
   

 

 
 

 
  
 

 
 

   

 

 

  
 

 
Dir. 2021:106 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 

(S 2020:07) 

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2021 

Ändring i uppdraget och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 20 maj 2020 kommittédirektiv om tillgång till 

vaccin mot covid-19 (dir. 2020:59). Enligt direktiven skulle uppdraget 

slutredovisas senast den 28 januari 2022.  

Utredaren har lämnat delrapporter den 31 augusti 2020 och den 27 maj 

2021. 

Uppdraget ändras bl.a. enligt följande:  

− Utredaren ska inte längre, efter att en delredovisning har lämnats, arbeta 

med uppdragen i de ursprungliga direktiven. Det innebär att utredaren 

ska avsluta uppdraget att identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt 

och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens fram-

skridande, uppdraget att identifiera strategiska vägval för att skapa 

förutsättningar för en nationell tillgång till vaccin mot covid-19, samt 

uppdraget att verka för att Sveriges agerande vad gäller tillgång till 

vaccin mot covid-19 sker på ett sätt som bidrar till och är samordnat 

med internationella processer.  

− Utredaren ska i stället verka för att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot 

covid-19 bland annat genom EU-gemensamma förhandlingar och 

identifiera möjligheter att avyttra vaccin mot covid-19. 
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Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 

30 juni 2023. De delar som utredaren enligt de ursprungliga direktiven skulle 

slutredovisa den 28 januari 2022, ska i stället redovisas i form av en 

delredovisning samma datum. Med den delredovisningen avslutas uppdragen 

i de ursprungliga direktiven.  

Säkra Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19  

Regeringen beslutade den 22 juni 2020 (S2020/05504) att Sverige ska delta i 

EU-gemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till vaccin mot 

covid-19. Avtalet innebär att Europeiska kommissionen kan teckna 

förköpsavtal med flera olika vaccinutvecklare för Sveriges räkning. Beslutet 

att Sverige ska delta i EU:s gemensamma upphandlingar av vaccin mot 

covid-19 innebar ett avgörande strategiskt vägval för hur Sverige fortsatt ska 

bedriva arbetet med att få tillgång till vaccin mot covid-19.  

Utredaren ska därför: 

− verka för att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 bland annat 

genom EU-gemensamma förhandlingar. 

Möjliggöra avyttring av överskott av vaccin mot covid-19 

Sverige har inom ramen för EU:s strategi för vacciner mot covid-19 ingått 

avtal med vaccintillverkare om att köpa vaccin i större volymer än det 

nationella behovet. Det kommande överskottet är ett resultat av att EU 

satsat på flera olika teknologier (”plattformar”) och på minst två tillverkare 

per plattform. Allt detta har gjorts i syfte att säkerställa tillgång till vaccin 

som godkänns, är säkra och effektiva, och där tillverkaren kan leverera de 

volymer som behövs. 

Överskottet kan, för att undvika kassation, avyttras genom donation, 

vidareförsäljning till ett pris som motsvarar Sveriges inköpspris eller 

vidareförsäljning med rabatt. Donation kan göras av de vaccindoser för vilka 

kostnaderna till fullo kan avräknas från biståndsramen. Vidareförsäljning bör 

i första hand ske till affärsmässiga villkor så att staten får tillbaka så mycket 

som möjligt av sina kostnader. I sista hand, för att undvika att vaccin 

kasseras, kan en möjlighet vara att vidareförsälja överskottsdoser med rabatt.   

Avyttring kan även ske genom att volymer som Sverige åtagit sig att köpa 

flyttas från Europeiskakommissionens kontrakt till andra kontrakt, inklusive 

tillverkarnas kontrakt med Gavi Covax (en global 
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vaccinupphandlingsmekanism). Avyttring av överskott bör i så stor 

utsträckning som möjligt ske innan överskottet levereras till Sverige.  

Utredaren ska därför:  

− föra en nära dialog med Folkhälsomyndigheten som samordnar och 

planerar distribution av vaccin till Sveriges regioner samt bedömer vad 

som utgör nationellt överskott av vaccin mot covid-19, och 

− identifiera möjligheter till avyttring av vaccin mot covid-19 och löpande 

stämma av med Folkhälsomyndigheten vilka möjligheter som är 

relevanta utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning av vad som utgör 

ett nationellt överskott.  

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) 

om möjligheter att avyttra vaccin genom vidareförsäljning, vidareförsäljning 

med prisrabatt eller donation.  

Utredaren ska den 31 mars 2022, den 1 juni 2022, den 1 september 2022, 

den 1 december 2022 och den 31 mars 2023 muntligen informera 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) om hur uppdraget enligt 

tilläggsdirektiven fortlöper. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 

juni 2023. De delar som utredaren enligt de ursprungliga direktiven skulle 

slutredovisa den 28 januari 2022, ska i stället redovisas i form av en 

delredovisning samma datum. Med den delredovisningen avslutas uppdragen 

i de ursprungliga direktiven. 

(Socialdepartementet) 
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