SOCIALSTYRELSEN

Dnr 9.1-18923/2020

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till regioner och
kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av
sjukdomen covid-19
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till
regioner och kommuner. Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader inom hälso- och sjukvård
samt socialtjänst avseende omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning till följd av sjukdomen covid-19.

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 5 miljarder kronor.

Vilka kan söka medlen?
Regioner och kommuner. 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.

Vad kan ni söka medel för?
Statsbidraget kan sökas för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom
hälso- och sjukvårdsverksamheten samt socialtjänstverksamheten när det gäller
omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas till regioner och kommuner för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser:
1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg
samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning
inte har lämnats på annat sätt,
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som
används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som
behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli
en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser
verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.
Se frågor och svar- dokumentet på webbplatsen för statsbidraget för exempel
som kan utgöra bidragsberättigade merkostnader under respektive punkt.
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För vilken tid utbetalas medlen?
Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om medlen vid två tillfällen under året.
Första beslutet om bidrag sker efter beredning av ansökningar som kommit in
senast den 31 augusti och det andra beslutet om bidrag beräknas ske efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 30 november. Utbetalningarna
ska täcka kostnader som uppkommit från den 1 februari 2020 till och med den
30 november 2020.

När behöver Socialstyrelsen ha ansökan?
Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 augusti
respektive den 30 november 2020.

Villkor för statsbidraget
Förutsättningarna för statsbidraget anges i förordningen (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.
Statsbidrag får lämnas inom
-

hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses enligt förordningen sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).
Med socialtjänstverksamhet avses enligt förordningen omsorgen om äldre personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Hur görs ansökan?
Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:
1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en
person med fullmakt från denne) för regionen eller kommunen ansöka
om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att
bli ombud. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/.
2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via
statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar
via det specifika statsbidragets webbplats.
Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. Om sökanden inte skyndsamt
följer en uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i
befintligt skick.
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Återbetalning och återkrav av ersättning
Region eller kommun som tagit emot statsbidrag enligt förordningen är återbetalningsskyldig om:
1. den har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av förordningen,
2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, eller
3. den inte lämnar sådana uppgifter, en ekonomisk redovisning och en redogörelse för hur statsbidraget har använts, som avses i 8 § första
stycket i förordningen.
Om mottagaren är återbetalningsskyldig ska Socialstyrelsen besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Vad gäller för återrapportering av medel?
Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en
kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har använts.
Socialstyrelsen kommer inför återrapporteringen att skicka ut ett webbaserat
återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.
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