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Meddelande från styrelsen - Ändringsöverenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
vaccinering mot covid-19, 2022 
 
Ärendenr: 22/00141 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 28 
januari 2022 beslutat  
 
att godkänna bifogat förslag till ändringsöverenskommelse mellan staten och SKR 
om genomförande av vaccinering mot covid -19, 2022 
 
att anse beslutet omedelbart justerat  
 
att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen 
 

Bakgrund 
I december 2021 beslutade SKR och staten att ingå en överenskommelse om 
genomförandet av vaccinering mot covid-19 för år 2022. Sedan dess har 
Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera ett kortare intervall mellan dos 2 
och dos 3 för hela den vuxna befolkningen. Sedan den 12 januari 2022 
rekommenderas ett dosintervall på fem månader, istället för de sex månader som 
tidigare rekommenderades för större delen av den vuxna befolkningen.   
Det nedkortade dosintervallet möjliggör ett högre vaccinationstempo än vad som var 
möjligt tidigare. Parterna har därför enats om att justera överenskommelsen i en 
ändringsöverenskommelse. 

 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 
 

Anders Knape 
Ordförande 
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1.   Bakgrund till ändringsöverenskommelsen 
I december 2021 beslutade staten och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) att 
ingå en överenskommelse om genomförandet av vaccinering mot covid-19 för år 2022. 
Sedan dess har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera ett kortare intervall 
mellan dos 2 och dos 3 för hela den vuxna befolkningen. Sedan den 12 januari 2022 
rekommenderas ett dosintervall på fem månader, istället för de sex månader som 
tidigare rekommenderades för större delen av den vuxna befolkningen.   

2.   Därför ändras överenskommelsen 
När överenskommelsen träffades var det parternas gemensamma målsättning att 
genomföra vaccinationerna mot covid-19 så skyndsamt som möjligt med hänsyn till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den ambitionen ligger fast. Det 
nedkortade dosintervallet möjliggör ett högre vaccinationstempo än vad som var 
möjligt tidigare. Parterna har därför enats om att justera överenskommelsen så att 
parternas gemensamma målsättning fortsatt är att vaccinationer ska erbjudas i 
anslutning till att respektive prioritetsgrupp uppnår de rekommenderade dosintervallen. 

3.   Ändring av Överenskommelse om genomförande av vaccinering 
mot covid-19, 2022 
Avsnitt 3.3. ändras på så sätt att andra stycket nu lyder: 
 
Den gemensamma målsättningen är att vaccinationer ska erbjudas i  
anslutning till att respektive prioritetsgrupp uppnår de rekommenderade  
dosintervallen. Utifrån hur vaccination med dos 2 har givits till den vuxna  
befolkningen innebär detta att på nationell nivå kommer 80 procent av den  
vuxna befolkningen att erbjudas vaccination senast vecka 9 2022. 

4.   Godkännande av överenskommelsen 
 
 
För staten genom För Sveriges Kommuner och 
Socialdepartementet Regioner 
 
Stockholm den XX januari 2022 Stockholm den XX januari 2022 
 
 
 
Maja Fjaestad  Staffan Isling 
Statssekreterare  Verkställande direktör 
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