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Tilläggsyrkande angående – Yrkande från D 
angående öppna platser till media under kommunstyrelsens 
sammanträden. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utforma och ansvara för pressackreditering.  
a. I ackrediteringen ska ingå att deltagarna uppfyller det medieetiska systemet: 

• Publicitetsreglerna 
• Yrkesreglerna 

b. I ackrediteringen ska även ingå att den tilldelade öppna platsen inte är permanent. 
Platsen kan tilldelas annan deltagare vid upprepad frånvaro eller misskötsel. 

Yrkandet 
 
Vi Sverigedemokrater ser det positivt att media ges möjlighet att närvara vid 
kommunstyrelsens sammanträden för att där mera grundligt kunna sätta sig in i aktuella 
beslutsärenden. Som resultat kan media ge allmänheten en bättre underbyggd och 
transparent information. 

För att inte skapa någon debatt om vilka media som får närvara, anges det i 
ackrediteringen att deltagarna är behöriga att ansöka om plats om de uppfyller det 
medieetiska systemet. Publicitetsreglerna är ett frivilligt etiskt komplement till Sveriges 
grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet. 

Tilldelning av dessa fem öppna platser bör inte vara permanent utan kan över tid ändras, 
exempelvis om respektive medias representant upprepande frånvarar. Genom detta står 
medias platser fortlöpande till förfogande för annan ackrediterad deltagare och 
allmänheten får bästa möjliga täckning och information. 
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Bilaga 1 

Medieetiska systemets publicitetsregler och yrkesregler 
 
Publicitetsregler  

Ge korrekta nyheter 
 
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig 
nyhetsförmedling. 

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare 
har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på 
ett missvisande sätt. 
 
Var generös med bemötanden 
 
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är 
befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att 
de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver 
en redaktionell kommentar. 

6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen. 

Respektera den personliga integriteten 

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart 
allmänintresse kräver offentlig belysning. 

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan 
sagts om privatlivets helgd. 

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn 
tagen till offren och deras anhöriga. 

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller 
sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande. 

Var varsam med bilder 

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange 
alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 

Hör båda sidor 

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva 
också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att 
skada den som blivit anmäld. 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte 
föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

Var försiktig med namn 

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte 
ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en 
identifiering möjlig. 

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet. 
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Yrkesregler 

Journalistens integritet 

1. Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning. 

2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som 
kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist. 

3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet eller i avsikt att 
skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad. 

4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till 
att skaffa privata förmåner. 

5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos 
stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda. 

6. Beakta journalistavtalens bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller 
som står i strid med medarbetarens övertygelse. 

Anskaffning av material 

7. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner. Upplys den intervjuade om huruvida samtal och annat material är 
avsett för publicering. Var försiktig med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har 
publicerat i sociala medier. 

8. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges. 

9. Förfalska inte intervjuer eller bilder. 

10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag, anskaffning av bilder och annat material, särskilt i samband med olyckor och 
brott. 

11. Dold kamera och annan dold inspelning, som görs i syfte att publiceras, bör användas endast i undantagsfall, efter noga 
övervägande och när en journalistisk bedömning gjorts att informationen inte går att få på annat sätt. Före publicering ska 
de berörda så långt det är möjligt informeras om att den dolda inspelningen skett och varför den gjorts. 

12. Respektera upphovsrätten vad avser text och bild och ljud. 

13. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter. 
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Yrkande angående öppna platser till media 
under kommunstyrelsens sammanträden  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Minst fem platser reserveras för ackrediterad media att närvara vid samtliga 

kommunstyrelsens sammanträden. 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utforma och ansvara för 

pressackreditering.  

Yrkandet 
 

Transparens och öppenhet är direkt avgörande för allmänhetens förtroende för politiken.  

Media får idag en kort dragning av tjänstemän innan presskonferensen som följer efter 

kommunstyrelsens sammanträden, vilket ger begränsade förutsättningar för att kunna 

ställa adekvata frågeställningar.  

Journalisterna får en betydligt tydligare insyn och ges en helt annan möjlighet att ställa 

efterföljande relevanta frågor när de själva ges tillträde att sitta med på 

kommunstyrelsens sammanträden. Att ge journalister tillträde till kommunstyrelsens 

möten är en enkel åtgärd som direkt genererar en större demokratisk öppenhet. 

Genom pressackreditering säkerställs att medias reserverade platser nyttjas av 

journalister med beviljad pressackreditering till kommunstyrelsens sammanträden.  
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