
 

   
 

 

Fysioterapeuterna 
Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm 
Besöksadress Vasagatan 48 
Telefon 08-567 061 00 
E-post kansli@fysioterapeuterna.se 
Webbadress www.fysioterapeuterna.se 
Bankgiro 727-1877 
  

 

Fråga angående rätt till stöd enligt 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  
 
Enligt 1 § i ovannämnda förordning kan statsstöd lämnas till regioner och kommuner 
för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen 
covid-19 inom bland annat hälso- och sjukvårdsverksamheten. Enligt en senare ändring 
i förordningen får stöd också 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), KL, och som avser 
sådant som bidrag kan lämnas för enligt förordningen. 

Stödet riktar sig alltså primärt till regionernas och kommunernas egna verksamheter. 
Som bekant läggs dock ansvaret för en del av dessa verksamheter ut på privata utförare, 
bland annat inom ramen för lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Offentlig 
finansiering utgår även enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF.  

Fysioterapeuterna har noterat att åtminstone en region har tolkat förordningen så att den 
inte anses omfatta utförare verksamma inom ramen för LOF. Fysioterapeuterna ser inte 
att verksamheten hos utförare inom LOF skiljer sig åt till den grad från verksamhet som 
bedrivs enligt LOV att det kan bli fråga om en verksamhet som utgör en kommunal eller 
regional angelägenhet i det senare fallet men inte vad LOF beträffar. De enskilda 
vårdgivarna utför i båda fallen hälso- och sjukvård. Fysioterapeuterna vill även peka på 
möjliga konsekvenser när regioner börjar selektera specifika näringsidkare på bekostnad 
av andra vid tilldelningen av statsstöd. Detta kan strida mot både 2 kap. 8 § KL och EU-
rätten.   

Mot bakgrund av sagda utveckling vill Fysioterapeuterna ställa följande fråga till 
Socialdepartementet. Är ovannämnda förordning endast tillämplig på kommunala och 
regionala verksamheter, inklusive kommunägda bolag samt leverantörer verksamma 
inom ramen för LOV och LOU, eller går den även att tillämpa i förhållande till enskilda 
och näringsidkare med offentlig finansiering enligt LOF? 


