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Med anledning av förordning (SFS 2020:193) och 
merkostnader inom personlig assistans till följd av 
covid-19  

Vårdföretagarna har tillsammans med Famna ställt två skrivelser till regeringen med 
anledning av förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt 
stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19 
(SFS 2020:193). Det är välkommet att regeringen i enlighet med våra önskemål 
förtydligat i SFS 2020:357 att det inte spelar någon roll vem som utför verksamheten. I 
de fall en kommun eller region har beslutat att överlämna vården eller omsorgen åt en 
annan aktör ska de ansöka om ersättning även för den andra aktörens extrakostnader. 

Det finns dock verksamheter som faller utanför regeringens intentioner och 
förordningens bestämmelser, nämligen personliga assistansanordnare vars verksamhet 
finansieras via Försäkringskassan. Socialstyrelsen som är den myndighet som fått 
regeringens uppdrag att fördela bidrag till regioner och kommuner slår fast följande i 
sina frågor och svar angående personlig assistans: Ersättning för kostnad kan enligt 
förordningen sökas för assistans i kommunal regi eller i de fall kommunen slutit avtal 
med någon annan som utför assistansen för kommunens räkning.  

Av ovan drar Vårdföretagarna slutsatsen att privata assistansanordnare vars verksamhet 
finansieras via Försäkringskassan inte kan få sina merkostnader till följd av covid-19 
ersatta via förordningen. Detta då uppdraget inte baseras på ett avtal med kommunen 
utan på att den enskilde brukaren valt en privat utförare eller att själva anordna sin 
assistans. Det handlar om den stora merparten av den personliga assistansen där de 
svårast sjuka brukarna, med de största behoven, finns.    

En stickprovsundersökning bland några av Vårdföretagarnas medlemsföretag 
verksamma inom personlig assistans visar att de, likt övriga vård- och 
omsorgsverksamheter, har merkostnader till följd av covid-19. Det rör sig bland annat 
om kostnader för personlig skyddsutrustning och ökade personalkostnader.  

Vi förutsätter att den ovan beskrivna situationen, d v s att personlig assistans som 
finansieras via Försäkringskassan, inte kan få merkostnader till följd av covid-19 ersatta 
endast beror på ett misstag och att detta rättas till så att regeringens intention om att 
ekonomiskt stödja omsorgsverksamheter kan uppfyllas.  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioner-och-kommuner-till-foljd-av-sjukdomen-covid-19/
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Vårdföretagarna bistår gärna i diskussioner om hur en hantering vad gäller ansökan om 
ersättning för merkostnader i verksamheter som finansieras via Försäkringskassan kan 
tas fram.   
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