
Ansökan om statsbidrag till 
följd av sjukdomen covid-19 

SID 1/5 

SKICKA TILL 

E-POST: SF@VALLENTUNA.SE

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

VALLENTUNA KOMMUN 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Nu finns det möjlighet för dig som företagare eller enskild person att tillsammans 
med Vallentuna kommun ansöka om statsbidrag för de ökade kostnader din 
verksamhet har fått till följd av sjukdomen covid-19. Nedan ser du information som 
Vallentuna kommun behöver få från dig. Sista ansökningsdag är den 7 augusti 2020. 

Statsbidraget är till för att stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt 

socialtjänst, till följd av covid-19. Det kan endast sökas av kommuner och regioner. Om du 
har ett pågående avtal med Vallentuna kommun kan du ta del av statsbidraget via 
kommunen. Dina inskickade uppgifter kommer då att sammanställas med kommunens egna i 
en gemensam rapport till Socialstyrelsen. Mer information hittar du på 

www.vallentuna.se/statsbidragcovid19.  

På www.socialstyrelsen.se hittar du också vanliga frågor och svar om bidraget angående 
merkostnader för covid-19, samt annan information som kan vara till hjälp när du fyller i 
nedanstående blankett. Socialstyrelsen lägger löpande upp fler frågor och svar under 

ansökningstiden.  

Din verksamhets betalningsuppgifter 

PLUS- ELLER BANKGIROKONTO 

MOTTAGARNAMN 

MEDDELANDETEXT 

Sammanfattande beskrivning av ansökan (max 2000 tecken) 

Sammanfatta kortfattat på vilket sätt er organisation har haft och kommer att ha 
merkostnader till följd av pandemin covid-19. Beskriv vad ni gjort och planerar inför resten 
av året. 

Område 1 

1a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för personalkostnader för hälso- och sjukvårdspersonal (max 2000 tecken): 

mailto:SF@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/statsbidragcovid19
http://www.socialstyrelsen.se/
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1b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för personalkostnader för personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning (max 2000 tecken): 
 

 

 

 
1c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för provtagning av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg om 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning (max 2000 tecken): 
 

 

 

Område 2 

2. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) (max 2000 tecken): 

 

 

Område 3 

3a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för personlig utrustning som avses i förordningen (2020:126) (max 2000 tecken): 
 

 

mailto:SF@vallentuna.se
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3b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för provtagningsmaterial (max 2000 tecken): 
 

 

 
3c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för medicinteknisk utrustning (max 2000 tecken): 
 

 

 
3d. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 

för läkemedel (max 2000 tecken): 
 

 

 
 

Område 4 

4a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för sjukvårdsrådgivning (max 2000 tecken): 
 

 

 
4b: Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för informationsinsatser till allmänheten (max 2000 tecken): 
 

 

mailto:SF@vallentuna.se
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Område 5 

5a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 

för anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande (max 2000 
tecken): 
 

 

 
5b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 juli 2020 
för skyndsamma transporter (max 2000 tecken): 
 

 

 

Specificera förbrukade kostnader (1 februari – 31 juli 2020) 

 
Område                                                        Sökt belopp (kr) 
 

1a. Personal inom hälso- och sjukvård  

1b. Personal inom socialtjänstens omsorg  

1c. Provtagning av personal inom hälso-  
och sjukvård och socialtjänst socialtjänstens 
omsorg om äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning 

 

2. Smittskyddsåtgärder  

3a. Personlig skyddsutrustning  

3b. Provtagningsmaterial  

3c. Medicinteknisk utrustning  

3d. Läkemedel  

4a. Sjukvårdsrådgivning  

4b. Informationsinsatser till allmänheten  

5a. Anpassningar i verksamheterna som rör 
lokaler, material eller liknande 

 

5b. Skyndsamma transporter  

Total summa  
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Prognos för resten av året 2020 

Det kommer vara möjligt att ansöka om ett till statsbidrag för resten av 2020. Inför den 

ansökan behöver Socialstyrelsen få in en grov uppskattning över de merkostnader som vi 
avser ansöka om i nästa omgång. Syftet är att ge Socialdepartementet ett underlag.  
 
Gör därför en prognos över merkostnader som inte ingår i denna ansökan, det vill säga från 1 
augusti fram till 31 december. Det går bra att även lägga till eventuella kostnader från 1 
februari – 31 juli som inte kommer med i denna ansökan.  
 

 

Prognostiserade kostnader                                Prognostiserade belopp (kr) 

(1 augusti – 31 december 2020)                       (1 augusti – 31 december 2020) 
 

1a. Personal inom hälso- och sjukvård  

1b. Personal inom socialtjänstens omsorg  

1c. Provtagning av personal inom hälso-  
och sjukvård och socialtjänst socialtjänstens 
omsorg om äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning 

 

2. Smittskyddsåtgärder  

3a. Personlig skyddsutrustning  

3b. Provtagningsmaterial  

3c. Medicinteknisk utrustning  

3d. Läkemedel  

4a. Sjukvårdsrådgivning  

4b. Informationsinsatser till allmänheten  

5a. Anpassningar i verksamheterna som rör 
lokaler, material eller liknande 

 

5b. Skyndsamma transporter  

Total summa  

 

  

ORT, DATUM  

 
   

UNDERSKRIFT (BESTÄLLARENS NAMN)   

NAMNFÖRTYDLIGANDE (BESTÄLLARENS NAMN)   

 

Information om Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679  
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter 
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna 

behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör 

personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka 

personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om 

personuppgifter som vi behandlar om dig.
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