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Kommunfullmäktige

Yttrande över Remiss angående motion av Peter Ollén (M) om att ge
kommunala informatörer uppdraget att informera objektivt och sant
Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och dess yrkande om att
anmoda kommunstyrelsen och övriga nämnder att ändra uppdraget för stadens informatörer
(i vanliga fall benämnda kommunikatörer). Förskolenämndens bedömning är att
kommunikatörerna, liksom andra kommunala tjänstepersoner, redan har ett uppdrag att
informera objektivt och sant, enligt regeringsformen (1974:152), förvaltningslagen (2017:900)
samt Malmö stads kommunikationspolicy.
Yttrande

Förskolenämndens ställningstagande
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och dess yrkande om att
anmoda kommunstyrelsen och övriga nämnder att ändra uppdraget för stadens
kommunikatörer (i motionen benämnda informatörer).
Förskolenämndens slutsats
Förskolenämnden drar slutsatsen att kommunikatörerna, liksom andra kommunala
tjänstepersoner, redan har ett uppdrag att informera objektivt och sant. Eftersom det redan
är ett krav anser förskolenämnden inte att det finns ett behov av att ytterligare beslut i frågan
från kommunfullmäktiges sida.
Förskolenämndens resonemang
Förskolenämnden vill lyfta att det är ett tydligt, viktigt och nödvändigt krav att det allmänna
och offentliga verkar opartiskt och sakligt. Det slås fast både i regeringsformen (1974:152)
och i förvaltningslagen (2017:900). I regeringsformen står det bland annat att: ”Domstolar
samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i
sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” (1 kap
9§). I förvaltningslagen står det bland annat att en myndighet ska vara saklig och opartisk
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(5§). Detta gäller kommunikatörer i egenskap av tjänstepersoner i en offentlig verksamhet.
De ska alltså, liksom andra tjänstepersoner, vara sakliga och opartiska i sin yrkesutövning.
Malmö stads kommunikationspolicy, antagen av kommunstyrelsen, betonar vikten av att
”Malmö stads kommunikation (ska) vara öppen, tydlig, planerad, i både med och motgång”.
Det står att kommunikationen ska vara tillförlitlig, sann och ärlig: ”Vi ska säga som det är
och inte dölja fakta som kan uppfattas som negativa.” Detta gäller alla som verkar i Malmö
stads tjänst – inte bara kommunikatörer.
Ur förskolenämndens perspektiv är det särskilt viktigt att säkra öppenhet och insyn i
verksamheten samtidigt som skyddet för den enskilde, i förskolans fall de små barnen,
säkerställs. Kommunikationen spelar en viktig roll för att verksamheten ska fungera väl, vara
trygg och upplevas som trovärdig av Malmöbor, medarbetare och förtroendevalda.
Kommunikationen ska stötta verksamheterna i kärnuppdraget och bidra till en god
kommunikation inom verksamheten samt mellan verksamheten och Malmöborna.

Ordförande

Rose-Marie Carlsson
Nämndssekreterare

Louise Säfström
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) och Julija Radeson Lindeberg (M) reserverade sig
mot beslutet och har lämnat in en skriftlig reservation.

