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Ansökan om ersättning för merkostnader till följd av Covid-19 
Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag för merkostnader under pandemin 

covid-19. Som privat utförare har ni rätt att ansöka om ersättning för dessa merkostnader direkt av kommunen. 

Fyll i följande blankett med vilka merkostnader ni haft samt hur prognosen ser ut resten av året. Blanketten ska 

vara oss till handa senast 7 augusti. Det är viktigt att ni bifogar verifikat på de faktiska kostnaderna, tex 

fakturakopior eller kvitton.  

Sökande bolag 
Namn Organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer 

Bank Postgiro/bankgiro 

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 att göra inför resten av året. 
Beskriv nedan 
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Specificera förbrukade merkostnader som ni haft perioden 1 februari - 31 augusti 

Område Sökt belopp (kr) 

1a. Personal inom hälso- och sjukvård 

1b. Personal inom socialtjänstens omsorg 

1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård 

och socialtjänstens omsorg 

2. Smittskyddsåtgärder

3a. Personlig skyddsutrustning 

3b. Provtagningsmaterial 

3c. Medicinteknisk utrustning 

3d. Läkemedel 

4a. Sjukvårdsrådgivning 

4b. Informationsinsatser till allmänheten 

5a. Anpassningar i verksamhetenerna som rör 

lokaler, material eller liknande 

5b. Skyndsamma transporter 

Summa 

Personuppgifter, uppgiftslämnare 
Namn Befattning 

Gatuadress Postnummer och- ort 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 

Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr. 
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