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Ärendenr: 20/01627 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 17 
september 2021 beslutat  
 
att godkänna bifogat förslag till ändringsöverenskommelse mellan staten och SKR 
om utbetalning av ersättning till regionerna för ökad nationell testning och 
smittspårning för covid-19, 2021 
 
att anse beslutet omedelbart justerat, samt 
 
att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen. 

Bakgrund 
Den 20 november 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
en överenskommelse om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 
2021. Den gemensamma målsättningen i den träffande överenskommelsen är att tidig 
påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins 
utbredning i samhället. Den 17 december 2020 slöt staten och SKR en 
tilläggsöverenskommelse om antigentester (snabbtester). I de tidigare träffade 
överenskommelserna framgår att utbetalning av ersättning ske månadsvis i efterskott 
med slutreglering den 31 januari 2022. Genom denna ändringsöverenskommelse 
ändrar parterna utbetalningsdatum för 2021 vilket möjliggör mer precisa 
utbetalningar för de fall andelen tester överstiger den faktiska budgeteringen.  
 
Staten och SKR är överens om att ersättning till regionerna för ökad nationell 
testning och smittspårning för covid-19, 2021, inklusive antigentestning, ska 
utbetalas för tremånadersintervall i efterskott, från och med tester som utförs i 
september 2021, med slutreglering i mars 2022. Detta innebär att tester som utförs i 
september, oktober och november betalas ut i slutet av december och tester som 
utförs i december betalas ut i slutet av mars 2022. 
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Justeringen i denna ändringsöverenskommelse avser således avsnitt 3 i 
Överenskommelse för ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021, 
samt avsnitt 2 i Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner om antigentester. 
 
I övrigt gäller överenskommelserna i enlighet med vad som redan beslutats den 20 
november 2020 och den 17 december 2020. Ersättning som avser tester utförda i 
augusti 2021 utbetalas i enlighet med tidigare överenskommelse i september 2021. 
 
Ändringsöverenskommelse redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 

Anders Knape 
Ordförande 
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1. Bakgrund till ändringsöverenskommelsen 

 
Den 20 november 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) en överenskommelse om ökad nationell testning och 
smittspårning för covid-19, 2021. Den gemensamma målsättningen i 
den träffade överenskommelsen är att tidig påvisning av pågående 
covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins utbredning i 
samhället.  
 
Den 17 december 2020 slöt staten och SKR en tilläggsöverenskommelse 
om antigentester (snabbtester).  
 
I de tidigare träffade överenskommelserna framgår att utbetalning av 
ersättning ske månadsvis i efterskott med slutreglering den 31 januari 
2022. 
 
Genom denna ändringsöverenskommelse ändrar parterna 
utbetalningsdatum för 2021 vilket innebär en anpassning till den 
ordinarie statliga budgetprocessen. 

2. Justering i Överenskommelse för ökad nationell testning och 
smittspårning för covid-19, 2021 

Staten och SKR är överens om att ersättning till regionerna för ökad 
nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021, inklusive 
antigentestning, ska utbetalas för tremånadersintervall i efterskott, från 
och med tester som utförs i september 2021, med slutreglering i mars 
2022. Detta innebär att ersättning för tester som utförs i september, 
oktober och november betalas ut i slutet av december och ersättning 
för tester som utförs i december betalas ut i slutet av mars 2022. 
 
I övrigt gäller överenskommelserna i enlighet med vad som redan 
beslutats den 20 november 2020 och den 17 december 2020. 
Ersättning som avser tester utförda i augusti 2021 utbetalas i enlighet 
med tidigare överenskommelse i september 2021.  
 
Justeringen i denna ändringsöverenskommelse avser således följande 
avsnitt i Överenskommelse för ökad nationell testning och 
smittspårning för covid-19, 2021: 
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Avsnitt 3 – Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen 
Tidigare lydelse: Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott från och 
med februari 2021, med slutreglering den 31 januari 2022. 
 
Ny lydelse: Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott från och med 
februari 2021. För tester som utförs från och med september 2021 
utbetalas ersättning för tremånadersintervall i efterskott. Detta innebär 
att tester som utförs i september, oktober och november betalas ut i slutet 
av december och tester som utförs i december betalas ut i slutet av mars 
2022. 
 
Justeringen i denna ändringsöverenskommelse avser även följande 
avsnitt i Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och  
Regioner om antigentester:  
 
Avsnitt 2 - Den ekonomiska delen av tilläggsöverenskommelsen 
Tidigare lydelse: Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott från och 
med februari, med slutreglering den 31 januari 2022 och förutsätter att 
riksdagen avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021. 
 
Ny lydelse: Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott från och med 
februari. För tester som utförs från och med september 2021 utbetalas 
ersättning för tremånadersintervall i efterskott. Detta innebär att 
ersättning för tester som utförs i september, oktober och november 
betalas ut i slutet av december och ersättning för tester som utförs i 
december betalas ut i slutet av mars 2022 och förutsätter att riksdagen 
avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021. 
 

3. Godkännande av överenskommelsen 

 
 
 
För staten genom   För Sveriges Kommuner och 
Socialdepartementet  Regioner 
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