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STYRELSEN NR 11 

Vårt ärendenr: 
21/00003 

 

  
 2021-07-01   

    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Regionstyrelserna 
 

 
 

Överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis - 
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om antigentester - ökad nationell testning och smittspårning 
för covid-19, 2021 
 
Ärendenr: 20/01627 

Förbundsstyrelsens beslut 
Arbetsutskottet har på delegation från styrelsen för Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) vid sammanträde den 1 juli 2021 beslutat  
 
att för sin del godkänna tilläggsöverenskommelsen,  
 
att anse beslutet omedelbart justerat, 

att i en skrivelse informera regionerna om tilläggsöverenskommelsen, 
att rekommendera regionerna att på begäran från enskild avgiftsfritt utfärda  
tillfrisknandebevis enligt gällande EU-förordning, samt  
 
att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att godkänna och omgående tillämpa 
denna rekommendation 

 

Bakgrund 
Föreliggande överenskommelse är en tilläggsöverenskommelse till 
överenskommelsen om testning och smittspårning. Bakgrunden till 
tilläggsöverenskommelsen är de EU-förordningar som rör digitala covidbevis som 
ålägger de organisationer som administrerat ett covid-19-vaccin eller som utfört 
särskilt beskrivna tester att rapportera vissa informationsmängder. 
Tilläggsöverenskommelsen avser enbart den informationsmängd som ligger till 
grund för så kallade tillfrisknandebevis och som bygger på information om positivt 
test. Regionernas och statens åtagande avseende vaccinationsbevis beskrivs i 
ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, 
med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin 
(S2020/09215). Gällande negativa testresultat så ska de främst tillhandahålls av 
kommersiella testaktörer och sådan rapportering hanteras inte i denna 
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överenskommelse. 
 
Regeringen avsätter medel under 2021 för att finansiera regionernas kostnader för 
utfärdandet av bevisen för tillfrisknande. Enbart tester utförda av hälso- och 
sjukvården enligt EU-förordningen kan ligga till grund för dessa bevis. Ersättningen 
är schabloniserad och uppgår till 375 kronor per fullständig inrapportering. 
Schablonbeloppet ska innefatta kostnader för administration i samband med den 
enskildes begäran och registrering. Ersättning utgår inte om regionen tagit betalt av 
den enskilde i samband med inrapportering av underlag för covidbevis. 
 
Inrapportering sker skyndsamt på begäran av den enskilde. Inrapportering utförs av 
behörig personal via ett fristående webbgränssnitt som E-hälsomyndigheten 
tillhandahåller.  
 

Tilläggsöverenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis redovisas i 
bilaga 1. 

Tilläggsöverenskommelse om antigentester - ökad nationell testning och 
smittspårning för covid-19, 2021, bilaga 2. 

 
Rekommendation om avgiftsfrihet för utfärdande av covidbevis, tillfrisknandebevis, 
bilaga 3. 
 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Regionstyrelserna 
 

 
 

Rekommendation om avgiftsfrihet för utfärdande av covidbevis, 
tillfrisknandebevis 
 
Ärendenr: 20/01627 

Förbundsstyrelsens beslut 
Arbetsutskottet har på delegation från styrelsen för Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) vid sammanträde den 1 juli 2021 beslutat  
 
att rekommendera regionerna att på begäran från enskild avgiftsfritt utfärda  
tillfrisknandebevis enligt gällande EU-förordning, samt  
 
att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att godkänna och omgående tillämpa 
denna rekommendation 

 

Bakgrund 

I överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis en 
tilläggsöverenskommelse till överenskommelse om antigentester – ökad nationell 
testning och smittspårning för covid-19, 2021 mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner framgår att SKR kommer att rekommendera regionerna att besluta om 
avgiftsfrihet för utfärdande av tillfrisknandebevis enligt gällande EU-förordningar.  
 
Bakgrunden till tilläggsöverenskommelsen är de EU-förordningar som rör digitala 
covidbevis, som ålägger de organisationer som administrerat ett covid-19-vaccin 
eller som utfört särskilt beskrivna tester att rapportera vissa informationsmängder. 
Tilläggsöverenskommelsen avser enbart den informationsmängd som ligger till 
grund för så kallade tillfrisknandebevis.  

Av förordningarna framgår att tillfriskandebeviset ska innehålla uppgifter som 
bekräftar att innehavaren har tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion efter ett 
positivt s.k. NAAT-test utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testningspersonal.  

