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Ärendenr: 20/01595 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 
december 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen för 2021 med staten om äldreomsorg – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, samt  

att i en skrivelse informera kommunerna om överenskommelsen 

 

Bakgrund 
SKR och regeringen träffade i januari/februari 2020 en treårig överenskommelse för 
åren 2020-2022 som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitalisering. ”Överenskommelse äldre – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”.  

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Parallellt med den demografiska 
förändringen bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket 
omfattande. Nya arbetssätt med digitalt stöd behövs. Det finns ett stort intresse bland 
kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av 
digitaliseringens möjligheter men också stora utmaningar. Kommunerna har 
begränsade resurser och det finns behov av kompetenshöjande insatser och 
erfarenhetsutbyte. För att uppnå goda resultat på området behövs samverkan mellan 
staten och kommunerna. Överenskommelsen har omfattat totalt 200 mkr under 2020, 
den totala summan och dess fördelning är densamma även under 2021.  
 
Överenskommelsen består av: 

- Riktat statsbidrag till kommunerna  
Kommunerna har möjlighet att rekvirera ett ekonomiskt stöd för att ges bättre 
förutsättningar att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga 
digitala/tekniska verktyg. Under 2020 har ca 260 kommuner rekvirerat 
medlen. 
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- Modellkommuner.  
10 kommuner - Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, 
Lund, Skellefteå, Uddevalla, Övertorneå – utsågs i juni 2020 till 
modellkommuner. Dessa kommuner har kommit lite längre i införandet av 
välfärdsteknik samt har i uppdrag att stödja övriga kommuner med digital 
verksamhetsutveckling inom kommunal vård och omsorg. 

- Nationell stödfunktion.  
SKR har inrättat en nationell stödfunktion/ett kompetenscenter för 
välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera 
digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg samt ge särskilt stöd till 
modellkommunerna. De 10 modellkommunerna utgör en del av det samlade 
nationella kompetenscentret. 

I arbetet inom överenskommelsen för välfärdsteknik samverkar SKR även med och 
tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos relevanta statliga myndigheter, 
nationella kunskapscentrum och andra särskilda nationella uppdrag med koppling till 
äldreomsorg och digitalisering.  
 
Under 2020 fick Inera AB i uppdrag av SKR att slutföra sitt projekt Säker digital 
kommunikation, (SDK), vilket syftade till att skapa förutsättningar för enkel, säker 
och enhetlig hantering av känslig ostrukturerad information. Projektet slutförs till 
årsskiftet och Inera AB beräknas under 2021 kunna börja erbjuda kommunernas 
socialtjänst/äldreomsorg att i framtiden upprätta en säker digital kommunikation med 
andra huvudmän och myndigheter.  
 
I överenskommelsen för 2021 görs få förändringar. SKR får nu i uppdrag att med 
fokus på informationssäkerhetsarbetet, fortsätta stödja kommunerna att skapa 
förutsättningar för att kunna införa en säker digital kommunikation. SKR ska även 
kunna stödja kommunerna med information och ökad kunskap om säkra 
inloggningar vid införskaffandet av välfärdsteknik. En ambitionshöjning i 
kommunernas informationssäkerhetsarbete ger även kommunerna bättre 
förutsättning att till exempel hantera kommande förslag till lagstiftning om ökade 
möjligheter för informationsutbyte. 
 
Därutöver har regeringen och SKR har den 2 december 2020 träffat en 
överenskommelse om en avsiktsförklaring för en digital infrastruktur till stöd för 
välfärden. Inom ramen för det arbete som påbörjas med anledning av 
avsiktsförklaringen ska SKR tillvarata den nationella stödfunktionens arbete genom 
att utbyte av kunskap och erfarenheter.  
 

Medel till kommunerna 
Beslut om utbetalning av medel om totalt 183 700 000 kronor till kommunerna som 
stimulansmedel under 2021 kommer att fattas genom särskilt regeringsbeslut ställt 
till Kammarkollegiet.  
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Av medlen ska 168 700 000 kr fördelas 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 
(bilaga 1 i överenskommelsen). 
15 000 000 kronor ska fördelas lika till de kommuner som utsetts till 
modellkommuner.  
 
Medlen till kommunerna utbetalas engångsvis efter rekvisition från kommunerna 
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. All rekvirering av 
medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till bidraget förfaller om 
rekvisition inte inkommit inom denna tid. På SKR:s webb finns information med 
hänvisning till de blanketter som ska användas vid rekvirering av medlen.  
 
Kommunerna som ansöker om dessa medel ska svara på Socialstyrelsens enkät 
avseende uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 
(se Socialstyrelsens regleringsbrev 2021).  
 
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2022. En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen använts 
(se bilaga 2 i överenskommelsen) ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2022. Ekonomichef/verksamhetschef ska granska och intyga uppgifterna i den 
ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om eventuella 
avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om redovisningen inte 
inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet. 
 
Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om 
utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Rekvisitionen, den ekonomiska 
redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av en 
behörig företrädare för kommunen. 
 
Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in 
kopior av räkenskaper (samlat, inom överenskommelsens inriktningsområden) i form 
av ekonomisk redovisning och övrigt underlag. 
För rekvisition och ekonomisk redovisning se också bilaga 2 i överenskommelsen. 
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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