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Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för 2020
(omgång 1) att ekonomiskt stödja verksamheter inom
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av
sjukdomen covid-19
Beslut
Socialstyrelsen beviljar Tyresö kommun statsbidrag för kostnader på
sammanlagt 13 990 043 kronor.
Inom ramen för tilldelade medel beviljas kommunen statsbidrag med 91,4
procent av 15 301 467 kronor.
Statsbidrag beviljas för kostnader på sammanlagt 13 990 043 kronor av 15 301
467 kronor i godkända kostnader. Statsbidrag beviljas inte för 464 417 kronor.
Skäl för beslut
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 4 § förordningen (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 (förordningen) får statsbidrag, inom
ramen för tilldelade medel, lämnas till regioner och kommuner för skäliga
kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och 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 hälso- och 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 i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande
samt skyndsamma transporter.
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Av 1 § samma förordning framgår att den innehåller bestämmelser om
statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och
sjukvårdsverksamheten samt socialtjänstverksamheten när det gäller omsorg om
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 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 förordningen.
Socialstyrelsens bedömning
Kommunen har ansökt om 15 765 884 kronor för merkostnader. Socialstyrelsen
finner att statsbidrag ska lämnas till kommunen för skäliga merkostnader enligt
punkterna 1-5 i förordningen med sammanlagt 13 990 043 kronor.
Socialstyrelsen har tilldelats tio (10) miljarder kronor för att besluta om
statsbidrag enligt förordningen. De medel som tilldelats myndigheten täcker de
kostnader som godkänts totalt för samtliga regioner och kommuner till 91,4
procent. Det innebär att varje region och kommun beviljas 91,4 procent av sina
godkända kostnader.
Av er ansökta kostnad avslås 464 417 kronor för externa placeringar på HVB
och stödboende. I ärendet framgår att kostnaden för insatsen inte styrkts vara en
merkostnad inom socialtjänstverksamheten när det gäller omsorg om äldre
personer och personer med funktionsnedsättning enligt förordningen. Ni är
därför inte ersättningsberättigade för denna kostnad och ansökan i denna del
avslås.
Villkor för utbetalning
Statsbidraget kommer att betalas ut snarast möjligt på det post- eller
bankgironummer som ni har uppgett i er ansökan. Medlen ska täcka
merkostnader i de verksamheter som omfattas av förordningen och som har
uppkommit till följd av sjukdomen covid-19 från den 1 februari till och med den
31 augusti 2020.
Återrapportering
Kommunen ska senast i mitten av mars (datum komma framgå i samband med
återrapporteringen) 2021 till Socialstyrelsen lämna en kortfattad ekonomisk
redovisning av det beviljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse
för hur det har använts, 8 § första stycket förordningen. Socialstyrelsen skickar i
slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett webbaserat
återrapporteringsformulär via e-post till bidragsmottagaren.
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Återbetalning och återkrav
I 9 § förordningen anges att den som tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig om
1. denne har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna
förordning.
2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
eller
3. denne inte lämnas sådana uppgifter som avses i 8 § första stycket.
Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Socialstyrelsen
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda
skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.
Överklagande
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas, 11 § förordningen (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.
Kontakt
Vid kontakt med Socialstyrelsen var vänlig och använd diarienumret (Dnr) ovan.
Handläggning och beslutsfattare
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Niklas Eneroth deltagit. Utredarna Marlene
Olsson Vargas och Kristina Olofsson har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut
Marlene Olsson Vargas
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