Denna typ av intyg för resande ingår vanligen inte i hälso- och sjukvårdens 
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grunduppdrag och kan i normalfallet utföras mot en avgift för den enskilde. Enligt 
EU-förordningen åläggs medlemsstaterna att kostnadsfritt utfärda ovan nämnda 
bevis. Enligt tilläggsöverenskommelsen avsätter regeringen därför högst  
100 miljoner kronor under 2021 för att i huvudsak finansiera regionernas kostnader 
för utfärdandet av bevisen för tillfrisknande. Regionerna erhåller ersättning per, till 
E-hälsomyndigheten, fullständigt registrerad information om tillfrisknande från 
sjukdomen covid-19, som inkommit från regionen eller vårdgivare som genomfört 
testning på regionerna uppdrag, i enlighet med de krav på utfärdade som stadgas i 
EU-förordningen om EU:s digitala covidbevis.  

Ersättningen är schabloniserad och uppgår till 375 kronor per fullständig 
inrapportering. Schablonbeloppet ska innefatta kostnader för administration i 
samband med den enskildes begäran och registrering. Ersättning utgår inte om 
regionen tagit betalt av den enskilde i samband med inrapportering av underlag för 
covidbevis. 

SKR rekommenderar regionerna att på begäran från enskild avgiftsfritt utfärda 
tillfrisknandebevis enligt gällande EU-förordning. 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Trafik och samhällsplanering , Johan Ljung 2021-08-31 Dnr: 21RS5877 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Regionstyrelsen 

 

 

Initiering av upphandling av administrativa 
konsulttjänster 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att  initiera en upphandling av administrativa konsulttjänster enligt bifogad 
initieringsblankett. 

Sammanfattning 
Upphandling avser ramavtal för administrativa konsulttjänster till Region 
Örebro län inom förvaltningen Regional utveckling som har ansvaret för att 
samordna det regionala utvecklingsarbetet i Örebro län. Ett regionalt 
utvecklingsarbete kräver fortlöpande underlag och stöd i utvecklingsarbetets 
alla faser vilka är; analys, utformning, genomförande och utvärdering. 

Ärendebeskrivning 
Upphandling avser ramavtal för administrativa konsulttjänster till Region 
Örebro län inom förvaltningen Regional utveckling som har ansvaret för att 
samordna det regionala utvecklingsarbetet i Örebro län. Ett regionalt 
utvecklingsarbete kräver fortlöpande underlag och stöd i utvecklingsarbetets 
alla faser vilka är; analys, utformning, genomförande och utvärdering. 

Det regionala utvecklingsarbetet kräver ibland expertkunskap som inte finns 
bland de anställda inom förvaltningen Regional utveckling eller så kan arbetet 
behöva bedrivas intensivare vad avser arbetade timmar per tidsperiod än vad 
som är motiverat att ha som fast anställd personal. En konsultupphandling 
behöver därför genomföras för att det ska finnas ramavtal att avropa konsulter 
från. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung 2021-08-31 Dnr: 21RS5877 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Bedömning 
Upphandlingen behöver genomföras för att klara det regionala 
utvecklingsuppdraget. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Inga konsekvenser av detta beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av beslutet blir att det kommer att ske en 
belastning på några av Region Örebro läns medarbetare för att genomföra 
upphandlingen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, initiering av upphandling av 
administrativa konsulttjänster 
Initieringsblankett för administrativa konsulttjänster 

 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Upphandlingsavdelningen 
Regional utveckling
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Initiering av Upphandlingsuppdrag, Dnr   

Undertecknas av uppdragsgivare som enligt delegation* har rätt att initiera upphandling. 

 Syfte med upphandlingen 

Nuvarande avtal löper ut  Nytt avtal  

Kortfattad beskrivning och omfattning av vad som ska upphandlas: 

Upphandlingens värde   
Uppskattad inköpsvolym per år  eller totalt för hela avtalsperioden 

Önskad avtalsstart – datum 

Ekonomiska medel tas ur (gäller främst medicintekniska upphandlingar) 

Beviljad investeringsram      Driftbudget                       År    Belopp  Övrigt 

Verksamhetens kontaktperson och referensgrupp 
Kontaktperson för upphandlingen – för- och efternamn Telefon 

E-post Förvaltning/Enhet/Avdelning 

Referensgrupp - ange personer som ska ingå i referensgruppen med namn, e-postadress och enhet 

 Beslut initiering av upphandling 
Uppdragsgivaren garanterar härmed att beslut om anskaffning eller upphandlingens genomförande fattats enligt 
gällande delegationsordning samt att ekonomiska medel säkerställts för detta. 

Uppdragsgivare – förnamn och efternamn Telefon                     E-post 

Förvaltning/Enhet/Avdelning 

Datum 

Befattning 

Undertecknande 

---------------------------------------------- 

* Rätten att initiera upphandling framgår av delegationsordningen.

