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Socialdepartementet

Till länsstyrelserna

Ändring av uppdraget att i samarbete med regionerna bistå i
arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19
Regeringens beslut

Regeringen ändrar uppdraget till länsstyrelserna om att i samarbete med
regionerna bistå i arbetet med att nå en högre vaccinationstäckning mot
covid-19 (S2021/06455) så att uppdraget utvidgas till att även omfatta
informations- och kommunikationsinsatser som länsstyrelserna tidigare haft
ansvar för i enlighet med uppdraget att bistå regionerna i att genomföra
vaccination mot covid-19 (S2020/09217). Därutöver ska länsstyrelserna bistå
i genomförandet av temavecka om vaccination mot covid-19 i samarbete
med Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten och andra berörda aktörer.
Länsstyrelserna ska även, baserat på den information som Folkhälsomyndigheten tar fram, och i samarbete med regionerna, anpassa och sprida information till allmänheten kring vaccin mot covid-19, vaccinationsprocessen, vart
den enskilde kan vända sig för att bli vaccinerad samt vilka riktlinjer som
gäller för denna vaccinationsverksamhet. Länsstyrelserna ska dessutom, där
det är relevant, samordna kommunikationen om vaccinering med den kommunikation om pandemin som pågår nationellt och regionalt.
Löpande redovisningar ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget förlängs och ska i stället slutredovisas senast den
31 augusti 2022. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Regeringen avser att återkomma i frågan om uppdragets finansiering.
Uppdraget är i övrigt oförändrat.
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Ärendet

Regeringen gav den 16 september 2021 länsstyrelserna i uppdrag att i
samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 (S2021/06455). Enligt beslutet ska länsstyrelserna i
samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19. Länsstyrelsernas arbete ska särskilt rikta in sig på de
grupper inom vilka vaccinationstäckningen är lägre. I uppdraget ingår även
att länsstyrelserna ska sammanställa och sprida åtgärder som visat sig ha god
effekt.
Den 8 december 2020 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att bistå
regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 (S2020/09217). Uppdraget innebär bland annat att länsstyrelserna ska 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. Uppdraget innebär även att länsstyrelserna
ska samordna kommunikationen om vaccineringen med den kommunikation
om pandemin som pågår nationellt och regionalt.
Skälen för regeringens beslut

Vaccin mot covid-19 är det viktigaste verktyget för att bekämpa pandemin.
En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och bidra till att färre människor
blir allvarligt sjuka och rädda liv. Det är därför mycket angeläget att säkerställa att vaccinationstäckningen blir så hög och jämn som möjligt.
Regeringen, myndigheter, regioner, länsstyrelser, företrädare för kommuner
och privata verksamhetsutövare har alla en viktig roll i det svenska krisberedskapssystemet och behöver fortsätta samarbeta för att uppnå en effektiv
vaccination mot covid-19.
Även om andelen vaccinerade har ökat sedan regeringen gav länsstyrelserna
de uppdrag som nämnts ovan är arbetet för att uppnå en högre vaccinationstäckning fortsatt aktuellt. Sverige har en hög vaccinationstäckning vad gäller
vaccin mot covid-19 men bland vissa individer och grupper är den generellt
lägre. En förklaring kan vara att dessa grupper inte i samma utsträckning har
nåtts av information om möjligheten att vaccinera sig eller att de nås av felaktig information som gör att de avstår att vaccinera sig. Det är därför viktigt att extra informationsinsatser fortsätter att genomförs riktat mot dessa
grupper samtidigt som insatser till andra grupper fortgår i takt med pande2 (3)

mins utveckling och anpassas efter behov. Folkhälsomyndigheten har dessutom meddelat att en påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 år vilket
gör det än mer angeläget att arbetet med att säkerställa en hög vaccinationstäckning fortlöper på ett effektivt sätt.
Mot bakgrunden ovan ser regeringen ett behov av att förlänga länsstyrelsernas uppdrag att i samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en
högre vaccinationstäckning mot covid-19 samt komplettera detta med
informationsinsatser och ett uppdrag att där det är relevant att samordna
kommunikationen om vaccineringen med den kommunikation om pandemin som pågår nationellt och regionalt.
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