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hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19
HVO-2020-2906
Sammanfattning

Den 16 juni utlystes ett statsbidrag med syftet att ekonomiskt stödja regioners och kommuners
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvård samt
socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Regeringen har avsatt 1 miljard kronor och aviserat om ytterligare 4 miljarder kronor för
merkostnader. Statsbidraget kan sökas för merkostnader som kommunen haft under perioden 1
februari – 30 november 2020 för bland annat personal, provtagning och skyddsutrustning.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om statsbidraget och
att återrapportera till Socialstyrelsen efter beviljat bidrag.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om
statsbidrag för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 (enligt förordning
2020:193) samt att återrapportera till Socialstyrelsen vid beviljat bidrag.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2020-08-25 Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-18
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-08-25
Ärendet

SIGNERAD

Den 16 juni utlystes ett statsbidrag med syftet att ekonomiskt stödja regioners och kommuners
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvård samt
socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Statsbidraget regleras i förordning (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.
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Regeringen har avsatt 1 miljard kronor och aviserat om ytterligare 4 miljarder kronor för
merkostnader. Statsbidraget kan sökas för merkostnader som kommunen haft under perioden 1
februari – 30 november 2020 och det kommet att finnas två ansökningstillfällen, med sista
ansökningsdag den 31 augusti och 30 november.
Bidrag kan lämnas för skäliga kostnader 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 covid-19, provtagningsmaterial,
medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälsooch 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 [hälso- och sjukvård samt socialtjänst] och spridningen av sjukdomen
covid-19,
5. Övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt
skyndsamma transporter.
Endast regioner och kommuner kan ansöka om statsbidraget. Externa leverantörer av vård och
omsorg, vilket för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden innebär leverantörer av boendeplatser
avropade från kommunförbundet Skånes ramavtal, kan inte söka statsbidraget själva. Hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen för samtal med
Kommunförbundet Skåne kring hur privata utförare ska gå till väga för att få del av
statsbidraget.
Återrapportering av beviljat statsbidrag ska göras genom en kortfattad ekonomisk redovisning
och en sammanfattande redogörelse för hur det har använts till Socialstyrelsen.
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