
INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE PÅSTÅENDET ATT 
EN FRIAD PERSON ÄNDÅ KAN HA BEGÅTT ETT POLISANMÄLT BROTT

I samband med Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ”Motion om revidering av 
styrdokument om hot och våld mot förtroendevalda och systematiskt arbetsmiljöansvar 
avseende ansvar att polisanmäla” 2020-12-07 som väckts med anledning av att 
kommunstyrelsens ordförande beslutat polisanmäla en förtroendevald för grovt förtal 
hävdade en Moderat fullmäktigeledamot att även om en åklagare lagt ner 
förundersökningen kan ett brott ändå ha begåtts. En grundläggande princip i en rättsstat är 
att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad.

Vid fullmäktiges debatt var det känt att åklagaren hade lagt ner förundersökningen med 
konstaterandet att det anmälda uttalandet inte ansågs ligga inom ramen för straffbarhet. 
Åklagaren har med andra ord inte slentrianmässig lagt ner förundersökningen, utan har 
värderat anmälan och kommit fram till att det inte fanns något brott i det polisanmälda 
uttalandet.

Med det yttrande som den Moderata ledamoten gjorde, kan jag inte förstå annat än att han 
inte ansluter sig till den grundläggande rättsprincipen att man är oskyldig tills motsatsen är 
bevisad. Även om rättsväsendet efter en bedömning uttalat att inget brott har begåtts, 
betraktar i alla fall denna Moderat en friad person som potentiellt skyldig och framför det 
offentligt. 

Man kan ifrågasätta om det inte gränsar till förtal att offentligt påstå att personer som av 
rättsväsendet friats ändå har begått brottet man friats från.

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Kommunstyrelsens 
ordförande få ställa följande frågor:

1. Instämmer Kommunstyrelsens ordförande i principen att man är oskyldig tills 
motsatsen är bevisad?

2. Om svaret på fråga 1 är ja, hur värderar Kommunstyrelsens ordförande lämpligheten 
i den Moderata ledamotens uttalande vid fullmäktigemötet?

3. Hur förhåller sig Kommunstyrelsens ordförande till begreppet förtal i relation till det 
uttalande som den Moderata ledamoten fällde vid nämnda motionsdebatt?
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