Motion

Motion om att ge kommunala informatörer uppdraget att informera
objektivt och sant
I kommunen finns ett mycket stort antal informatörer, vilkas uppdrag oftast är att
förmedla en positiv bild av den förvaltning eller det bolag som de verkar för.
Detta fungerade i en tid när tidningarna fortfarande var många och fungerande. I dag,
när flertalet tidningsprenumeranter försvunnit och bara ett fåtal journalister finns som
bevakar Malmö, så blir förhållandet mellan informatörer och journalister helt förvridet.
Som exempel kan nämnas att när Malmö landade på 284 plats av 290 kommuner i SCBs
kvalitetsmätning av äldreomsorgen, så nämndes eller lyftes detta över huvud taget inte
av någon av de åtta informatörer som arbetar i Hälsa-, Vård- och Omsorgsförvaltningen.
Det informatörerna för fram är för det mesta sant. Men det är nästan aldrig hela
sanningen utan bara de positiva fragmenten. När deras syn inte stöts mot journalistens
kritiska blick, så får både politiker och allmänhet en felaktig bild av hur verkligheten ser
ut. Om tio saker inte fungerar och tre saker fungerar, så kan man vara säker på att
informatören enbart lyfter fram de tre som fungerar.
Tendensen är dessutom att journalisterna fortsätter minska i antal. Därför kommer
slagsidan att öka ytterligare. Om vi inte ändrar oss, så kommer invånare och politiker i
framtiden att få en än mer förvriden bild av verkligheten.
Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Han pekar på en
studie som visar att politikens påverkan på mediernas rapportering ökar allt mer. Han
konstaterar att det långsiktigt får negativa konsekvenser för demokratin och att det blir
ett demokratiskt problem när styrkeförhållandena förändras så mycket som de har gjort
de senaste 20 åren.
Mot bakgrund av detta hävdar jag att den kommunalt anställde informatörens roll måste
förändras. Och det krävs en stor förändring, för oftast kommer både politisk ledning och
förvaltningsledning vilja att osunda företeelser och misslyckade projekt tystas ner och
göms. Men när ingen granskar och analyserar det dåliga, så blir man inte bättre. Man lär
sig ingenting.

Med anledning av ovanstående vill jag föreslå kommunfullmäktige anmoda
kommunstyrelsen och övriga nämnder att ändra uppdraget för sina informatörer, så att
det i stället är:
–

att förmedla en sann, objektiv och bred rapportering kring den verksamhet som
de är satta att verka i.

–

att belysa och analysera det som är bra och se till att det goda exemplet sprids
vidare.

–

att belysa och analysera det som inte är bra och se till att dåliga vanor bryts och
lärdom dras av det som inte gått bra.

–

Att följa och belysa kärnan i den verksamhet man är satt att informera om och
därmed se till att verksamhetens kärnvärden ständigt exemplifieras för både
anställda och verksamhetens intressenter.

Malmö den 21 maj
Peter Ollén, Moderaterna

