Hej!
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och
kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen
covid-19. Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter
för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom
• hälso- och sjukvård och
• socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning
Observera att privata anordnare måste söka statsbidrag via kommunen.
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. Vård och omsorg behöver därmed även ta upp dessa merkostnader.
Ansökan gäller för skäliga merkostnader under perioden 1/12 – 31/12 2020.
Ansökan gäller för nedlagda kostnader, d.v.s. inte prognostiserade kostnader.
Er sammanställning för december ska skickas till Johan Selin (johan.selin@molndal.se).
I Excel-dokumentet registrerar ni era kostnader under punkt 1-5 samt under lämpligt kostnadsslag.
De kostnadsslag som ligger upplagda är exempel och ni kompletterar med ytterligare kostnadsslag
utifrån behov. Skriv i rutorna bredvid respektive punkt en kortfattad redogörelse för vad kostnaderna
har använts till och om möjligt hur kostnaden kan styrkas. Utöver Excel-filen ska fakturakopia och
lönespecifikation bifogas för att styrka merkostnaderna.
Socialstyrelsen har publicerat exempel på vilka merkostnader som kan vara bidragsberättigade.
Frågor och svar, exempel från socialstyrelsen uppdateras löpande på denna sidan:
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioner-och-kommuner-till-foljd-avsjukdomen-covid-19/
Vad händer sedan
Samtliga merkostnader som Mölndals Stad och alla privata anordnare haft samlas ihop till en
gemensam ansökan till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen gör en bedömning av alla regioners och
kommuners ansökningar och fördelar därefter till respektive huvudman. Således kan inga garantier
göras för full ersättning för merkostnader. Mölndals Stad ansvarar för hanteringen av ansökningen
och fördelning av beviljat bidrag.
Kontaktpersoner i kommunen
Johan Selin 031- 315 24 47 johan.selin@molndal.se
Bahar Agahi 031-315 24 88 bahar.agahi@molndal.se
Sebastian Berntsson 031-315 24 89 sebastian.berntsson@molndal.se
Tommi Larsson 031-315 24 54 tommi.larsson@molndal.se

