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Utbetalning av medel för överenskommelsen mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus  

Regeringen beslut 

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 200 000 000 kronor i 

enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 6 februari 2020  

(dnr S2020/00577/SOF) om en överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus. Av dessa medel ska 168 700 000 kr för-

delas till samtliga kommuner. Medlen fördelas efter en fördelningsnyckel 

baserat på antal personer som är 80 år eller äldre i kommunen, men med ett 

minimibelopp om 250 000 kronor till varje kommun (se bilaga). Vidare ska 

15 000 000 kronor fördelas lika till de kommuner som utses till modell-

kommuner. Sveriges Kommuner och Regioner meddelar Kammarkollegiet 

senast den 3 augusti 2020 om vilka kommuner som utsetts till modell-

kommuner. Sveriges Kommuner och Regioner får rekvirera 16 300 000 

kronor för eget arbete kopplat till överenskommelsen. 

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, 

anslagspost 8 Utvecklingsmedel – Kammarkollegiet.  

Samtliga medel utbetalas efter rekvisition från ställd till Kammarkollegiet. De 

kommuner som utses till modellkommuner efter att ha rekvirerat sin del av 

de stimulansmedel som fördelas till samtliga kommuner, kan rekvirera de 

extra medlen för modellkommuner i särskild ordning efter den 3 augusti 

2020.  
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All rekvirering av medel bör om möjligt ske före den 1 oktober 2020 dock 

senast den 1 december 2020. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte 

inkommit inom denna tid.  

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 

31 mars 2021. En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur 

medlen använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021 (se 

bilaga). Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för 

detta regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. 

På regeringens vägnar 

  

Eva Nordmark  

 Michael Blom 
 

 

Kopia till 

Sveriges Kommuner och Regioner 

samtliga kommuner 
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