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 Region Stockholm 
Björn Eriksson  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

  

Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja 
sjukvården till följd av sjukdomen covid-19  

 

Vårdföretagarna har tillsammans med Famna, i en tidigare skrivelse daterad 
2020-07-01, uppmärksammat region Stockholm på att privata utförare inom 
hälso- och sjukvården 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.  

Vårdföretagarna får oroande signaler om att region Stockholm meddelat privata 
vårdgivare med vilka regionen har avtal att det inte finns en andra omgång för 
att ansöka om kompensation för merkostnader kopplade till covid-19. Ett sådant 
beslut skulle innebära att merkostnader uppkomna efter den 14 augusti, som 
region Stockholm sedan tidigare satt som deadline för att inkomma med 
underlag, inte kommer att kompenseras.  

Vårdföretagarna menar att ovan beslut strider mot regeringens intention i 
förordning 2020:357 som preciserar att alla vårdgivare, oavsett regiform, via 
statsbidraget skäligen ska kompenseras för merkostnader till följd av covid- 19. 
Beslutet strider också mot den tolkning som Socialstyrelsen, som fördelar 
statsbidraget, gjort av förordningen.  

På Socialstyrelsens hemsida står följande att läsa: 

Regioner och kommuner ska skicka in uppgifter om bokförda merkostnader för 
perioden augusti-september 2020 och underlag på beräknade merkostnader för 
perioden oktober-november 2020 baserat på bokförda uppgifter under perioden 
februari-september 2020. 

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 för perioden oktober-
november 2020 i samband med ansökan. 

Av ovan framgår att statsbidraget gäller också för merkostnader uppkomna efter 
den 14 augusti och fram till och med november 2020. Därmed måste privata 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioner-och-kommuner-till-foljd-av-sjukdomen-covid-19/
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vårdgivare i region Stockholm beredas möjligheten att få merkostnaderna 
kompenserade också för den perioden.  

Vårdföretagarnas förutsätter att region Stockholm nu skyndsamt får igång en 
process för ansökan så att vårdgivarna, offentliga som privata, kan tilldelas 
medel som täcker de merkostnader som pandemin ger upphov till.  

Arbetet brådskar dock då den andra, och sista, ansökningsomgången för 
statsbidraget löper ut den 30 november 2020. Till denna andra 
ansökningsomgång har regeringen avsatt ytterligare 10 miljarder kronor.  

Vårdföretagarna och region Stockholm har ett gemensamt intresse av att fortsatt 
säkerställa att såväl offentliga som privata vårdgivare 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 belastar sjukvården.  

 

Med vänlig hälsning,  

 

Antje Dedering  
Förbundsdirektör  
Vårdföretagarna  

 

Sabina Joyau 
Näringspolitisk chef 
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