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Kommundirektör rasande
efter artiklar om yttrandefrihet

Kommundirektör Björn Johansson blev rasande när kommunens personaltidning gjorde ett temanummer

om yttrandefrihet. Redaktören hävdar att hon skulle tystas.

Senaste numret av personaltidningen Strömvirveln handlar om meddelarfrihet och offentliganställdas rätt
att kritisera missförhållanden på jobbet. Tidningen skickas ut till 10 000 anställda och förtroendevalda och
pryds av en omslagsbild med tre kommunanställda med igentejpade munnar.
Kommundirektören reagerade häftigt när numret kom ut.
- Ingen tog kontakt med mig. Men informationschefen Carl Selling (tidningens ansvarige utgivare) kallades
upp till Björn Johansson. När Carl kom tillbaka var det uppenbart att det hänt något allvarligt, säger
Strömvirvelns redaktör Marika Formgren.

<span class="mr">Starka reaktioner
</span>Efter mötet berättade Selling att kommundirektören skällt ut honom och förklarat att han inte
längre hade förtroende för honom. Kommunens informationschef skulle inte längre få ingå i
ledningsgruppen för kommunens högsta chefer.
- Ja, det blev reaktioner, starka reaktioner, säger Carl Selling själv, men vill i övrigt inte kommentera
händelsen.
Några dagar senare informerade Björn Johansson Marika Formgren om att hon skulle få en "överrock",
antingen i form av honom själv eller personaldirektören Per-Olov Strandberg. De skulle hålla koll på vad
hon skrev och se till att "tonfallet blev det rätta" i tidningen.
När hon protesterade ändrade sig kommundirektören till att tidningens redaktionskommitté skulle fungera
som bollplank för redaktören.

<span class="mr">Nedtystning
</span>Marika Formgren ser incidenten som ett klart försök att tysta henne och tidningen.
- Ja, absolut. Skulle inte du det? Jag undrar vad det är som är så himla farligt med att skriva om det här.
Om det var självklarheter skulle väl inte högsta kommunledningen reagera så häftigt, säger hon.
Björn Johansson förnekar att han skulle ha försökt lägga munkavle på tidningen. Han har aldrig läst
redaktionella texter i förväg, och tänker inte göra det i framtiden heller. Tvärtom brukar han i olika
sammanhang framhålla hur viktig yttrandefriheten och meddelarskyddet är - rättigheter han beskriver som
centrala för hela kommunen.

<span class="mr">Inte bestämt
</span>- Däremot har jag synpunkter på hur tidningen behandlade ämnet. Ett: man tog inte med hur vi
jobbar med frågan och i alla lägen påminner våra anställda om deras rättigheter. Två: jag delar inte alls
ledarens uppfattning att tryggheten i verksamheten skulle bygga på meddelarfriheten.
Oavsett vilken avsikt du hade, så tolkas det ändå som att du velat tysta tidningen.
- I så fall är det olyckligt. Men jag måste kunna ha en diskussion med informationschefen, en av mina
närmaste medarbetare, i sådana här frågor.
Enligt Björn Johansson kommer Carl Selling att fortsätta som ansvarig utgivare för Strömvirveln. Huruvida
han ska fortsätta i ledningsgruppen är inte bestämt.

Mikael Sönne

Kommundirektör rasande efter artiklar om yt... http://www.nt.se/Print.aspx?articleid=179828

1 av 2 2012-05-14 08:09



Björn Johansson, kommundirektör.
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