INTERPELLATION
2006-03-09

Interpellation av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt efter nedläggningen av tidningen Fakta.
I april förra året ställde jag en fråga till finanslandstingsrådet som löd ungefär så här: Anser
du att nedläggningen av Fakta har stimulerat den politiska debatten i aktuella landstingsfrågor
som numera sägs ska äga rum via landstingsledningens nyhetsbrev?
Bakgrunden till frågan var att tidningen Fakta erbjöd ju visst utrymme för politisk
debatt, där partierna i god turordning fick debattera och även göra inlägg
dessemellan. Nu finns den inte längre efter nedläggningen för några år sedan. Den ersattes av
ett digitalt nyhetsbrev från landstingsledningen. Där finns det knappast något politiskt inslag.
Att kommentera fullmäktige dagen efter nyttjas dessutom mycket sparsamt. Sparsamheten förefaller vara störst från vänstermajoriteten.
Graden av möjlighet för partierna att kommentera aktuella händelser i ett informations- eller
nyhetsorgan som landstinget är utgivare av, tycker jag är ett mått på majoritetens demokratiska ambitioner.
I svar på min fråga i april förra året svarade finanslandstingsrådet att är en angelägen fråga
som tagits upp. Hon gav också intryck av att hon ansåg att det kunde vara lite mer av den politisk diskussion i nyhetsbrevet. Ett annat besked i svaret var att vi borde fundera över om det
finns flera forum som vi skulle kunna utveckla för en bra politisk debatt.
Finanslandstingsrådet ansåg för ett år sedan att problemet med Fakta var att den var en
tidning som uteslutande vände sig till landstingets chefer. Jag tycker inte att det var ett problem, tvärtom en alldeles utomordentlig tillgång. Och så gavs en antydan om en lösning: ”Vi
kanske gemensamt skulle kunna fundera över om vi kan hitta någon typ av lösning inom ramen för till exempel tidningen Sting, som faktiskt går till alla medarbetare.” I frågedebatten i
april förra året utlovade finanslandstingsrådet att ”skrynkla pannan lite till för att hitta någon
rappare kommunikation partierna emellan…”
Nu är frågan:
1. Har ”pannskrynklandet” lett till några konkreta idéer?
2. Finns det anledning att hoppas att någonting händer innan valet i september i år?

Stockholm den 9 mars 2006

Stig Nyman (kd)

