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Svar på interpellation 2006:16 av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt efter nedläggningen av tidningen
Fakta
Stig Nyman har frågat mig följande:
1. Har ”pannskrynklandet lett till några konkreta idéer?
2. Finns det anledning att hoppas att någonting händer innan valet i september i år?
Som svar vill jag anföra följande:
1. Det digitala nyhetsbrevet borde kunna fungera alldeles utmärkt som ett medel
att föra just den rappa debatt partierna emellan som efterlyses av interpellanten.
Detta torde vara upp till partierna själva att åstadkomma. Jag ska villigt erkänna
att jag själv och mitt eget parti hittills inte varit tillräckligt aktiva för att bidra till att
så kan ske. Jag uppmanar härmed både oss inom majoriteten såväl som
oppositionen att delta i debatten inom det forum som det digitala nyhetsbrevet
utgör.
När det gäller tidningen Sting så är det en månatlig publikation till medarbetarna
för att ge information om landstinget just i egenskap av medarbetare – inte i
egenskap av medborgare och väljare. ”Pannskrynklandet” har därför lett fram till
att inte förändra de nuvarande krönikorna i Sting, utan att dessa utgör en rimlig
nivå på det politiska material i tidningen som partierna själva förfogar över.
En annan sak är naturligtvis att redaktionen för Sting kan skildra det politiska
beslutsfattandet i reportage och intervjuer med mera. Det är självfallet inte något
som vi i de politiska partierna bör försöka styra, utan faller inom ramen för
tidningens redaktionella frihet. I övrigt finns skäl att påminna om att landstingets
partier uppbär ett inte obetydligt partistöd och bör kunna använda dessa resurser
för att nå ut i debatten publikt via massmedierna och på annat sätt.
2. Ja, låt oss i partierna omgående ta ansvar för att vi får igång debatten inom det
digitala nyhetsbrevets ram. Jag föreslår att partiernas pressansvariga omedelbart
diskuterar den närmare ordningen för detta tillsammans med landstingets
kommunikationsdirektör.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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