För upphandling som beslutas av Regionstyrelsen
             < 5 miljoner:   Förvaltningschef
             5-10 miljoner: Regiondirektör
             > 10 miljoner: Politiskt beslut

Ifyllt och undertecknat uppdrag skickas till: 

Medicinsk Teknik (medicintekniska upphandlingar) 

Via internpost:  Medicinsk teknik, F-huset, USÖ märkt ”MT-upphandling” 
Regionservice upphandling (övrigt) 

Via e-post:  upphandling@regionorebrolan.se 

För upphandling som beslutas av annan nämnd
             < 5 miljoner:   Förvaltningschef
             > 5 miljoner:  Politiskt beslut
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Förklaring och information 

Om initieringsblanketten 
Syftet med blanketten är att säkerställa att behörig person initierar en upphandling. Blanketten ger även ansvarig 
upphandlare viktig information om t.ex. vad som ska upphandlas, när upphandlingen ska ske och vilka från 
verksamheten som ska vara delaktig i upphandlingen. Utan dessa fakta kan inte upphandlaren starta arbetet med 
upphandlingen. 

Om upphandlingsprocessen 
En upphandling är en process där man på förhand bestämmer vad, hur och när en vara eller tjänst ska köpas. 
Materialet sammanställs i ett förfrågningsunderlag som sedan offentliggörs. Det är sedan upp till alla leverantörer 
som vill, att skicka in anbud. Efter utvärdering av anbud tilldelar sedan Region Örebro län till den leverantör/er som 
bäst uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. 

Tiden för att genomföra en upphandling varierar beroende på vad som ska upphandlas. Tidsintervallet brukar vara 
mellan 4-12 månader.  

För att kunna planera in och genomföra upphandlingen till det datum som verksamheten vill nyttja varan/tjänsten 
behöver således beställningen inkomma i god tid. 

Om ansvar och roller i upphandlingen 
För att genomföra en upphandling och säkerställa att verksamhetens krav och behov tillvaratas behövs både 
upphandlarkompetens och kompetens från berörd verksamhet. 

Uppdragsgivare: 

 Ansvarar för att initiera upphandlingen

 Ansvarar för att utse kontaktperson och referensgruppsmedlemmar till upphandlingen

 Ansvarar oftast för att skriva på avtalet

Upphandlare: 

 Huvudansvarig för upphandling

 Ansvarar för att lagar och regler gällande upphandling följs

 Ansvarar för att alla formella aktiviteter i upphandlingen utförs

 Ansvarar för att sammanställa allt material under upphandlingen

Kontaktperson: 

 Huvudansvarig från verksamheten i upphandlingen

 Ansvarar för samordning av referensgruppen

 I övrigt samma ansvar som en referensgruppsmedlem

Referensgruppsmedlem: 

 Ansvarar för att medverka på leverantörsträffar och dylikt innan upphandlingen påbörjas

 Ansvarar för att ta fram kravspecifikation på den vara/tjänst som ska upphandlas

 Ansvarar för att specifika lagar och regler från verksamheten beaktas i upphandlingen

 Ansvarar för att för att delta i utvärdering av anbud

 Ansvarar för att informera och utbilda andra i verksamheten om avtalet

Både kontaktperson och medlemmar i referensgruppen måste således kunna avsätta del av sin arbetstid för att 
arbeta med upphandlingen.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Kristina Berglund 2021-08-31 Dnr: 21RS4175 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Regionstyrelsen 

 

 

 

Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år 
2020 och utbetalning av partistöd för år 2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 
 
att   förklara att de politiska partierna i regionfullmäktige har inkommit med 
redovisningar av hur partistödet för 2020 har använts, samt 
 
att   partistöd för 2022 ska betalas ut. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår 
bland annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska 
endast bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens 
innehåll i sak. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige 
besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu lämna in redovisning 
för 2020, och fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2022. 
 
Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera 
anges att fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska 
granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Fullmäktige får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar 
redovisningen. Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet har använts 
i sak, utan endast i frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna i fullmäktige i 
Region Örebro län har nu lämnat in redovisningen. 

234 (1709)



 

 
2 (2) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Kristina Berglund 2021-08-31 Dnr: 21RS4175 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Utöver att det allmänt sett är bra med aktiva politiska partier, medför beslutet inga 
särskilda konsekvenser i angivet avseende. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ytterligare budgetkonsekvenser. 

Uppföljning 
Partistödet följs upp genom årliga redovisningar. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31 
Redovisning från de politiska partierna 

 

Rickard Simonsson   
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige
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