INTERPELLATION (M) – Smittskydds kommunikationsstrategier med länets kommuner
Till ansvarigt regionråd Jan Lahenkorva (S).
Vi har nu befunnit oss i en pandemi i över ett års tid. Resan har varit lång och mödosam.
Erfarenheterna och läxorna har varit många. Det mesta kring covid-19 har man behövt lösa
allteftersom, men det fanns vissa saker på plats när viruset väl hade klassats som en
allmänfarlig och samhällsfarlig smitta av Folkhälsomyndigheten. Nämligen skyldigheten att
smittspåra för att hindra vidare smittspridning och reducera risken för större utbrott.
Mycket har sagts, kommunicerats och publicerats i vårt län kring detta ämne, men trots det
så råder det stor osäkerhet och otydlighet vad som verkligen gäller när väl covid-19 smitta
har konstaterats och bekräftats runtom i länets kommuner. Vad det här beror på vet inte
jag, men det är av stor vikt att det inte råder några som helst oklarheter i kommunikationen
om covid-19 från oss som huvudman i frågan.
Ett aktuellt exempel är från Gävle kommun där det fanns konstaterad covid-19 smitta bland
medarbetare på flera förskolor och där högst ansvarige sektorchef valde att inte ge
klartecken till att informera föräldrar förrän man har fått tillstånd från smittskydd. Han
påstår att det skulle krävas ett uttryckligt direktiv från smittskydd för att informera. Det står i
smittskyddslagen att man inte har någon skyldighet, men att det går bra att informera om
smitta.
Även SKR har på sin hemsida upplyst om att det går bra att sprida information om bekräftad
covid-19 smitta i skolor.
Det är av yttersta vikt att när huvudmannen, d.v.s. Region Gävleborg, kommunicerar med
länets kommuner är tydligheten det absolut primära. Informationen ska inte kunna
missuppfattas eller snedvridas av mottagaren. Kommunikation är inte bättre än hur den
uppfattas.
Mot bakgrund av ovan ställer jag följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande:
1. Vad har smittskydd i Region Gävleborg för upprättade kommunikationsstrategier gentemot
länets kommuner gällande just att förhindra smittspridning?
2. Har man kommunicerat till länets kommuner att det krävs ett uttryckligt direktiv från
smittskydd innan, t. ex. föräldrar, får informeras om smitta på förskola?
3. Anser regionrådet att kommunikationen mellan regionen och kommunerna fungerar
tillfredsställande?
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