
 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 10 

Vårt ärendenr: 
21/00003 

 

  
 2021-07-01   

    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Regionstyrelserna 
 

 
 

Ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 
 
Ärendenr: 20/01669 

Förbundsstyrelsens beslut 
Arbetsutskottet har på delegation från styrelsen för Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) vid sammanträde den 1 juli 2021 beslutat  

att godkänna bifogat förslag till reviderad överenskommelse mellan staten och SKR 
om genomförandet av vaccinering mot covid-19, 2021  

att anse beslutet omedelbart justerat, samt 

att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen. 

 

Bakgrund 
SKR och regeringen har kommit överens om en ändringsöverenskommelse om 
genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021. Utgångspunkten för de ändringar 
som gjorts är den rekommendation som Folkhälsomyndigheten presenterade den 22 
juni 2021 gällande vaccinationer av personer under 18 år.  
Staten och SKR är överens om att även vaccinationerna av barn ska genomföras 
skyndsamt, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar och 
på ett sätt som gör att vaccinationen har förutsättningar att ske på ett jämlikt sätt över 
landet. Parterna ska vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög och jämlik 
vaccinationstäckning som möjligt. 
Den schablonersättning som parterna tidigare har enats om ska utgå även för 
vaccinering av barn. 
Utöver de punkter som omfattas och beskrivs i ändringsöverenskommelsen gäller 
övriga delar av den ursprungliga överenskommelsen samt tidigare 
ändringsöverenskommelse med anledning av förändrade förutsättningar avseende 
leverans av vaccin fortsatt under 2021. Ändringsöverenskommelsen behöver således 
läsas tillsammans med de två tidigare överenskommelserna i sin helhet. 
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Tidigare rekommendation från SKR till medlemmarna (20/01597) om kostnadsfrihet 
av vaccinering mot covid-19, i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, kvarstår fortsatt. 
 

Ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 med 
anledning av förändrade rekommendationer om vaccination av barn redovisas i 
bilaga 1 

Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, bilaga 2 

Ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, 
med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin, bilaga 3 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

Anders Knape 
Ordförande 
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1.   Bakgrund till ändringsöverenskommelsen
Den 8 december 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 
2021. Den gemensamma målsättning i den träffade överenskommelsen är att 
alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 
18 år tillhörande en riskgrupp skyndsamt ska kunna erbjudas vaccinering 
mot covid-19 under första halvåret 2021. Mot bakgrund av försenade 
vaccinleveranser ändrades överenskommelsen den 1 april 2021. Ändringen 
innebär bland annat att den gemensamma målsättningen löpande uppdateras 
i förhållande till prognoserna för vaccinleveranser. Vidare utökades 
överenskommelsen till att omfatta åtaganden kopplade till vaccinationsbevis.

Sedan slutet av maj finns ett vaccin mot covid-19 godkänt av den 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) från tolv års ålder. Vaccinet har 
tidigare varit godkänt för användning från sexton års ålder Den 22 juni 
presenterade Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande 
vaccinationer av personer under 18 år. 

2.   Inledning
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende barn 
finns ett behov av att uppdatera överenskommelsen mellan staten och SKR 
om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021.

Staten och SKR är överens om att även vaccinationerna av barn ska 
genomföras skyndsamt, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om prioriteringar och på ett sätt som gör att vaccinationen har 
förutsättningar att ske på ett jämlikt sätt över landet. Parterna ska vidta 
åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög och jämlik vaccinationstäckning 
som möjligt.

Den schablonersättning som parterna tidigare har enats om ska utgå även för 
vaccinering av barn.

3.   Justeringar i ursprunglig Överenskommelse om genomförande av 
vaccinering mot covid-19, 2021 
Justeringarna i denna ändringsöverenskommelse avser delar av följande 
avsnitt i Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 
2021. 
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1. Gemensam inriktning (avsnitt 2.1)
2. Ansvarsfördelning (avsnitt 2.2)

Justering av Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot 
covid-19, 2021

Avsnitt 2.1 – Gemensam inriktning

Vaccineringen ska fortgå till dess att samtliga personer i befolkningen som av 
Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination har erbjudits det. Alla 
vaccinationer mot covid-19 ska skyndsamt registreras i det nationella 
vaccinationsregistret vilket kan ske från den 1 januari 2021.

Avsnitt 2.2.3 – SKR åtar sig att

Rekommendera sina medlemmar att erbjuda avgiftsfri vaccination i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt

Avsnitt 2.3

SKR ska under 2021 en gång per månad skriftligen avrapportera regionernas 
arbete med överenskommelsen till Regeringskansliet, särskilt med avseende 
på;

- regionernas arbete att skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19 
enligt målsättningen som parterna har enats om och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om prioriteringar, 

- åtgärder för att säkerställa att vaccinationen kan genomföras på ett 
smittsäkert sätt, 

- åtgärder så att vaccination av de allra sköraste personerna kan ske på ett 
sätt som är anpassat till dessa gruppers förutsättningar och behov, samt - 
åtgärder i syfte att åstadkomma en så hög och jämlik vaccinationstäckning 
som möjligt, särskilda insatser för att nå ut med erbjudande om vaccination 
till grupper som i andra sammanhang har en lägre vaccinationstäckning, samt 
hinder för genomförandet av de planerade vaccinationerna.

2. Godkännande av överenskommelsen
För staten genom För Sveriges Kommuner och
Socialdepartementet Regioner
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Stockholm den 1 juli 2021 Stockholm den 1 juli 2021

Elin Almqvist Staffan Isling
Statssekreterare Verkställande direktör
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