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Genomförande av vaccinering
mot covid-19, 2022

______________________________
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och
Sveriges
Kommuner och Regioner

1. Inledning till tilläggssöverenskommelsen
I december 2021 beslutade regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
om en överenskommelse om genomförandet av vaccinering mot covid-19 för år 2022.
Den 7 februari 2022 träffade parterna en ändringsöverenskommelse med anledning av
Folkhälsomyndighetens rekommendation om nedkortade dosintervall.
Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina väntas nu ett ökande antal personer
från Ukraina komma till Sverige. Vaccinationstäckningen för covid-19 är låg i Ukraina.
Ungefär en tredjedel, av befolkningen har fått 2 doser vaccin och endast en mycket
liten andel har fått en påfyllnadsdos.

2. Tilläggsöverenskommelsens bakgrund och åtaganden
Att skyndsamt uppnå en hög vaccinationstäckning med utgångspunkt i
Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende prioriteringsgrupper och
dosintervall har varit parternas gemensamma mål sedan vaccinationerna mot covid-19
inleddes. Erbjudande om vaccination har sedan start varit brett och inkluderat alla
personer som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
eller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd. I enlighet med SKR:s rekommendation till regionerna ska
alla vaccinationer erbjudas avgiftsfritt och regionerna erhåller ersättning inom ramen
för överenskommelsen för samtliga givna vaccinationer som redovisas i nationella
vaccinationsregistret.
Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina förväntas ett ökande antal personer
från Ukraina komma till Sverige. Parterna vill genom denna tilläggsöverenskommelse
understryka vikten av att erbjuda vaccination mot covid-19 till alla som kommer till
Sverige från Ukraina. Vaccination erbjuds avgiftsfritt oavsett den enskildes status.
Regeringen avsätter medel för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert
erbjuda personer som kommer till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19.
Riktade insatser för att nå grupper med lägre vaccinationstäckning har gjorts
kontinuerligt under vaccinationsarbetet och regionerna har god kännedom om vilka
insatser som är mest effektiva. Exempel på insatser kan vara att erbjuda vaccination vid
ankomst och i samverkan med Migrationsverket på boenden, det kan också handla om
informationsinsatser i samverkan med ideella aktörer. Folkhälsomyndigheten har tagit
fram information om vaccination mot covid-19 särskilt riktad till personer som
kommer till Sverige från Ukraina.

3. Den ekonomiska omfattningen av tilläggsöverenskommelsen
Regeringen avsätter medel om motsvarande totalt 21 000 000 kronor för att stödja
regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda personer som kommer till Sverige
från Ukraina vaccination mot covid-19. Medlen kan användas för information och
riktade insatser bland annat insatser som genomförs i samverkan med kommuner och
civilsamhälle.
Det totala beloppet om 21 000 000 kronor ska fördelas enligt följande.
10 500 000 kronor fördelas lika mellan regionerna. 10 500 000 kronor fördelas
till regionerna utifrån befolkningsmängd. Utbetalning sker av
Kammarkollegiet senast den 15 april 2022.
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4. Godkännande av överenskommelsen

För staten genom
Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner och
Regioner

Stockholm den 17 mars 2022

Stockholm den 17 mars 2022

Tobias Lundin Gerdås
Statssekreterare

Staffan Isling
Verkställande direktör
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