till exempel om man
behöver ta bort kostnader som beviljats i ansökningsomgång 1. Budget kan då
korrigeras i ansökningsomgång 2.
• Privata utförares kostnadsanspråk för merkostnader.
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I de fall där regionen/kommunen ansöker om privata utförares kostnadsanspråk är det
den bidragssökandes ansvar att kontrollera att de privata utförares kostnadsanspråk
faller inom förordningen
Sista dagen för att göra en frivillig komplettering är 15 januari 2021
Vårdföretagarna vill med föreliggande skrivelse uppmana de kommuner som har avtal
med privata utförare, och ännu inte omhändertagit de privata utförarnas samtliga
ersättningsanspråk i sina ansökningar, att skyndsamt och före den 15 januari 2021
komplettera ansökan om statsbidrag om merkostnader till följd av covid-19.
Vårdföretagarna och landets regioner och kommuner har ett gemensamt intresse av att
fortsatt säkerställa att såväl offentliga som privata vård- och omsorgsgivare får
ekonomiskt stöd för sina merkostnader enligt det löfte som regeringen ställt ut om full
kompensation. Det är särskilt viktigt mot bakgrund av den oroande utveckling som
smittspridningen nu har tagit och som åter sätter vården och omsorgen under hård
press.
Vårdföretagarna arbetar för att fler ansökningstillfällen, och mer medel vid behov, ska
komma på plats under nästa år och kunna omhänderta också de merkostnader som
uppkommit efter den 30 november i år.
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