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om den stängda gränsen 
 

Vi har snart levt med stängd gräns mot Norge i ett år med alla de påfrestningar  

det betyder för oss som lever och verkar i gränsland. Nordiska Ministerrådets  

vision om världens mest hållbara och integrerade region har aldrig känts mer  

avlägset än nu. Med de nya restriktioner som Norge införde mot Sverige den 29  

januari 2021 togs ytterligare många steg åt fel håll. 

 

I och med de nya restriktionerna som implementerades 29 januari har alltså 

norska staten lockoutat svenska dagpendlare, utan att det finns något socialt 

skyddsnät. De får inte pengar från varken arbetsgivare, NAV eller svenska 

Försäkringskassan. De har uppmanats av både NAV och arbetsgivare att ta ut  

semester. Då det är oerhört många som dagpendlar drabbar detta många hushåll  

där flera blir helt utan lön. 

 

Flera av de med ”samfunnskritisk jobb” vilka faktiskt får passera gränsen har nu 

fått långa omvägar till jobbet då flera passager stängts fysiskt. För att  

exemplifiera har jag en granne som jobbar som sjuksköterska på Römskog med  

en resväg på normalt 2,5 mil. Nu får hon istället en resa på 8 mil enkel väg  

eftersom hon måste resa via Örje. Hon är långt ifrån ensam. De är många som 

drabbas av detta och det är ändå arbetskraft som Norge vill ha. 

 

Vidare har vi här en familj som bor i Sverige men vägen dit går några hundra 

meter via Norge. De har fått tillåtelse att köra via Norge men också de måste köra  

via Örje. Det innebär att de har 8 mil till postlådan och till soptunnan. De får ju  

inte gå över gränsen här. 

 

I fredags kväll slog det mig tanken vad som händer om de behöver hjälp av 

ambulans eller räddningstjänst? På lördag morgon kontaktade jag 

räddningschefen i Årjängs kommun för att förhöra mig om detta. De hade fått  

besked att de enkelt kunde köra på med brandbilarna då spärrarna skulle ge vika. 

Dock är det ingen som ar tänkt på ambulansen. Dessa spärrar ger inte vika för en  

ambulans utan den måste ha med sig hjälp för att få undan spärrarna. Detta hade  
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ingen tänkt på när de informerade Sverige om de fysiska hindren. 

 

Senast nu för en halvtimme sen fick jag samtal från en kvinna på Römskog som 

undrade hur hon skulle göra med sina gamla föräldrar. Hon är enda barnet och  

hon hela hennes familj bor i Norge. Föräldrarna som är mellan 85–90 år bor i 

Töcksfors i Sverige och de har inga andra anhöriga på svensk sida. Vad händer 

om någon av dem blir akut sjuka? Hur ska hon göra för att få komma till sina  

föräldrar då? Vidare frågade en annan kvinna i helgen hur hon ska göra då även  

hon bor i Norge och har sin gamla mor i Sverige. Mamman hade nu fått ett 

mycket jobbigt cancerbesked där det visade sig att det inte fanns någon bot utan  

bara lindande mediciner. Hon får alltså inte besöka sin nu döende mor. Liknande  

berättelser skulle jag kunna rada upp många av. Vi lever i symbios över gränsen,  

men jag tror inte man förstår det om man inte bor här. Bara i de närmaste 16  

hushållen från mig är det dagpendlare i sex av husen och det här är ganska  

representativt för områdena längs gränsen. 

 

Situationen är ohållbar. Djupa sår håller på att skäras upp i det samhällskit som 

håller ihop våra länders gränsregion. Folk är förtvivlade, blir utan både jobb och  

lön, får inte besöka sina anhöriga. Konsekvenserna riskerar bli mycket kännbara  

och genomgående för samhället. 

 

Man blir inte sjuk för att man passerar en gräns, man blir sjuk för att man inte 

håller avstånd, oavsett på vilken sida om gränsen man befinner sig. Det är inte ett  

folk som smittar, det är individer oavsett nationalitet. 

 

Det är min förtvivlade förhoppning att gränsen kan öppna upp snarast för 

passage. Gränsbevakningen som den skötts hittills under pandemin har dock  

lämnat mycket att önska. 

 

Gränsbevakningen är godtycklig och oförutsägbar. De som arbetspendlar  

förbereder sig och läser på vilka lagar och föreskrifter som gäller samt vilka  

resehandlingar som krävs för inresa till Norge. Men jag får i min roll som 

riksdagsledamot återkommande kontakter med människor som berättar att än den  

gränsbevakande polisen eller hemvärnssoldaten inte har motsvarande kunskaper.  

Tyvärr har det den senaste tiden visat sig att ett inte obetydligt antal har nekats 

inresa trots att de haft allt i sin ordning. Orsaken till detta är rätt och slätt  

okunnighet hos den polis eller soldat som bevakar just då. Det som gör det hela  

än mer horribelt är att polisen ibland sitter i sin lilla glasbur vid gränsövergången 

och – utan att gå ut ur buren - låter bilarna köra förbi. Vi måste få en ordning där 

det är klart och tydligt vad som gäller oavsett om man är vanlig gränspendlare  

eller om man i tillägg har ett ”samfunnskritisk jobb” vilka då faller in under ett 

delvis annat regelverk. Det måste vara reglerna som styr så att allt är helt klart  

och inte kunskaperna till tjänstgörande gränsbevakare. 

 

Vidare noteras det att norska medborgare boende i Sverige som måste förnya sitt  

pass eftersom det krävs för inresa har kunnat resa över gränsen för att göra detta  
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men de släpps sedan inte in på polisstationen där de har bokat tid eftersom de inte  

suttit i karantän. De jag refererar till har ändå ett ”samfunnskritisk jobb”. Det kan 

inte vara meningen att dessa istället för att åka 14 mil tur och retur till närmaste 

polisstation i Norge för att få ut pass som den norska staten faktiskt kräver att de  

ska ha, istället ska resa 90 mil tur och retur till ambassaden i Stockholm för  

samma ärende. 

 

- Min främsta fråga är när den norska regeringen ämnar återöppna gränsen 

och tillsammans med den svenska regeringen börja ett smittskyddsarbete 

där gränsregionens innevånare ses som en helhet, istället för som två 

separerade smittzoner? 

- Vidare vill jag fråga vad den norska regeringen gör för att de som bevakar 

gränsen mot Sverige konsekvent är uppdaterade på vilka lagar och regler 

som gäller? 

- Slutligen vill jag fråga om den norska regeringen anser att det är rätt att 

gränspendlare med ”samfunnskritisk jobb” ska behöva resa till norska 

ambassaden i Stockholm för att hämta ut nytt pass som den norska staten 

kräver för inresa? 

 

 

Stockholm, den 2 februari 2021 

Kjell-Arne Ottosson (KD)  

 


