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Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten 
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vaccinering mot covid-19, 2021 
 
Ärendenr: 20/01669 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 8 
december 2020 beslutat  
 
att godkänna bifogat förslag till överenskommelse mellan staten och SKR om 
genomförande av vaccinering mot covid -19, 2021 

att anse beslutet omedelbart justerat, samt 

att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen. 

Bakgrund 
Just nu pågår ett stort antal vaccinutvecklingsprojekt världen över. Vaccinkandidater 
mot covid-19 har tagits fram i aldrig tidigare skådad takt. Än så länge är inget vaccin 
godkänt i EU men några förväntas bli godkända inom kort.  
Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i kampen mot 
covid-19.  
Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett 
ansvar som delas mellan staten och regionerna och där en välfungerande samverkan 
utifrån respektive aktörs ansvar är nödvändig. 
Förslaget till överenskommelse klargör bl a gemensam inriktning, ansvarsfördelning 
och ekonomisk omfattning 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 

Anders Knape 
Ordförande 
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Verkställande direktören 

Fullmakt att underteckna Överenskommelse mellan Staten 

och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av 

vaccinering mot covid-19, 2021 

Härmed ges Ekonomichef Maria Fredriksson fullmakt att underteckna 

Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

genomförande av vaccinering mot covid-19 2021 den 9 december 2020 i min 

frånvaro. 

Staffan Isling 

VD Sveriges Kommuner och Regioner 
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