
Interpellation 2 till kommunstyrelsens ordförande. 

Särbehandling av ledamöter 
Som sagt, i dessa Coronatider är det politiska livet i Vänersborg inte sig likt. 

Det räknas upp en hel del kriterier i den “information” om vad som krävs för att delta på distans som 
ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i kommunstyrelsen skickade ut den 31 mars. I mina 
ögon tycks Vänersborgs kriterier och krav vara synnerligen stränga, och därmed “utestängande”. 
Slutsatsen i Vänersborg var, och är: 

“Det kommer alltså inte vara möjligt att delta på distans hemifrån eller från annan plats än 
kommunhuset.” 

Andra kommuner och regioner liksom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tycks ha en 
annorlunda uppfattning kring vad deltagande på distans innebär än vad Vänersborgs kommun har. 
“Distans” handlar då inte om att alla deltagare måste vara fysiskt närvarande i ett rum några meter 
från andra personer – med endast en vägg emellan - i ett kommunhus. 

Det finns äldre politiker i kommunen, det finns många som tillhör en riskgrupp, det finns många som 
har anhöriga som tillhör en riskgrupp. Det finns även personer som helt enkelt inte vill ta några risker 
att smittas av Covid-19. Det finns således många personer som inte vill och kan träffas fysiskt. 

Det är som ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i PFU skriver i en senare skrivelse 
angående fysisk närvaro i kommunhuset: 

“för vissa ledamöter och ersättare är detta inte ett alternativ” 

Virus överlever ju på ytor som andra har tagit på, sprids via ventilationen, aerosoler svävar – 
beroende på storlek – längre eller kortare tid i rummet. Ju längre man befinner sig i samma rum som 
andra desto större är spridningsrisken. 

Vänersborgs “lösning” innebär att alla dessa personer utestängs från att delta i det politiska livet. Det 
är som jag ser det en slags diskriminering. Syftet med deltagande på distans är och måste ju vara att 
alla ledamöter ska ha möjlighet att delta på sammanträden. 

 

Mina frågor är därför: 

Hur kommer det sig att kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande definierar 
placeringen av ledamöterna i olika rum på kommunhuset som närvaro på distans? 

Vad stödjer sig kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande på i sin tolkning 
av själva utformningen av deltagande på distans? 

Hur motiverar kommunstyrelsens ordförande att hans tolkning faktiskt hindrar och utestänger flera 
ledamöter från att delta i sammanträden? 
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