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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2021 för att säkerställa tillgång till 

ambulansflygtransporter under utbrott av 

sjukdomen covid-19. 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 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 

Statsbidrag får lämnas till ett högsta belopp om 16 160 000 kronor per företag 

för den totala perioden för statsbidraget vilket är den 1 januari 2021 till den 30 

juni 2021. Tillgängliga medel för uppdraget är 50 000 000 kronor. 

Vilka kan söka medlen? 

Företag som kan ansöka: 

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. 

 

Företag som inte kan ansöka: 

1. var i svårigheter den 31 december 2019 enligt definitionen i artikel 2.18 

i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 ge-

nom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre 

marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga 

lydelsen, eller 

2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kom-

missionen som förklarat ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och 

oförenligt med den inre marknaden. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för icke täckta fasta kostnader som har uppstått i företa-

gets ambulansflygverksamhet under perioderna från och med den 1 januari 2021 

till och med den 30 juni 2021 till följd av utbrottet av sjukdomen covid-19. Med 

icke täckta fasta kostnader avses de fasta kostnader som har uppstått i företagets 

ambulansflygverksamhet under perioden den 1 januari 2021 till och med den 30 
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juni och som, inte ersatts av täckningsbidrag eller av försäkringar och stöd med 

anledning av utbrott av sjukdomen covid-19. Med täckningsbidrag avses intäkter 

efter att rörliga kostnader har dragits av. 

 

Ansökan är uppdelad i två ansökningsomgångar: 

1. 1 januari 2021 till den 31 mars 2021 samt, 

2. 1 april 2021 till den 20 juni 2021. 

 

Statsbidraget får inte överstiga 70 procent av de icke täckta fasta kostnaderna. 

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. 

För vilken tid utbetalas medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen för respektive ansökningsomgång senast under 

december 2021 för kostnader som uppkommit från den 1 januari 2021 till och 

med den 30 juni 2021.  

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den  

1. 15 april 2021 för perioden från och med den 1 januari 2021 till och med 

den 31 mars 2021. 

2. 15 juli 2021 för perioden från och med den 1 april 2021 till och med den 

30 juni 2021. 

 

Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut för första an-

sökningsomgången senast i juli 2021 och för den andra ansökningsomgången 

senast november 2021. 

Villkor för statsbidraget 

Förutsättningarna för statsbidraget anges i förordningen (2021:198) 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 icke täckta fasta utgifter som har uppstått i företagets ambulans-

flygverksamhet under tiden från och med den 1 januari 2021 till och 

med den 30 juni 2021 till följd av utbrott av sjukdomen covid-19. 

 

Statsbidrag täcker inte kostnader för icke täckta fasta kostnader som redan har 

ersatts genom annat statligt stöd med anledning av utbrott av sjukdomen covid-

19. 
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Statsbidraget får inte överstiga 70 procent av de icke täckta fasta kostnaderna. 

Stödet och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får tillsammans 

inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården patienttranspor-

ter med ambulansflyg under den period som stödet 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. 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 företrädare för företaget som intygar 

att uppgifterna är riktiga. Blanketten återspeglar de villkor som framgår av för-

ordning (2021:198). 

 

Till ansökan ska en granskning utförd av en extern, oberoende och kvalificerad 

revisor bifogas. Revisorsintyget kan kompletteras med efter att sista ansöknings-

datum har passerat. Revisorn ska granska de uppgifter om den statsbidragsberät-

tigade kostnaden och enligt standard SNT 4400 eller en motsvarande standard. 

Revisorn ska: 

1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med sökandens 

bokföring för den period som stödet ska omfatta, 

2. för respektive budgetpost kontrollera att redovisade kostnader till sin ka-

raktär överensstämmer med budgetpostens benämning, 

3. kontrollera att det finns underlag (kvitton eller fakturor) som verifierar 

kostnaderna, 

4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som stödet ska omfatta, 

5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med icke täckta fasta kost-

nader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet till följd av 

utbrott av sjukdomen covid-19 under stödperioden från och med den 1 

januari 2021 till och med den 30 juni 2021, och 

6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att 

a) anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden om-

fattar, och 

b) tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns av-

seende den period som lönekostnaderna omfattar. 

 

De kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 procent av kostnaderna för 

respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst 5 verifikationer för re-

spektive budgetpost. 

 

Till ansökan ska även bifogas avtal för styrkande av att företaget utför pa-

tienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården. 
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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, el-

ler 

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

lopp och mottagaren borde ha insett detta. 

 

Vid en eventuell återbetalning kommer Socialstyrelsen att skicka en faktura. 


