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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-06 kl. 13:00-14:25

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Sekreterare (Anna-Lena Alnerud)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-05-13

Protokollet omfattar

§185
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185

Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant

STK-2019-788
Sammanfattning

Peter Ollén (M) yrkar i en motion på ett behov av att ge kommunala kommunikatörer i
uppdrag att informera objektivt och sant. Peter Ollén föreslår att kommunfullmäktige
anmodar kommunstyrelsen och övriga nämnder att ändra uppdraget för sina
kommunikatörer så att de förmedlar en sann, objektiv och bred rapportering och att de
belyser och följer kärnan i den verksamhet de är satta att informera om. Dessutom föreslår
Peter Ollén att kommunikatörerna ska belysa och analysera både det som är bra och sprida
goda exempel på detta samt det som inte är bra och bidra till att organisationen drar lärdom.
Stadskontorets bedömning är att kommunikatörerna, liksom andra kommunala
tjänstepersoner, redan har ett uppdrag att informera objektivt och sant, enligt
regeringsformen, förvaltningslagen samt Malmö stads kommunikationspolicy. Därmed anser
stadskontoret att det inte finns ett behov av att ge kommunala kommunikatörer ett uppdrag
att informera objektivt och sant, eftersom det redan är ett krav.
Yttranden har inkommit från arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Peter Olléns (M) motion om att ge kommunala
informatörer uppdraget att informera objektivt och sant vara besvarad med vad som
anges i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C) och Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C) och Magnus Olsson (SD) och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 35.
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Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 200420 §249
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Motion av Peter Ollén (M) om kommunala
informatörer
Reviderad version - Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191217 § 308 med Reservation (M)och muntlig
Reservation (SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 153 med Reservation (M)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 413 med muntlig Reservation
(M) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 191119 § 144 med Reservation (M)
Remissvar från förskolenämnden
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Bilaga 35

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2019-788
Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att informera objektivt
och sant
Peter Ollén (M) yrkar i en motion på ett behov av att ge kommunala kommunikatörer i uppdrag att
informera objektivt och sant. Peter Ollén föreslår att kommunfullmäktige anmodar kommunstyrelsen
och övriga nämnder att ändra uppdraget för sina kommunikatörer så att de förmedlar en sann, objektiv
och bred rapportering och att de belyser och följer kärnan i den verksamhet de är satta att informera
om. Dessutom föreslår Peter Ollén att kommunikatörerna ska belysa och analysera både det som är
bra och sprida goda exempel på detta samt det som inte är bra och bidra till att organisationen drar
lärdom.
Motionären lyfter en angelägen och viktig fråga. Särskilt i tider när Malmö stad massanställt
kommunikatörer och med det troliga syftet att fokus på kommunikation ska vara skönmålning och
minimera kritik mot Malmös styre.
Vår huvudsakliga kritik är i sak inte mot de kommunikatörer som staden anställt utan styrande
politikers agenda. Tidningen Vårt Malmö är ett annat exempel när styrande politiker använder sig av
malmöbornas skattekronor för att marknadsföra sin mångkulturella socialism.
Stadskontorets bedömning är att kommunikatörerna, liksom andra kommunala tjänstepersoner, redan
har ett uppdrag att informera objektivt och sant, enligt regeringsformen, förvaltningslagen samt Malmö
stads kommunikationspolicy. Därmed anser stadskontoret att det inte finns ett behov av att ge
kommunala kommunikatörer ett uppdrag att informera objektivt och sant, eftersom det redan är ett
krav.
Ett krav som vi menar förstärks genom att motionen vinner gehör.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

