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Ersättning för resa i samband med 
vaccinering mot covid-19 
Dnr 41-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att:  

1. Bevilja ersättning för resor till och från vaccination för covid-19. 

2. Rätten till ersättning träder i kraft omgående och kommer att betalas ut 

retroaktivt från 1 januari 2021. 

3. Beslutet gäller till och med 31 december 2021. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen vill verka för att möjliggöra att så många som möjligt vac-

cineras mot covid-19. Ekonomiska motiv ska inte vara ett hinder för vacci-

nation och målsättningen är att nå en så hög vaccinationstäckning som möj-

ligt för att begränsa smittspridningen. Därför införs en särskild ersättning i 

samband med vaccinationer.  

Sammanfattning 
Region Norrbotten föreslår att det under 2021 ska utgå ersättning vid resor 

till och från vaccination mot covid-19. Syftet med att bevilja ersättning för 

dessa resor är för att nå det övergripande målet att maximera andelen vacci-

nerade personer i länet för att minimera smittspridningen och antalet dödsfall 

till följd av covid-19. 

Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utfärdade i december 2020 en 

rekommendation till landets regioner gällande avgiftsfri vaccinering för co-

vid-19. Enligt rekommendationen ska i rådande pandemi inte någon enskild 

individ av ekonomiska skäl avstå från att ta del av regionernas erbjudande 

om vaccin mot covid-19. Staten står för kostnaden för själva vaccinet och 

hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna under tiden 1 januari 2021 

till och med den 31 december 2021. Regionen har beslutat att ställa sig 

bakom rekommendationen. Ersättning vid resor till och från vaccination mot 

covid-19 hanteras inte i rekommendationen och ingen ersättning för dessa 

kostnader betalas i nuläget ut till regionerna.  

För att förhindra att ekonomiska aspekter ska utgöra hinder för vaccination  

vill regionstyrelsen införa en särskild ersättning för resor till och från vacci-

nation för covid-19. 

Ersättning ska utgå för resa som sker från/till en persons bostadsadress 

(folkbokföringsadress) till/från närmaste vaccinationsplats. Billigaste färd-

sätt (bil/buss) ska väljas i första hand. Taxi kan vara aktuellt endast om per-
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sonen inte kan färdas på annat sätt. Resa med taxi för vaccination av covid-

19 beviljas inte till personer som har färdtjänst.  

Egenavgift utgår. Egenavgiftens storlek är beroende av vilket färdsätt patien-

ten nyttjar. 

Egenavgifter resa till/från vaccination mot covid-19. 

Buss och tåg Privat bil Taxi Högkostnadsskydd 

Resekostnader un-

derstigande 80 kr 

ersätts inte 

Bidrag/mil 
Egenav-

gift 
Egenavgift  

0 kr 15 kr 125 kr 200 kr 2 400 kr 

   

De ekonomiska konsekvenserna är svåra att beräkna, men då vaccinationer 

utförs på många platser i länet beräknas relativt få resor överstiga 8 mil, 

vilket är gränsen för egenavgift vid resa med egen bil.  

Omvärldsbevakning 

En omvärldsbevakning har genomförts och frågor om avgift vid resor för 

vaccinering mot covid-19 har skickats till landets övriga regioner.  

Av de tolv regioner som svarat har endast en svarat att ingen ersättning ut-

går. Fyra regioner har angett att personer med hemtjänst och LSS-insatser får 

ersättning för resa, en att det är avgiftsfritt och en att alla över 70 år får resa 

med taxi betald. Sex regioner utreder frågan men att har inte tagit ställning 

ännu.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet  

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar 

Protokollsutdrag skickas till: 
Regiondirektör 

Verksamhetsdirektor 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

 

 


