
Interpellation till ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanträde på distans 
I dessa Coronatider är det politiska livet i Vänersborg inte sig likt. Den 18 mars beslutade 
kommunfullmäktige om en revidering av “arbetsordning samt av reglemente med föreskrifter om 
styrelsens och nämndernas arbetsformer”. Revideringen innebar att kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnder fick, om särskilda skäl förelåg: 

“sammanträda med ledamöter närvarande på distans.” 

Och naturligtvis föreligger det särskilda skäl så länge Covid-19 härjar. 

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. Inte 
ens i ett rum i ett kommunhus. 

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. 

Det är som kommunstyrelsens ordförande och ordförande i PFU skriver i sin skrivelse från den 11 maj 
angående fysisk närvaro i kommunhuset: 

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

Vänersborgs “lösning” har hittills inneburit, till skillnad från många andra kommuner och regioner, att 
alla dessa personer utestängs från att delta i det politiska livet. 

Det här är som jag ser det en slags diskriminering. Särskilt som dagens teknik gör det möjligt att låta 
ledamöter sitta i hemmet och lyssna på ett sammanträde. Ja, faktiskt finns tekniken också för att låta 
ledamöter delta fullt ut på ett sammanträde. 

Fullmäktige beslutade också den 18 mars att: 

“Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

Innebörden av fullmäktiges beslut framgår också tydligt av ordförandes i kommunfullmäktige och 
ordförandes i kommunstyrelsen skrivelse den 31 mars: 

“Detta innebär att ett deltagande på distans alltid ska godkännas av ordföranden i respektive 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.” 

Det betyder med andra ord att det är ordförande i varje nämnd som beslutar om ledamöterna får delta 
på distans från hemmet eller, om inte, om de hemifrån åtminstone får lyssna på sammanträdet. 

 

Mina frågor är därför: 

Håller barn- och utbildningsnämndens ordförande med om att det är en form av diskriminering att 
kräva av ledamöter att fysiskt närvara i ett rum på kommunhuset under nämndens sammanträden i 
dessa corona-tider? 



Kommer barn- och utbildningsnämndens ordförande att tillåta att ledamöter på något sätt får deltaga, 
lyssna eller delta fullt ut, på nämndens sammanträden på distans, dvs hemifrån? 

Och om ordförande inte tänker tillåta det, hur motiverar ordförande i så fall ett sådant beslut - särskilt 
med tanke på att tekniken för att genomföra sådana sammanträden faktiskt finns? 
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