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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2020 för att säkerställa tillgång till 

ambulansflygtransporter under utbrott av 

sjukdomen covid-19 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 

företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och 

sjukvården. Syftet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig till-

gång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen covid-

19. 

Läs förordningen, syftet och dessa anvisningar innan ni fyller i och lämnar in 

ansökan. Övrig information som rör utlysning anges på Socialstyrelsens webb-

plats för statsbidraget. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 74 250 000 000 kronor.  

Vilka kan söka medlen? 

Företag som: 

1. utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och 

sjukvården. Med ambulansflyg avses ett flygplan som är utrustat för am-

bulanstransport av patienter i behov av avancerad hälso- och sjukvård.  

2. har haft avtal med hälso- och sjukvården gällande patienttransporter med 

ambulansflyg sedan den 1 januari 2020. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för uteblivna intäkter och skäliga merkostnader som har 

uppstått i företagets ambulansflygverksamhet under tiden från och med den 1 

juni 2020 till och med den 15 september 2020 till följd av utbrottet av sjukdo-

men covid-19. Statsbidraget lämnas dock inte för uteblivna intäkter eller mer-

kostnader som redan har ersatts genom annat statligt stöd med anledning av ut-

brott av sjukdomen covid-19. 

 

Statsbidraget och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får till-

sammans inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården pati-

enttransporter med ambulansflyg under perioden bidraget avser (1 juni 2020 – 

15 september 2020).  

För vilken tid utbetalas medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen senast under december 2020 för kostnader som 

uppkommit från den 1 juni 2020 till och med den 15 september 2020.  
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När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 30 september 2020. Vi beräknar 

att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut senast i november 2020.  

Villkor för statsbidraget 

Förutsättningarna för statsbidraget anges i förordningen (2020:580) om statsbi-

drag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjuk-

domen covid-19.  

 

Statsbidrag får endast lämnas om företaget: 

- utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- sjukvår-

den, 

- har haft avtal med hälso- och sjukvården gällande patienttransporter med 

ambulansflyg sedan den 1 januari 2020, 

- har haft uteblivna intäkter och skäliga merkostnader som har uppstått i 

företagets ambulansflygverksamhet under tiden från och med den 1 juni 

2020 till och med den 15 september 2020 till följd av utbrott av sjukdo-

men covid-19. 

 

Statsbidrag täcker inte kostnader för uteblivna intäkter eller merkostnader som 

redan har ersatts genom annat statligt stöd med anledning av utbrott av sjukdo-

men covid-19. 

 

Statsbidraget och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får till-

sammans inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården pati-

enttransporter med ambulansflyg under den period som bidraget avser. 

Särskilda prioriteringar 

Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens utifrån tillgängliga medel att 

fördela i förhållande till statsbidragets ändamål. 

Hur gör ni ansökan? 

För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen tagit fram en blankett för de upp-

gifter som vi efterfrågar. Ni ska lämna alla uppgifter som blanketten omfattar. 

Uppgifterna i ansökan utgör också underlag för Socialstyrelsens uppföljning och 

för redovisningen till regeringen. Ansökan ska vara undertecknad av behörig fö-

reträdare för företaget som intygar att uppgifterna är riktiga. Blanketten åter-

speglar de villkor som framgår av förordning (2020:580). 

 

Till ansökan bifogas avtal för styrkande av att företaget utför patienttrans-

porter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården. 

 

Till ansökan bifogas underlag för styrkande av uteblivna intäkter, till exempel 

i form av antagande av offert samt bekräftelse på avbeställning och för styrkande 

av merkostnader, till exempel i form av fakturor och kvitton, bestyrkt grundbok 
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och huvudbok eller revisorsintyg i företagets ambulansflygverksamhet under ti-

den från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 september 2020.  

 

 

Vad gäller för återbetalning av medel? 

 

En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om: 

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har 

förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller 

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt 

belopp och mottagaren borde ha insett detta. 

 

Vid en eventuell återbetalning kommer Socialstyrelsen att skicka en faktura. 

 

 

 

 


