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Kostnadsfri vaccination mot covid-19
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Sveriges kommuner och regioner, SKR, rekommenderar
regionerna att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri
vaccination mot Covid-19.
Rekommendation föranleds av den överenskommelse mellan SKR och staten om
genomförande av vaccinering mot covid-19. I överenskommelsen ingår att staten
ersätter regionerna för kostnaden för vaccinet men även för hanteringen av
kostnader för vaccinationerna. Vaccinationen ska vara avgiftsfri från 1 janari-31
december 2021.
Avgiftsfri vaccination ska ges till alla som bor eller stadigvarande vistas i regionen.
Det inkluderar även personer med skyddad folkbokföring, asylsökande och
papperslösa, personer som är bosatta i andra regioner men som stadigvarande
vistas i regionen.
SKR rekommenderar också att regionerna inte ska debitera varandra när de utför
vaccinationer för personer som bor i en annan region, dvs. att regionerna ska avstå
att debitera för utomlänsvård vid Covid-19 vaccination.
Ärendet kommer behandlas i regionfullmäktige den 23 februari 2021, under
beredningstiden fattas ett ordförandebeslut som gäller fram till dess att
regionfullmäktiges beslut träder ikraft.
Beslut
Region Västerbotten erbjuder alla som bor eller stadigvarande vistas i Västerbotten
avgiftsfrit vaccin mot Covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
Region Västerbotten godkänner och tillämpar Sveriges kommuners och regioners
rekommendation om Kostnadsfrihet av vaccinering mot Covid-19 (nr 15/2020).
Beslutet träder ikraft omgående och gäller till och med att regionfullmäktiges beslut
träder ikraft.
Beslutsunderlag
•
•
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Beslutet är fattat i enlighet med 6 kap 39 § kommunallagen och punkt 1.1 i
regionstyrelsens delegationsordning.
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