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Svar på interpellation angående information från
kommunen
Marie Åkesdotter (mp) har ställt en interpellation till mig
angående information från kommunen. Följande frågor har ställts:
•

Hur kommer det sig att enbart positiva rapporter och
undersökningar för kommunen och den borgerliga alliansen
presenteras på Tyresö hemsida?

•

Anser de att det är demokratiskt att använda kommunens
hemsida och kommunruta i politiskt egenintresse?

Det är inte vi ledande kommunpolitiker som bestämmer vad som skall
finnas på kommunens hemsida eller i kommunrutan. Det sköts av
kommunens informationsavdelning. Jag eller övriga politiker inom
majoriteten har ingen del i vad som publiceras på vare sig hemsida
eller i kommunrutan. Möjligen kan vi tipsa om något till
informationsavdelningen, som själva inte kan känna till allting.
Men det är de som bestämmer vad som skall tas med.
Marie Åkesdotter anser att vi marknadsför den borgerliga
majoritetens politiker via politikerträffarna på biblioteken. Det
anser inte jag. De borgerliga politikerna ställer upp som
representanter för kommunledningen och ansvariga för en nämnd. De
frågor vi får från invånarna är så gott som uteslutande knutna
till det ansvaret.
Jag har med anledning av interpellationen tagit in uppgifter från
den informationsansvariga tjänstemannen i kommunen, Birgitta
Lundell, om hur rutinerna är kring hemsida och kommunruta och fått
den information som redovisas i bilaga.
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Berit Assarsson har bett mig redovisa hur vi på
informationsenheten arbetar med kommunens hemsida och den
gemensamma annonseringen via Kommunrutan i Mitt i Tyresö.
Hemsidan
Informationsenheten är ansvarig för de två översta nivåerna i
strukturen på hemsidan. Nyheterna som publiceras på startsidan
kommer från chefer och förvaltningar (mycket sällan från
politikerna) eller ”upptäcks” av informationsenheten.
Informationsenheten har ingen möjlighet att bevaka all verksamhet
i kommunen så det kan säkert vara så att någon undersökning eller
annat missas då och då. Informationsenheten är därför beroende av
att förvaltningarna följer upp nyheter inom sitt område. De tre
undersök-ningar som refereras till i interpellationen har vi
själva varit delaktiga i på något sätt. Dagens Samhälle har
intervjuat ett antal chefer i organisationen, äldreomsorgsmätningen har noga bevakats av socialförvaltningen under en längre
tid, serviceundersök-ningen om hur företagarna uppfattar kommunen
har vi själva beställt. Svenskt Näringslivs jämförande studier i
början av året redovisades på hemsidan (se nyhetsarkivet på
tyreso.se) 2007-01-22.
Ambitionen är att allt som efterfrågas av kommuninvånarna och som
inte är sekretess-belagt ska ut på hemsidan. Så långt har vi inte
kommit idag. Vi arbetar dock på att ständigt bli bättre och
bättre. Vi har just i dagarna startat ett nätverk för
informationssamordnare i kommunen och vår förhoppning är att
informationsbevakningen kommer bli ännu bättre och mer
heltäckande.
Kommunrutan
Kommunrutan är en samordnad annonsering för kommunens
förvaltningar och kontor. Syftet är att kommuninvånarna bara ska
behöva läsa på ett ställe i Mitt i för att ta del av vad som är på
gång inom kommunen den närmaste tiden. Förvaltningarna sänder

fortlöpande texter till informationsenheten för publicering.
Informationsenheten svarar således för att sammanställa innehållet
i Kommunrutorna och diverse informations-texter.

Politikerträffarna
Vad gäller politikerträffarna på biblioteken i kommunen så är vår
uppfattning att det är i egenskap av ansvariga politiker de
ställer upp för att träffa kommuninvånarna – inte som
partipolitiker.
Birgitta Lundell
Direkt tel 08-5782 92 26
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