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Sammanfattning
• Ytterligare resurser för covid-19-vården och uppskjuten vård.
• Stöden till enskilda förlängs.

• Ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och
genomföra vaccineringen.
• Paketen innefattar satsningar på 7 miljarder kronor.
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Pandemin fortsätter – vi är inte igenom
krisen ännu
• Smittspridningen och trycket på sjukvården är fortsatt högt

• Utöver liv och hälsa också stor påverkan på ekonomi och
arbetsmarknad
• Vaccin ger framtidshopp – över en miljon svenskar har vaccinerats
• Insatser av historisk magnitud har vidtagits för att:
• Rädda svenska jobb, företag och verksamheter

• Skapa ekonomisk trygghet och fungerande omställning för enskilda människor
• Stötta välfärden och kommunsektorn
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Agenda
• Ytterligare resurser för covid-19-vården och uppskjuten vård.
• Stöden till enskilda förlängs och kopplas till vaccinationsmålet.

• Ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och
genomföra vaccineringen.
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Två miljarder till regionerna för covid-19vården och uppskjuten vård
• Brist på pengar ska inte vara ett hinder för att begränsa
smittspridningen eller vårda sjuka.
• Utbrottet av covid-19 innebär en hög belastning på hälsooch sjukvården. Det har också fått till följd att annan vård
skjutits upp eller ställts in.

• Regeringen skjuter därför till ytterligare 2 miljarder för
sjukvårdens för vård av patienter med covid-19 samt för
uppskjuten vård.
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Agenda
• Ytterligare resurser för covid-19-vården och uppskjuten vård.
• Stöden till enskilda förlängs och kopplas till vaccinationsmålet.

• Ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och
genomföra vaccineringen.
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Regeringen förlänger stöd som är viktiga
för tryggheten under covid-19
• En viktig del i att begränsa smittspridningen är att
människor ska kunna stanna hemma om de blir sjuka
• Därför föreslår regeringen att en rad ersättningar till
enskilda förlängs till och med den 30 juni 2021
• Förlängning av ersättningarna kopplas nu också till
vaccinationsmålet
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Regeringen förlänger stöd som är viktiga
för tryggheten under covid-19
• Ersättningen för karensavdrag och ersättningen till
egenföretagare för de 14 första karensdagarna
• Kompensation till arbetsgivare för den del av
sjuklönekostnaden som överstiger det normala
(aviserades 1/4)
• Slopat krav på läkarintyg under de första 14 dagarna för
alla sjukskrivna
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Regeringen förlänger stöd som är viktiga
för tryggheten under covid-19
• Möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa
anhöriga till riskgrupper
• Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola
stänger
• Undantagen från prövningen mot normalt förekommande
arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering
dag 180 och 365 t.o.m. 31 december 2021.
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Agenda
• Ytterligare resurser för covid-19-vården och uppskjuten vård.
• Stöden till enskilda förlängs och kopplas till vaccinationsmålet.

• Ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och
genomföra vaccineringen.
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Ytterligare resurser för vaccin och
vaccinationer
• 1 miljard kronor avsätts för ytterligare köp
av vaccin mot covid-19
• 700 miljoner kronor avsätts till regionerna
för arbetet med att vaccinera
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Ytterligare resursförstärkningar av
kommuner, regioner och myndigheter
• 1,65 miljarder för testning och smittspårning
• Förlängt statsbidrag till regioner och kommuner för
skyndsamma transporter av covid-19-patienter

• Resursförstärkningar av Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen och Inspektionens för vård och
omsorg (IVO)
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Smittskyddsåtgärderna förlängs
• Förlängning av den tidsbegränsade lagen
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen med fyra månader
• Tillfälliga resurstillskott till kommuner,
regioner och länsstyrelser för tillsyn enligt
lagen
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Sammanfattning
Åtgärder

Miljoner kronor

Merkostnader för covid-19 vården och uppskjuten vård: medel till regioner

2000

Förlängningar av stöden till enskilda
Förlängning av ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper
Förlängning ersättning för karensavdrag
Förlängning av förordning om viss tillfällig föräldrapenning maa covid-19
Förlängning av stöd till egenföretagare vid sjukdom
Läkarintygsfri tid till dag 14

100
600
0,85
150
100

Tillskott för att stärka vaccinations- och smittskyddsarbetet
Förlängning av den tidsbegränsade lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen med fyra månader. Del till LST
Förlängning av den tidsbegränsade lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen med fyra månader.
Tillfälliga förstärkningar av Folkhälsomyndighetens anslag p.ga. Covid-19
Förstärkta resurser till testning och smittspårning
Tillfälliga förstärkningar av Socialstyrelsens anslag p.ga. Covid-19
Förstärkning av IVO:s anslag
Förlängt statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter av covid-19
patienter tom 30 juni 2021
Förlängning av undantag i sjukpenningen pga uppskjuten vård
Förstärkta resurser till regionerna för genomförda vaccineringar
Förstärkta resurser till kostnaderna för vaccinköpen
Totalt

1,2
64,4
90
1650
21,4
10
50
330
700
1000
6867,85
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