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Socialdepartementet

Länsstyrelserna

Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot
covid-19
Regeringens beslut

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att, i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ, bistå regionerna vid genomförandet av
vaccinationen mot covid-19 inom sina respektive geografiska områden. I
uppdraget ingår att:
−

−

−

−

bistå regionerna i arbetet med att förbereda och genomföra vaccination
mot covid-19 så att vaccineringen kan starta så snart som möjligt,
genom att t.ex. bistå vid logistikhantering,
skyndsamt ta initiativ till att andra praktiska frågor för att genomföra
vaccination identifieras och föra en dialog med berörda aktörer om
möjliga lösningar,
baserat på den information som Folkhälsomyndigheten tar fram, och i
samarbete med regionerna, anpassa och sprida information till allmänheten kring vaccinet, vaccinationsprocessen och vart den enskilde kan
vända sig för att bli vaccinerad samt vilka riktlinjer som gäller för denna
vaccinationsverksamhet, samt
där det är relevant samordna kommunikationen om vaccineringen med
den kommunikation om pandemin som pågår nationellt och regionalt.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med
Folkhälsomyndigheten, MSB, regionerna, företrädare för kommuner samt
andra berörda aktörer inom sina geografiska områden. Vidare ska uppdraget
genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.
Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Stockholms län och ska redovisas löpande till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Länsstyrelserna
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ska senast 30 juni 2021 bidra med underlag för en nationell lägesbild över
hur arbetet med genomförandet av vaccination mot covid-19 fortgår.
Uppdraget avslutas den 31 december 2021.
Ärendet

Förutsatt att ett vaccin godkänns så kommer vaccination mot covid-19 att
inledas i stor skala under första kvartalet 2021. Genomförandet av
vaccinationen kommer att ta mycket resurser i anspråk från vården, som
redan är högt belastad på grund av bl.a. testning och smittspårning för
covid-19. Målsättning 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.Regionerna är ansvariga för genomförandet av vaccinationen mot
covid-19.
Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för, och stötta regionerna i
utförandet av, vaccinationen mot covid-19 i hela landet. Flera aktörer har
och kommer att ta en aktiv roll i arbetet med vaccinationen mot covid-19.
Regeringen, myndigheter, regioner, länsstyrelser, företrädare för kommuner
och privata verksamhetsutövare har alla en viktig roll i det svenska
krisberedskapssystemet och behöver samarbeta för att uppnå en effektiv
vaccination mot covid-19.
På regeringens vägnar
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