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Svenonius (M) välkomnar
öppningsstrategin, men efterlyser fler
besked: ”De som är fullvaccinerade ska
inte omfattas av restriktioner”
Under torsdagen (27/5) presenterade Statsminister Stefan Löfven (S)
regeringens plan för hur restriktionerna ska lättas och på sikt upphävas.
Regeringen planerar att lätta restriktionerna i fem steg, varav det första
steget, som bland annat förlänger restaurangernas öppettider och höjer
publiktaket på evenemang, kommer att träda i kraft den 1 juni. Ytterligare

lättnader förväntas ske stegvis under sommaren och hösten.
Region Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) välkomnar att en
öppningsstrategi har presenterats, men skulle vilja se att restriktionerna
redan nu skiljer på vaccinerade och icke-vaccinerade. Socialminister Lena
Hallengren (S) aviserade visserligen att regeringen planerar för att tillåta
evenemang med vaccinintyg, men Svenonius hade velat se tydligare besked
redan under dagens pressträff.
- Jag vill att alla som fått både dos ett och två ska få sin frihet tillbaka så fort
som möjligt. I Region Stockholm har vi givit över en miljon doser och hela
syftet med vaccinet är ju att vi ska ta oss tillbaka till ett öppet samhälle.
Därför är det förvånande att regeringen och folkhälsomyndigheten fortsätter
att dra alla över en kam, både vaccinerade och icke-vaccinerade, säger
Svenonius.
-Vi ser nu äntligen ljuset i tunneln när vi steg för steg kan häva restriktioner
och återgå till ett normalt liv. Jag förutsätter att Folkhälsomyndigheten noga
följer utvecklingen av vaccinering, smittspridning och covidsjuka i vården, för
att kunna öppna upp samhället utan fördröjning . Det handlar om att ge sig i
kast med matchen mot arbetslösheten, när slaget mot viruset är vunnet.

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition
som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och
utvecklingen i Stockholmsregionen.

Kontaktpersoner
Linnea Lundgren
Pressekreterare (M)
Finansroteln
linnea.e.lundgren@sll.se
+46 70 737 57 53

