
 

 

 

  

 

 
2021-08-12 

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) 

Angående vaccinationstakten i Kronoberg 

Ser man till statistiken för hela befolkningen ligger Kronoberg efter många regioner 

både vad gäller andel invånare som fått dos 1 och andel invånare som fått dos 2. 

Den 10 augusti rapporterade Folkhälsomyndigheten att 80,1 % av landets befolkning 

över 18 år fått minst 1 dos och 55,9 % fått dos 2.1 Motsvarande siffror för Kronoberg 

var den 9 augusti 76,2 % och 53,1 %.  

 

Statistiken såg liknande ut under våren och när vi då ställde frågor om orsaken fick 

vi bland annat till svar att vaccinet under våren fördelats på åldersgrupper och att 

vi i Kronoberg har en yngre befolkning än våra grannlän, vilket alltså påverkat hur 

mycket vaccin vi fått. Det sas också att vi skulle komma ikapp andra regioner under 

sommaren. 

 

I juni öppnades vaccinbokningen i Kronoberg upp för alla över 18 år och mellan den 

9 juli och 9 augusti har andelen kronobergare som fått dos 2 gått från ca 45 % till 

53,1 %. Statistik som under sommaren publicerats Region Kronobergs Facebook-sida 

visar följande (aktuellaste siffran utskriven): 

 

 
 

                                                 
1 Statistik hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida 2021-08-12. 
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Samtidigt som statistiken visar att det under sommaren gått framåt för 

vaccineringen som helhet ligger Kronoberg fortfarande efter många regioner och i 

de yngre målgrupperna är många kronobergare fortfarande helt ovaccinerade.  

Den senaste veckan har vi i nationell press också kunnat läsa om att Kronoberg 

befinner sig i botten av ligan i landet vad gäller vaccination av utrikesfödda2 och 

andel 40–49 åringar som fått två doser3.  

 

Hoppfull om att vaccinationsgraden inom samtliga grupper ska ha ökat när denna 

interpellation besvaras och debatteras ställer jag följande frågor till 

regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M): 

 

1. När räknar Region Kronoberg med att alla över 16 år som vill ha vaccin är 

färdigvaccinerade?  

2. Vilka är de främsta orsakerna till att statistiken ser ut som den gör, särskilt 

vad gäller de yngre målgrupperna och andel invånare som fått dos 2? 

3. Vad kunde Region Kronoberg ha gjort annorlunda för att fler skulle vara 

vaccinerade redan nu? Började vi exempelvis vaccinera samtliga över 18 år 

’för sent’? 

4. Vad planerar Region Kronoberg att göra den närmsta tiden för att nå ut till 

personer i målgruppen 49 år och yngre? 

5. Under våren och sommaren har regionen haft flera särskilda insatser för att 

nå ut till vissa uttalade målgrupper, exempelvis utrikesfödda. Trots det 

ligger vi bland de sämsta i landet för nämnda grupp. Vilka ytterligare 

insatser planerar regionen för att nå denna grupp? 

 

 
Henrietta Serrate (S) 
2:e vice ordförande i regionstyrelsen 

                                                 
2 Expressen 2021-08-08: Kronoberg vaccinerar färre utrikesfödda 

Sveriges Radio 2021-08-07: Kronoberg bland de sämsta på att vaccinera utrikesfödda 
3 Dagens medicin 2021-08-06: Stora regionala skillnader i vaccinationstäckning  
 

https://www.expressen.se/kvallsposten/kronoberg-vaccinerar-farre-utrikesfodda/
https://sverigesradio.se/artikel/kronoberg-bland-de-samsta-pa-att-vaccinera-utrikesfodda
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/stora-regionala-skillnader-i-vaccinationstackning/

