
Interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande 

Hur går det med arbetet kring kulturaxeln? 

I det senaste kommunalvalet avgav 3.526 invånare sin röst för Vänsterpartiet. När ett parti 

samlar 15 % av rösterna är det inte konstigt att partiet förväntas kunna svara på enkla frågor. 

Men det är inte så enkelt, mycket av det som görs planeras och förbereds i tämligen slutna 

kretsar, i presidierna och i forum, där de olika presidierna samlas. Samarbetet mellan å ena 

sidan de tre borgerliga partierna som utgör kommunledningen och S och C å andra sidan har 

effektivt hållit Vänsterpartiets representanter utanför alla dessa kretsar där kommunprojekt 

skisseras och bearbetas. Först när beslutsförslagen kommer till ett skede där kommunala 

beslut behöver sanktionera det som har förhandlats fram, har Vänsterpartiets ledamöter i regel 

tillgång till underlag och information. 

En central fråga för Vänersborg är vad som ska ske i stadens centrum. 

 Vi vet om resultatet av tävlingen som gällde utformningen av kulturaxeln.  

 Vi konstaterar att Huvudnässkolans aula står kvar. 

 Vi ser med stigande förvåning att de mest centrala delarna av Vänersborg tycks bli 

permanenta parkeringsplatser för bilar. 

 Vi har följt hela diskussionen kring träden i plantaget. 

 Vi vet om att kommunens centrala bibliotek råkar ut för en osannolik hyreshöjning. 

 Vi förstår att våra ungdomar efterlyser centrala mötesplatser. 

Det vi däremot inte vet är om kommunledningen arbetar med ett koncept för att få 

pusselbitarna att falla på plats. Vi vet inte ens om kommunledningen är aktiv. Om det finns en 

plan. Om det finns en tanke när och hur eventuella idéer skall formuleras i beslutsunderlag. 

Och eftersom vi inte vet kan vi inte svara på frågorna som väljare ställer till oss. Vi vill gärna 

kunna svara, vi vill gärna leva upp till de förväntningar som riktas till oss. 

Därför denna enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

 

Hur går det med arbetet kring kulturaxeln? 
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