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Möjligheter till ekonomiskt stöd för merkostnader 
på grund av Covid-19 

Regeringen har vid upprepade tillfällen lovat att vården och omsorgen ska få en statlig 
ersättning för samtliga covidrelaterade merkostnader, såsom personlig skyddsutrustning, 
extra personal och andra anpassningar i verksamheterna som behövs för att minska 
smittspridningen. Under 2020 ersattes merkostnaderna efter ansökan hos 
Socialstyrelsen.  

Under 2020 uppgick ersättningarna sammantaget till 18,5 miljarder kronor, där närmare 
en tredjedel avsåg omsorgen. Även om situationen successivt förbättrats under 2021 har 
omsorgen fortsatt att använda skyddsutrustning då det varit nödvändigt för att stävja 
smittspridning och krävts enligt myndigheternas rekommendationer. Priset på viss 
skyddsutrustning har också varit ovanligt hög. Att kraven skärpts, till exempel att 
andningsskydd ska användas vid misstänkt covid-19, bidrar också till ökade kostnader. 

I samband med att regeringen presenterade vårändringsbudgeten meddelades att 
äldreomsorgen inte får riktade medel för merkostnader under 2021. Enbart sjukvård och 
personlig assistans ersätts fortsatt.  När Vårdföretagarna kontaktat regeringskansliet om 
varför, är svaret att stora tillskott gjorts till kommunsektorn, bland annat genom höjningar 
av de generella statsbidragen och särskilda tillskott till äldreomsorgen. Regeringen anser 
att det därför inte är motiverat att avsätta ytterligare riktade medel för merkostnader till 
äldreomsorgen. Vårdföretagarna drar därför slutsatsen att äldreomsorgens merkostnader 
är tänkta att täckas av de tillskott som gjorts.  
 
För privata utförare inom äldreomsorgen är det nu oklart hur de ska få merkostnader 
täckta av de medel som kommunsektorn fått. För statsbidraget Säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer finns en möjlighet att använda medlen till 
pandemirelaterade kostnader. Socialstyrelsen skriver i sin uppräkning av vad bidraget 
kan användas till bland annat ” förebygga smittspridning av covid-19”. Detta är dock 
under förutsättning att kommunen fattar beslut om att medlen ska användas till 
merkostnader.  
 
Med anledning av detta vill Vårdföretagarna ställa frågan på vilket sätt utförare inom 
äldreomsorgen kan få ersättning för merkostnader relaterade till covid-19 från kommunen 
under 2021 i enlighet med regeringens intention? 
 
Vi ser fram emot ert svar och bistår gärna om ni har frågor.  

 

Med vänlig hälsning 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sakerstalla-en-god-vard-och-omsorg-av-aldre-personer/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sakerstalla-en-god-vard-och-omsorg-av-aldre-personer/
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