INTERPELLATION (M) – Vaccinationsplan
Till ansvarigt regionråd Jan Lahenkorva (S)

Under 2020 drabbades världen av en av de största kriserna i modern tid. En global pandemi
svepte över världen och hela samhället stannade upp. Vi har kunnat se hur lockdowns har
slagit hårt mot människor som tvingats isolera sig och hur företag har gått i konkurs och hur
företagare har sett hela sitt livsverk bli förstört.
Men det värsta är ändå att vi sett hur miljontals människor har insjuknat och allt för många
har tyvärr mist livet. Som med alla tidigare pandemier så vet vi att det kommer gå över men i
och med den globala värld vi lever i så kommer denna pandemi påverka oss på ett
annorlunda sätt än tidigare pandemier.
Ljusningen och hoppet som finns är att vi nu har fått fram ett vaccin som kan få stopp på
smittspridningen. Dessa vaccin har under rekordtid tagits fram av våra läkemedelsföretag
och vi visste redan när pandemin bröt ut att det kommer en dag när vi har ett vaccin. Redan
då visste vi också att det kommer krävas en snabb framtagning av nytt vaccin och en otroligt
snabb vaccinering. Detta för att minska konsekvenserna av pandemin och möjliggöra att vi
kan återgå till en något mer normal tillvaro.
Vi har tidigare erfarenheter av massvaccinering men inte i denna omfattning. Därför är det
viktigt att man har en tydlig plan för hur detta ska ske. För är man inte förberedd så är man
oförberedd.
Vi har sett i andra länder och regioner hur man planerar och förbereder för det som komma
skall. I Gävleborg däremot så har vi än inte sett någon vaccinationsplan. Riskerna blir
uppenbara när man inte förbereder sig för att vaccinera hela befolkningen på rekordtid.
Därför ställer jag följande frågor till ansvarigt regionråd:
1. Hur kommer det sig att den styrande majoriteten inte krävde att en vaccinationsplan togs fram?
2. Är majoriteten nöjd över hur vaccineringen går till i Gävleborg?
3. Vad har majoriteten lärt sig av denna hantering av massvaccineringen?
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